
  

Studijní program  : Veřejné zdravotnictví 

Název předmětu : Kvalita zdravotní péče 

Rozvrhová zkratka : PVL/ZDB22 

Rozvrh výuky : 3 hodiny přednášek                                                                        

11 hodin seminářů  

Zařazení výuky : 2. ročník, letní semestr, akademický rok 

2022/2023 

Počet kreditů : 2 

Forma výuky : Přednášky, semináře 

 Vyučující: doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA – garant předmětu 

  Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA  

  Mgr. Eva Pavelková, MBA 

 Výuka: Průběžná; 

  Výuka předmětu probíhá v Dostavbě TÚ v učebnách: TD-2.520, 

TD-2.521 

 

 
 Termín Téma Poč. hod. Vyučující 

1 03. 03. 2023 

Pátek  

11:30–13:45 

TD-2.521 

 

Standardy zdravotní péče, jejich účel, 

metodika tvorby standardů, měření 

dodržování stanovených norem, audity. 

Standardy zaměřené na pacienty z hlediska 

dostupnosti, kontinuity péče, diagnostické a 

terapeutické péče, práv pacientů a jejich 

blízkých. 

3 h 

(před.)  

Pastucha/ 

Cahlíková/ 

Pavelková  

2 03. 03. 2023 

Pátek  

16:45–19:00 

TD-2.521 

 

 

Definice kvality ve zdravotnictví, 

management a řízení kvality péče 

v kontextu mezinárodních organizací 

(OECD, WHO) a národní strategie Zdraví 

2020.  

Akreditace zdravotnických zařízení, modely 

řízení kvality- normy (ISO, EFQM, 

JCIASAK ČR). 

3 h 

(sem.) 

Pastucha/ 

Cahlíková/ 

Pavelková 

3 24. 03. 2023 

Pátek  

16:00–19:00 

TD-2.520 

 

Kontinuální zvyšování kvality – definice, 

podmínky, strategie, nástroje a techniky, 

role manažera, motivace personálu  

Kvalita zdravotní péče v České republice 

(OECD studie, 2014). 

4 h 

(sem.) 

Pastucha// 

Cahlíková/ 

Pavelková 

4 15. 04. 2023 

Sobota 

10:45–13:45 

Standardy zaměřené na řízení nemocnice 

z hlediska kvality a bezpečnosti péče, 

prevence nákaz, personálního managementu 

4 h 

(sem.) 

Pastucha/ 

Cahlíková/ 

Pavelková 

https://stag.upol.cz/portal/studium/moje-vyuka/index.html?pc_windowid=4698&pc_phase=action&pc_pagenavigationalstate=H4sIAAAAAAAAAGNgYGBkYDExszQXZgABAPfZw88QAAAA&pc_type=portlet&pc_interactionstate=JBPNS_rO0ABXeMABBwcm9obGl6ZW5pQWN0aW9uAAAAAQA-Y3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5rYXRlZHJhLkthdGVkcmFEZXRhaWxBY3Rpb24ABmRldGFpbAAAAAEADWthdGVkcmFEZXRhaWwAB2thdGVkcmEAAAABAANQVkwAB19fRU9GX18*#prohlizeniDetail


  

TD-2.520 

 

 

Kvalifikace a vzdělávání personálu, firemní 

kultura, mise, vize, cíle, motivační 

programy. Metody hodnocení kvality. 

Kvalita a bezpečnost zdravotní péče ve FN 

Olomouc. 

 

Způsob ukončení: Kolokvium 

Podmínky ukončení: Aktivní účast ve výuce. 

Je tolerována absence jeden den povinné výuky bez nutnosti 

omluvy a náhrady. Pokud student bude nepřítomen nad 

rámec jednoho dne ze zdravotních či jiných závažných 

důvodů, pak ji musí nahradit za předpokladu řádné omluvy.  

Náhrada absence nad rámec jednoho dne bude probíhat 

formou samostudia a konzultace s přezkoušením.  

Omluvy zasílejte Jarmile Bečvářové, sekretářce pracoviště,       

e-mail: jarmila.becvarov@upolcz  

Doporučená literatura:  

 

Povinná 

 

1. GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví, řízení 

lidských zdrojů ve zdravotnictví, kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Brno: 

Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-996-8. 

2. VÁLKOVÁ, Monika. Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Praha: 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 2015. Dostupné z: 

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2364-hodnoceni-kvality-poskytovanych-

zdravotnich-sluzeb.pdf.  

3. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Směrnice.  Dle 

Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a 

dalších předpisů ČS legislativy. TCert, s.r.o. Dostupné z: 

www.tcert.cz/images/docs/pravidla_kvalita_bezpeci_smernice.pdf   

4. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

5. Vyhláška 262/2016 Sb. ze dne 27. července 2016, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 

Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dostupné z: 

www.sagit.cz/info/sb16262  

6. OECD Studie kvality zdravotní péče: Česká republika 2014. Zvyšování standardů. 

Hodnocení a doporučení. 2014 Ministerstvo zdravotnictví České republiky. (Překlad 

části publikace v originále vydané OECD v anglickém jazyce pod názvem: OECD 

(2014), OECD Reviews of Health Care Quality: Czech Republic 2014: Raising 

Standards, OECD Publishing.) Dostupné z: Studie kvality zdravotní péče OECD: 

http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/studie-kvality-zdravotni-pece-v-

cr_3199_29.html  

7. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Přehled právních předpisů v gesci MZ. 

Zdravotní služby. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/zdravotni-

sluzby_6102_1786_11.html  

8. Spojená akreditační komise. Dokumenty ke stažení – akreditace. Dostupné z: 

www.sakcr.cz/cz-main/dokumenty/akreditace/  

mailto:jarmila.becvarov@upolcz
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2364-hodnoceni-kvality-poskytovanych-zdravotnich-sluzeb.pdf
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Doporučená 

 

1. LEGIDO-QUIGLEY, Helena, Martin McKEE, Ellen NOLTE, Irene A GLINOS.  

Assuring the quality of health care in the European Union: A case for action. World 

Health Organization, 2008, on behalf of the European Observatory on Health Systems 

and Policies.  ISBN 978 92 890 7193 2. Dostupné z: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98233/E91397.pdf 

2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Quality of care: a process for making 

strategic choices in health systems. Geneva: WHO, 2006. ISBN 9789241563246. 

Dostupné z: 

http://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98233/E91397.pdf
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