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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu si objasníte vše, co se týče rozdílu mezi managementem a kvalitou obecně,
a managementem kvality ve zdravotní péči. Budete se orientovat v problematice poskytování
kvalitních a bezpečných zdravotních služeb, dozvíte se, kdo je součástí zdravotní péče a má na její
kvalitu vliv, získáte možnost seznámit se s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací, s
jejich procesy řízení vedoucích ke kontinuálnímu zvyšování kvality. Naučíte se tvořit standardy,
vyhodnocovat je a audity přijímat pozitivně, ve smyslu „dělat správné věci správným způsobem“.
Seznámíte se v rámci hodnocení kvality ze strany poskytovatele zdravotních či sociálních služeb a
z pohledu pacienta/klienta, s používanými metodami, možnostmi akreditace, budete připraveni
vyhodnocování indikátorů kvality. Zaměříte se na bezpečnost pacienta/klienta, jeho respektování jako
partnera a správné provádění zápisů do zdravotnické dokumentace.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto
konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované
případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo
mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez
obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
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ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe,
týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže).
Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8
normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více
znamená úspěšné absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Management kvality konkrétního pracoviště – hodnocení současného stavu a návrhy na změnu

2. Role a osobnost manažera – kvalitní odborník nemusí být kvalitní manažer, jsme připraveni řídit
a vést kolegy?
3. Organizační kultura – komunikace mezi vrcholovým a středním managementem
4. Indikátory kvality – jejich výběr, sledování, vyhodnocování, vytvoření standardu
5. Hodnocení kvality zdravotní péče očima zdravotnických pracovníků, pacientů a jejich rodin,
plátců zdravotní péče (zdravotních pojišťoven), obchodních partnerů, politiků…
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