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H L AV N Í  P Ř Í N O S Y  P R O G R A M U
Master of Healthcare Administration

Prakticky použitelné znalosti
V průběhu výuky nejen diskutujeme problémy českého zdravotnictví a vašich 

institucí, ale především přinášíme příklady úspěšných řešení od nás i ze zahraničí. 
Významnou součástí studia jsou skupinová řešení problémů a příprava závěrečné 

práce, která je založena na aplikaci získaných znalostí na konkrétní 
problém z vaší organizace.

Inspirativní lektoři
Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v České republice. 

Studenti mají možnost přímé interakce s lidmi, kteří změny probíhající v českém 
zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo sami realizovali významné zlepšení 

ve své organizaci. Zásadní hodnotou je pro nás  interaktivita,  
výuka je vedena formou diskuse.  

Osobní rozvoj
Klíčovou a velmi ceněnou schopností úspěšných manažerů je umění efektivního 
řízení jednotlivců i týmů lidí a schopnost dobře a přesvědčivě prezentovat a pro-

sazovat změny ve své organizaci. Proto nemalou část programu věnujeme roz-
voji vašich schopností vést a inspirovat lidi, pomoci jim vyrovnat se se změnami 

a úspěšně je řídit.

Prostor pro otevřenou výměnu názorů
Nejdůležitější charakteristikou celého programu je atmosféra vzájemné důvěry 

mezi studenty. Studenti tak mohou těžit z názorů a myšlenek, které zaznívají v ne-
formálních diskusích. Podařilo se nám vytvořit prostředí otevřené výměny názorů 

mezi zástupci jednotlivých segmentů zdravotnictví – zdravotníky,  
pojišťovnami a dodavateli. 

Dlouhodobé vztahy v komunitě odborníků
Specifikem programu MHA je diverzita a zastoupení všech klíčových účastníků 
zdravotního systému. Během studia tak navážete cenné pracovní vztahy, které 

přetrvávají i po graduaci. Po dokončení programu se můžete stát členy komunity 
absolventů, pro kterou pořádáme navazující program seminářů na aktuální témata 

v českém zdravotnictví.

Zdravotnictví u nás i ve světě  
prochází zásadními změnami

“Nebojte se změn ve zdravotnictví, 
ale využijte je jako příležitost 
pro rozvoj vaší organizace i váš 
osobní růst.“

Příkladem probíhajících nebo chystaných 
změn jsou nové mechanismy úhrady zdra-

votní péče jako je platba založená na DRG 
nebo platba podmíněná kvalitou (pay for 
performance), změny v přerozdělení pojistné-
ho a s tím související rozvoj programů péče 
o  chronicky nemocné pacienty (disease ma-
nagement programy). Stále větší důraz je také 

kladen na posuzování nákladové efektivity 
nových technologií (health technology asse-
ssment) nebo rostoucí elektronizaci zdravot-
nictví.  
Tyto změny jsou aktuální prakticky ve všech 
zemích Evropy a jejich dopad na systém čes-
kého zdravotnictví ve střednědobém horizon-
tu bude nepochybně narůstat. 

Tlak na veřejné rozpočty, stárnutí obyvatelstva, masivní nárůst výskytu chronických 
onemocnění a s tím související změny v postavení pacienta vedou k nutnosti 
významných změn ve zdravotnictví. Organizační změny postupně probíhají na všech 
úrovních zdravotních služeb a týkají se jak poskytovatelů, pojišťoven a dodavatelů,  
tak i  jednotlivých lékařů a pacientů.  

Master of Healthcare Administration je vyzkoušený a vysoce hodnocený 
vzdělávací program plně orientovaný na zdravotnictví, který klade důraz 
na interaktivní formu výuky, praktickou použitelnost nabytých znalostí, 
kvalitu a různorodost přednášejících a systematické budování komunity 
svých studentů a absolventů.

PAVEL HROBOŇ
ŘÍDÍCÍ PARTNER ADVANCE INSTITUTE



ADVANCE    Healthcare Management Institute

Zdravotní systém  
z makropohledu

 � Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva
Měření zdravotního stavu populace, základy epidemiologie a statistiky, prevence a ochrana 
zdraví veřejnosti, evidence based medicine jako praktický nástroj pro řízení zdravotnictví.

