
 

  MBA MANAGEMENT VE 
ZDRAVOTNICTVÍ 
 

Detaily programu 
Studium profesního programu MBA Management ve zdravotnictví má za cíl rozšířit 
teoretické a praktické vědomosti, které komplexně postihují problematiku řízení ve 
zdravotnických organizacích, organizaci řízení, projektového plánování, financování či 
řízení lidských zdrojů. Jedná se o velmi prestižní program, který je odborně zaměřený 
na potřeby a problematiku řízení, právní úpravy zdravotnictví, definici principů řízení 
vztahů s pacienty a jejich aplikací do praxe. Absolvováním programu se absolventi 
naučí zvládat problematiku rizik při poskytování zdravotní péče, formulovat a vyřešit 
příčiny mimořádných událostí a stavů. Absolventi naleznou uplatnění především ve 
zdravotnických zařízených, jako manažeři farmaceutických společností, lázeňských 
zařízení či pojišťoven, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích, které 
se řízením zařízeních zabývají. Program lze studovat 100% online. 

Předměty programu 

Jednotlivé předměty programu MBA Management ve zdravotnictví: 
 

Management ve zdravotnictví 
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se plánování, 
organizace práce, motivování lidí či měření kvality a produktivity podřízených 
pracovníků z pohledu řídících osob ve zdravotnictví. Pozornost je věnována fungování 
zdravotnických zařízení, jejich financování, kontrole a kvalitě práce na pracovištích 
těchto zařízení. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti komplexní 
přehled, jak zdravotnická zařízení fungují, a to nejen ekonomicky, ale také 
z personálního pohledu a s ohledem na neustálou potřebu zvyšování kvality práce.  
 
Kvalita péče ve zdravotnictví 
V rámci předmětu se studenti seznámí se základním konceptem kvality péče ve 
zdravotnictví v rámci ČR, jaký je pohled WHO na kvalitu péče ve zdravotnictví, a jak 
v této oblasti funguje česká legislativa. Studenti získají komplexní přehled o prevenci, 
diagnostice, léčbě a potřebám obyvatelstva, které ve svém souhrnu s ohledem na 
praxi a lékařskou vědu vytvářejí a určují úroveň kvality péče v České republice.  
 
Finanční management ve zdravotnictví  
Předmět finanční management ve zdravotnictví se zaměřuje na lidské, materiální a 
finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z 
oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní 
péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí 
se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů. 



 

Cílem předmětu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci 
využít v praxi.  
 
Systém zdravotní péče a zdravotního pojištění  
Cílem předmětu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a s 
fungováním systému zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a 
zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy. Předmět poskytuje 
přehled o fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Vychází z 
ekonomické podstaty zdravotnických služeb. Rozděluje tyto zdravotnické služby do 
jednotlivých systémů ve světě a realizuje jejich srovnání. Analyzuje systém veřejného 
zdravotního pojištění v České republice, včetně role zdravotních pojišťoven jako 
jednoho z aktérů.  
 
Řízení vztahu s pacienty a zákazníkem 
Obsahem předmětu je customer relationship management se zaměřením na pacienty 
v oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotnické péče. Studenti získají přehled o 
principech uspokojování potřeb pacientů a zákazníků, způsobech, jakými lze zvyšovat 
spokojenost pacientů a kvalitu poskytovaných služeb a také o významu hodnocení 
pacientů a zákazníků v prostředí zdravotnických zařízení. Opomenuty nebudou ani 
klíčové faktory, jenž rozhodují o spokojenosti pacienta, komunikace či firemní kultura 
a její vliv na fungování vztahu s pacienty v rámci zdravotnického zařízení.  
 
Psychologie stresu  
Cílem tohoto předmětu je seznámit se se základní problematikou stresu, jeho 
vznikem, vlivem na člověka, jeho včasnou prevencí a případnou léčbou. Předmět 
shrnuje problematiku stresu, seznamuje studenty s moderním pojetím stresu, se 
stresory a psychosomatickými následky stresu. Představuje strategie a techniky 
vyrovnávání se se zátěžemi či adaptací na ně. V neposlední řadě je předmět zaměřen 
i na life stress event., prevenci a léčbu a příznaky syndromu vyhoření.  
 
Medicínské právo  
Cílem předmětu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při 
poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní 
podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti 
poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Studenti si 
osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických 
pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. 
Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování 
zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních 
služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací.  
 
Krizové řízení a řízení změn  
Cílem předmětu je seznámit se se základními východisky krizového managementu, 
vývojovými stádii krize, systémy včasného varování před krizí, okamžitými opatřeními 
při krizi a přístupy k řízení změn. Krizový management v sobě obsahuje v praktické a 
utilitární podobě všechny prvky efektivního managementu. Má-li organizace 
dosáhnout stanovených cílů, tak musí využívat všechny znalosti a schopnosti k řízení 
organizace jak na straně managementu, tak na straně jeho spolupracovníků.  



 

 
Personální management  
Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními 
poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i 
světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a 
otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, 
získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z 
rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se 
zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v 
pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti 
získávání a výběru pracovníků.  
 
Marketing a PR ve zdravotnictví 
Studiem předmětu získáte strategický pohled na marketing ve zdravotnictví, 
pochopíte pojmy, procesy a rozdíly v základních marketingových strategiích a jejich 
specifika v této oblasti. Předmět poskytne jak komplexní přehled základní 
terminologie, tak praktické metody a to, jak pracovat s jednotlivými složkami 
marketingu a jak jej nejlépe využít ve vztahu k zdravotnickému prostředí. Předmět 
rozvíjí manažerské a marketingové dovednosti studentů. 
 


