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Pracoviště: Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví FZV UP
Studijní program / obor, pro který jsou témata určena: Organizace a řízení ve zdravotnictví (prezenční, kombinované studium)
Téma závěrečné práce

Vedoucí práce

Komunikační strategie zdravotnického zařízení pro konkrétní zdravotnické zařízení, projekt
nebo výzkum
Rezervační systém zdravotnického zařízení pro konkrétní ordinaci/zdravotnické zařízení,
důvod zavedení, návrh řešení, výzkum
Moderní recruitment zdravotnického zařízení pro konkrétní zdravotnické zařízení, důvod
změny, návrh řešení náboru (odpovídající 21. století), výzkum
Moderní onboarding ve zdravotnickém zařízení pro konkrétní zdravotnické zařízení, výzkum,
projekt (vhodné např. pro tvůrce videoobsahu nejlépe zaměstnané v daném ZZ)
Podcast „Zdravý život“ projekt autorského podcastu diplomanta se zdravotnickou tématikou
(prevence), výzkum (vhodné pro hlasově disponované)
Work-life balance u vedoucích nelékařských pracovníků ve zdravotnických zařízení
Management provozu testovacího místa Covid-19 ve vybraném zdravotnickém zařízení.
Riziko vzniku syndromu vyhoření u vedoucích pracovníků ve zdravotnictví
Asertivní jednání - důležitá schopnost vedoucího pracovníka
Analýza motivačních faktorů nelékařských zdravotnických pracovníků
Management péče o nemocné na vybraných ambulancích ORL v období pandemie
Zdravotní rizika související se stárnutím populace a prodlužováním střední délky života
z pohledu veřejného zdravotnictví
Zdravotní politika v primární prevenci demence
Řízení lidských zdrojů jako součást strategie ve vybrané zdravotnické organizaci
Rozvoj a vzdělávání jako součást řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické organizaci
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Rizikové faktory životního stylu u vedoucích pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení
Management nemocniční hygieny ve vybraném zdravotnickém zařízení v období pandemie
Analytické metody v managementu
Osobnost krizového manažera
Etické problémy krizového řízení
Organizace a řízení zdravotní péče v ČR
Ekonomika a financování zdravotnictví v ČR
Komparace poskytovaní vybraných zdravotních služeb před nástupem Covid 19 a v
současnosti
Projektové řešení zkvalitnění pracovních vztahů na vybraném pracovišti zdravotnického
zařízení
Analýza výjezdů Zdravotnické záchranné služby, možnosti efektivního řešení
Využití plánování na základě scénářů ve strategickém plánování zdravotnického zařízení
Využití operačního plánování při řízení a rozvoji zdravotnického zařízení
Řízení lidských zdrojů a personální management zdravotnického zařízení
Znalostní a informační management ve zdravotnickém zařízení
Právní formy poskytovatelů zdravotní péče nemocničního typu
Trestní odpovědnost právnických osob poskytovatelů zdravotních služeb nemocničního typu a
jejich statutárních zástupců
Rozdíly v pojetí náhrady škody na zdraví v kontinentálním právním systému a Common law
Vázanost soudu dřívějšími soudními rozhodnutími jiných soudů pro oblast náhrady újmy na
zdraví
Zdravotní politika a reforma primární péče
Možnosti ovlivnění zdraví v závislosti na preventivních programech zdravotních pojišťoven
Adaptační proces nově přijímaného zaměstnance a přínos tohoto procesu pro obě strany
Strategická analýza konkrétního zdravotnického zařízení (vnější a vnitřní analýza) a návrh
strategie
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