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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Po absolvování předmětu budete schopni se zorientovat v současné problematice managementu rizik
ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit
budete umět vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení či jinou organizaci.
Pochopíte význam procesů pro management rizik a porozumí pozitivům i limitům vybraných metod
posouzení rizik vhodných k použití ve zdravotnických zařízeních. Vytvoříte si představu o souvztažnosti
managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu.
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 cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě
či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT






Význam rizik a integrace managementu rizik ve zdravotnictví
Principy a strategie managementu rizik ve zdravotnictví
Role procesního řízení v managementu rizik ve zdravotnictví
Posouzení rizik, prioritizace rizik, hodnocení rizik a strategie jejich ošetření
Auditní činnost jako integrální součást managementu rizik ve zdravotnictví
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

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. Koncept systematického managementu rizik ve zdravotnickém zařízení
2. Koncept systematického managementu rizik v organizaci
3. Mapování procesů a identifikace rizik ve zdravotnickém zařízení/organizaci
4. Posouzení rizik v organizaci
5. Posouzení klinických a neklinických rizik ve zdravotnickém zařízení
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