 � Zdravotnictví a právo
Základní předpisy a novinky zdravotnické legislativy, vztah lékař–pacient, informovaný sou-
hlas, pracovní právo ve zdravotnictví a právní úprava zdravotního pojištění a nároku pojištěn-
ce, etické otázky ve zdravotnictví.

 � Ekonomie zdravotnictví
Základní ekonomické pojmy a principy, specifika fungování trhu ve zdravotnictví, problema-
tika morálního hazardu a informační asymetrie, dopady stárnutí obyvatelstva na financování 
zdravotnictví.

 � Nové trendy ve zdravotnictví
Hlavní změny a reformní trendy ve vyspělých zemích, představení různých modelů zdravot-
ních systémů, nominální pojistné.

Zdravotní systém  
z mikropohledu

 � Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví
Metodiky hodnocení kvality zdravotních služeb, benchmarking a standardizace, akreditace 
zdravotnických zařízení, metodika kontraktů založených na parametrech kvality – pay for 
performance.

 � Zvyšování efektivity ve zdravotnictví
Farmakoekonomika a health technology assessment, integrace poskytování zdravotní péče, 
jednodenní chirurgie, programy péče o chronicky nemocné – disease management.

 � Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli  
zdravotních služeb

Aktuálně platné úhradové mechanismy v ČR a jejich vývoj, platba založená na DRG, její dopad 
na  poskytovatele, úhrada a regulace cen léků a zdravotnických prostředků, princip přerozdě-
lení pojistného a metodika kontraktu mezi poskytovateli a plátci.
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Program se skládá ze 14 předmětů rozdělených do 4 tematických 
bloků. V každém ze 3 semestrů jsou vyučovány předměty 
z různých bloků. 

Řízení institucí  
ve zdravotnictví

 � Strategický management v praxi
Nástroje strategické analýzy, přístupy k tvorbě strategie, praktický rozbor stanovení strategie 
pojišťovny a poskytovatele, řízení implementace strategie do praxe společnosti.

 � Finanční management a řízení nákladů
Metodika hodnocení finančního zdraví organizace, finanční výkazy, investiční rozhodování, se-
stavení finančního plánu, řízení nákladů a výnosů poskytovatele a pojišťovny, tvorba a řízení 
rozpočtů.

 � Informační systémy ve zdravotnictví
Návrh a možné využití informačního systému pojišťoven i poskytovatelů, využití pro řízení in-
vestic a alokaci nákladů, možnosti eHealth ve zlepšení efektivity a kvality zdravotních služeb.

 � Řízení vztahu s pacienty a zákazníky
Strategie řízení vztahu s klienty ve zdravotnictví, analýza a optimalizace procesů,  
management stížnostní agendy, motivace a odměňování zaměstnanců, administrace  
čekacích seznamů.

Leadership  
a osobní rozvoj

 � Efektivita řízení lidských zdrojů
Požadavky na manažerské dovednosti, styly řízení, moderní techniky sebeorganizace, podávání 
zpětné vazby a motivace, nástroje budování efektivního pracovního týmu.

 � Řízení a prezentace změny
Princip zavádění změny na pracovišti, pravidla dobré motivační prezentace, nácvik vlastních prezen-
tačních dovedností s poskytnutím zpětné vazby a videotréninkem.

 � Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání
Řešení náročných a konfliktních situací s podřízenými, pravidla úspěšného vyjednávání, vedení 
týmových porad a skupinové práce.
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Proč se přihlásit 
do programu 
MHA?

Komu je studium 
v programu MHA 
určeno?

