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Předmět: Management zdravotnictví:  

1. Zdravotnická organizace a její řízení. 
2. Manažer, jeho role, procesy a dovednosti. 
3. Obecné základy managementu. 
4. Klasifikace manažerských funkcí/činností. 
5. Styly řízení. 
6. Strategie plánování, analýzy. 
7. Lidské zdroje a personalistika. Personální činnosti ve zdravotnictví. 
8. Motivace zaměstnanců, motivační teorie. 
9. Firemní kultura. 
10. Kvalita a bezpečnost ve zdravotnictví. 
11. Specifické formy managementu. 
12. Krizový management. 
13. Osobní management. 
14. Specifika managementu ve zdravotnictví. 

 
 

 

Předmět: Veřejné zdravotnictví a zdravotnické právo: 

1. Význam veřejného zdravotnictví v organizaci zdravotnictví a řízení péče o zdraví. 
2. Zdravotnické instituce v ČR. 
3. Systém péče o zdraví v ČR. 
4. Systémy zdravotního pojištění.  
5. Systém sociálního zabezpečení v ČR. 
6. Úhrada zdravotní péče v ČR. 
7. Zdravotní stav populace ČR. 
8. Světová zdravotnická organizace, aplikace zdravotnických programů v ČR. 
9. Etika managementu. Základní etické problémy a dilemata ve zdravotnictví, etické 

kodexy. 
10. Ochrana a podpora veřejného zdraví, prevence. 
11. Právní formy pro výkon profese nelékařského zdravotnického pracovníka (ČR i EU). 
12. Základní prameny zdravotnického práva. 
13. Právnické a fyzické osoby jako poskytovatelé zdravotních služeb. 
14. Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotnických služeb. 



15. Práva a povinnosti pacientů. 
16. Občanskoprávní a trestní odpovědnost ve zdravotnictví. 
17. Výkon povolání zdravotnického pracovníka na základě pracovněprávního vztahu, 

právní rámec. 
18. Informovaný souhlas, právní rámec, vymezení, náležitosti, rozsah. 

19. Odmítnutí poskytování zdravotních služeb pacientem (negativní reverz) - forma, 

náležitosti. 

20. Hospitalizace bez souhlasu, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. 

 

 

Předmět: Ekonomika zdravotnictví:  

1. Obecná ekonomie. 
2. Ekonomie veřejné správy. 
3. Státní rozpočet. 
4. Fiskální a monetární politika, nástroje, jejich účinnost. 
5. Zásahy státu do ekonomiky, nástroje. 
6. Tržní mechanismus v kontextu zdravotnictví. 
7. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek ve zdravotnictví. 
8. Úvěr a leasing ve zdravotnictví. 
9. Daně, daňová evidence v ČR. 
10. Manažerské účetnictví. 
11. Financování zdravotnictví. 
12. Marketing ve zdravotnictví. 
13. Zahraniční hospodářské vztahy. 
14. Národohospodářské agregáty.   
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