LEKTOŘI oboru
MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ
Ing. Daniela Kandilaki
Management zdravotní péče I.
Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou
v Praze
se
specializací Management
zdravotnických služeb. Na této škole dále pokračuje
v doktorském studijním programu Ekonomika a management.
Svou disertační práci zaměřuje na zkoumání kvality
poskytované péče ve zdravotnických zařízeních ČR.
Úspěšně absolvovala certifikovaný kurs Spojené akreditační
komise „Interní auditor kvality a manažer rizik ve
zdravotnictví“.
Své zkušenosti nabyla zejména několikaletou praxí
v soukromém zdravotnickém zařízení a participací na
mezinárodním výzkumném projektu zkoumajícím kvalitu
poskytované péče ve třech zemích EU.
Plynně anglicky se naučila při ročním studijním pobytu v USA, hovoří řecky a domluví se i
španělsky.

Ing. Ondřej Lešetický
Historie vývoje zdravotnictví a manažerská ekonomika, Management informací ve
zdravotnictví
Magisterské vzdělání získal na VŠE v Praze, nyní působí převážně na Institutu managementu
zdravotnických služeb v Jindřichově Hradci a v rámci dalšího vzdělávání v doktorském studiu
zpracovává na této škole disertační práci na téma „Procesní modely a měřítka kvality
zdravotní péče”.
Absolvoval studijní pobyt v USA organizovaný American International Health Aliance
věnovaný informačním a komunikačním technologiím v medicíně, přičemž tato stáž
zahrnovala odborné semináře/přednášky na Stanford University, Oregon Health Science
University a Cleveland Clinic Foundation. Dále absolvoval také studijní pobyt na School of
Medicine, University of Nevada, Reno, USA, kde se specializoval na oblast zdravotnických
informačních systémů.
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Podílí se na mezinárodním projektu HaS Passprt (hodnocení kvality zdravotních a sociálních
služeb v ČR), působil také jako konzultant zdravotně-sociálního odboru KÚ JčK v Českých
Budějovicích pro výběr integrovaného zdravotnického informačního systému nebo jako
řešitel projektu Generic Training System for Officials of Territorial Self-governing Bodies
(příprava multimediálních studijních textů pro zvláštní odbornou způsobilost, modul
zdravotnictví).

MUDr. Ing. Eduard Železo
Veřejné zdraví a manažerská epidemiologie
Narozen 3.11.1973, vystudoval medicínu na II. LF UK v Praze
(obor všeobecné lékařství). V Jindřichově Hradci působí na
ortopedickém oddělení, zabývá se zejména artroskopickými
operacemi a endoprotetikou velkých kloubů. Je odpovědnou
osobou kostní tkáňové banky.
Jeho zájem o fungování zdravotnictví s jeho ekonomickými
souvislostmi ho přivedl ke studiu managementu na Fakultě
managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Následně se stal
externím
spolupracovníkem
institutu
managementu
zdravotnických služeb.
Publikuje ve Zdravotnickém fóru (např. článek Porovnání
nákladů na prevenci vzniku osteoporotických zlomenin
s přímými náklady na jejich chirurgickou léčbu. Zdravotnické fórum; 2:18-24; 2012).

Ing. Eva Matoušková
Marketing a komunikace ve zdravotnictví
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 v CEMI předměty
Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání a Manažerská
kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem.
Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS. Je odborníkem
z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého
mnohaletého působení v TOP managementu (generální ředitelka,
prokuristka, Sales a Marketing Director) mezinárodních firem
(německé, britská, americká zejména v oblasti rychloobrátkového
zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší
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firmy na světě v oblasti distribuce značkového alkoholu IDV. Jako ocenění dosažených
úspěchů při vedení firem získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční soutěži
Manažer roku a byla rovněž uvedena v prestižní publikaci Who is Who.
Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství
v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České
manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.

MUDr. Rudolf Střítecký
Management zdravotní péče II, Management kvality ve zdravotnictví
Vystudoval medicínu na LF UJEP Brno, I. a II. atestaci získal
na I.LF UK v Praze. V letech 1996-1997 absolvoval studijní
pobyty na University of Nevada (Las Vegas, Reno), Chicago
AUPHA,ASHR s tématikou Health care managementu.
V současnosti působí jako vedoucí Institutu zdravotního
managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci a provozuje
ordinaci pro dětskou kardiosonografii a konzultace
v pediatrii. Je členem odborných společností AIHA (USA,
1997), AUPHA (USA 1997), IPC (USA, 1998). Je autorem
více než 20 publikací v odborných časopisech, včetně
mnoha zahraničních (např. The Journal of Health
Administartion Education.
Podílel se také na realizaci následujících projektů:
1990 – 92 Projekt spolupráce českých a holandských
nemocnic, studijní pobyty, člen koordinačního týmu.
1995 – 97 Projekt AIHA USA a USAID zaměřený na Health care education a vytvoření
curricula, které bylo mezinárodně evaluováno, spolupráce amerických a českých univerzit.
1999 – 2000 Mezinárodní česko – rakouský projekt Aktion N= 24p18, zaměřený na porovnání
ekonomických, strukturálních a epidemiologických parametrů obou zdravotnických systémů.
2000 – 02 Grant IGA MZ České republiky. Pokus o vytvoření optimální velikosti regionální
nemocnice pro spádovou oblast 100 000 obyvatel. Projekt se realizuje.
1999 – 2004 Multidisciplinární podpora managementu.
2006 – 2011 ZIMOLEZ – získávání a modelování (lékařských) znalostí. Výzkum modelování
nabídky a poptávky na zdravotním trhu.
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Ing. Miroslav Jankůj
Financování zdravotnictví a zdravotní pojištění
Vystudoval Ekonomiku a management na Vysoké škole
ekonomické (Fakulta managementu v Jindřichově Hradci), kde
se dále odborně rozvíjí v rámci doktorského studijního
programu na Institutu managementu zdravotnických služeb.
V minulosti působil jako projektový manažer společnosti GProject s.r.o. či konzultant Orego finance s.r.o., podílel se také
na projektu mapování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Hovoří anglicky a německy, mezi jeho zájmy patří marketing,
management a ekonomie a četba populárně naučné literatury
(věda a technika, historie, příroda).

JUDr. Josef František Staněk, MBA
Personální management
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti
měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer
rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských
subjektů soukromého sektoru. Zastával řadové i top
manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a
následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně
pedagogické činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika
středních a vyšších odborných školách. Byl také odpovědný za
činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
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Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a je
také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o.
poskytující psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním rozvoji
a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK,
v minulosti působila také jako vědecký tajemník Psychologické
společnosti při ČSAV.
Získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také
cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy.
Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala například pro
Úřad vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
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