
Studijní program SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ  

ANOTACE 
Studuje sociální determinanty zdraví a nemoci. Zabývá se demografickými trendy 
obyvatelstva ve vztahu ke zdraví posuzováním zdravotního stavu obyvatelstva. Zdůrazňuje 
podporu zdraví a prevenci nemoci a vliv pracovních podmínek. Zkoumá význam zdravotní 
péče o specifické skupiny obyvatelstva. Implementuje veřejné zdravotnictví založené  
na vědeckých důkazech. Analyzuje etická dilemata i etické limity v medicíně, v historickém  
i v současném kontextu. 
 
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/24 
 
Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:  
 
Ústav veřejného zdravotnictví LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 702 
 
1. Etické dilema: ukončení těhotenství na přání matky – situace v zemích EU (srovnávací 

studie) 
1 místo v kombinované formě studia 
Školitelka: doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 
 

2. Názory na očkování proti Covid19: Kvalitativní scoping review nebo primární smíšený 
výzkum 
1 místo v kombinované formě studia 
Školitelka: doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 

 
3. Lindův test morální kompetence na vysokých školách různých typů v ČR a vybrané 

země EU: multicentrická studie 
1 místo v kombinované formě studia 
Školitelka: doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. 
 

4. Personální stabilizace zdravotnických pracovníků 
1 místo v kombinované formě studia 
Školitelka: PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D. 

 

5. Systematické review a meta-analýza v oblasti zdravotnictví založeného na vědeckém 
důkazu (Evidence-based Healthcare) týkající se kardiometabolických onemocnění 
1 místo v prezenční formě studia  
Školitelka: PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D. et Ph.D. 
 

6. Systematické review a meta-analýza v oblasti zdravotnictví založeného na vědeckém 
důkazu (Evidence-based Healthcare) týkající se pediatrie 
1 místo v kombinované formě studia  
Školitelka: PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D. et Ph.D. 

 

 
 
 



Upozornění  
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat, kromě zvoleného doktorského studijního 
programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.   
 
Do 31. 5. 2023 musí uchazeč o studium zaslat na sekretariát Ústavu veřejného zdravotnictví 
LF UP (paní Evě Kollárové), Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, písemný návrh výzkumného 
projektu pro DSP Sociální lékařství (2–3 strany dle metodiky IMRAD). 
 
 
Termín pro podání přihlášky:   do 15. 5. 2023 
 
Termín a místo přijímacího řízení: 16. 6. 2023 – začátek v 10:00 hod. 
 v knihovně Ústavu veřejného 
 zdravotnictví Lékařské fakulty  
 (místnost č. 4.069), Hněvotínská 3, 
 Olomouc 
 
Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:  
 

prezenční forma: 1 student 
kombinovaná forma:  3 studenti 

 
Uchazeči mají ukončené pregraduální vzdělání v medicínských, para medicínských a dalších 
příbuzných oborech. 
 
Forma zkoušky: ústní i písemná  
 
Rámcový obsah přijímací zkoušky:  
- význam sociálního lékařství 
- metodika připravovaného výzkumu 
- přínos projektu (v cizím jazyce) 
 
Kritéria hodnocení: 
- kvalita výzkumného návrhu 
- orientace v tématu v cizím jazyce 
- pochopení významu oboru Sociální lékařství pro ostatní obory v medicíně 
- provázanost s projektovou činností Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci  
 
 