Práce vedoucího nemocniční lékárny 
je logisticky a manažersky náročná. 
Proto myslím, že studium tohoto 
zaměření je pro moji práci užitečné.“

Tento program bych rozhodně 
doporučil všem perspektivním 
pracovníkům, kteří se podílí či ovlivňují 
řízení či rozvoj zdravotnictví.“ 

Robert Sýkora
GOVERNMENTAL AFFAIRS DIRECTOR,  
GLAXOSMITHKLINE

Od ostatních MBA programů se tento 
dle mého liší komplexním záběrem 
a pohledem na zdravotnictví.“

Pavel Kvašinský
COMMERCIAL DIRECTOR,  
SANOFI - AVENTIS 

Program se zaměřuje na zdravotnictví ve všech 
souvislostech. Je tak užitečný pro manažery 
ve zdravotnictví, sociální sféře a veřejné správě.“

Ivana Lupoměská
HLAVNÍ SESTRA, FRESENIUS MEDICAL CARE

„Program MHA mne naučil lépe definovat problém, 
diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. 
Napomohl mi k pochopení některých ekonomických 
jevů ve zdravotnictví.

Jindřich Fínek 
PRIMÁŘ ONKOLOGICKÉHO A RADIOTERAPEUTICKÉHO 

ODDĚLENÍ, FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

„Jednoznačně si cením zaměření specializovaného 
na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji 
to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše 
k pokládání  otázek a hledání odpovědí z více pohledů.

Tomáš Jedlička
ŘEDITEL, MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ A.S.,  

NEMOCNICE MĚLNÍK

V čem se MHA liší  
od jiných manažerských 
programů ve zdravotnictví?

Co vám 
studium 
programu MHA 
přinese?

Tatiana Holubová 

VEDOUCÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY, 
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Přihlášení do MHA pro mě, jako pro člověka 
přicházejícího z jiného oboru, bylo skvělou 
příležitostí, jak rychle a komplexně získat informace 
ze všech koutů zdravotnictví.“

Ladislav Wagner
VEDOUCÍ TÝMU ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ,  
OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. 
Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech 
fungování zdravotnictví.  Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým 
lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky“

Lubomír Matěna
VEDOUCÍ ODBORU NÁKUPU A INVESTIC, 

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Účast v tomto programu pro mě představovalo 
příležitost získat nové vědomosti a dovednosti 
v manažerské pozici při zohlednění vysoce specifické 
oblasti veřejného zdravotního pojištění.“

Jiří Vítek
ŘEDITEL POBOČKY V BRNĚ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA

Základní motivací pro účast v programu pro mne 
byla snaha získat lepší orientaci v aktuálním dění 
ve zdravotnictví a výhled střednědobého vývoje 
u nás i ve světě.“

Robert Grill
PŘEDNOSTA, UROLOGICKÁ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE 
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY A 3. LF UK V PRAZE

Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, 
zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří 
neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení 
pracovních problémů.“

Robert Czékus
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Studium mi připadá velmi 
užitečné mimo jiné pro manažery  
soukromých zdravotnických 
zařízení.“

Bohumil Zálešák
PRIMÁŘ ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE, 
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 

Nejvíce mne překvapila kvalita  a multidisciplinarita 
přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší 
od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví.“

Milan Macek
PŘEDNOSTA, ÚSTAV BIOLOGIE A LÉKAŘSKÉ GENETIKY  

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE A 2. LF UK V PRAZE 

Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se 
se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní 
práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování 
zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný!“ 

Tomáš Vymazal
PRIMÁŘ KLINIKY ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE, 

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL A 2. LF UK V PRAZE

Tento program bych doporučila všem manažerům, 
kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají 
možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně 
doposud málo známé oblasti.“

Anna Žižková
EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ,  
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

„Program MHA mne naučil lépe definovat problém, 
diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. 
Napomohl mi k pochopení některých ekonomických 
jevů ve zdravotnictví.

Jindřich Fínek 
PRIMÁŘ ONKOLOGICKÉHO A RADIOTERAPEUTICKÉHO 

ODDĚLENÍ, FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

„Studium mi dalo širší perspektivu pohledu 
na české zdravotnictví  z pozice jiných odvětví. 
Vysoce oceňuji i  volbu přednášejících, kteří jsou 
skutečnými odborníky na danou problematiku.

Michal Kostern
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT MANAGER, 

ASTRA ZENECA

V čem se MHA liší  
od jiných manažerských 
programů ve zdravotnictví?

V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. 
Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech 
fungování zdravotnictví.  Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým 
lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky“

Lubomír Matěna
VEDOUCÍ ODBORU NÁKUPU A INVESTIC, 

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Podívejte se co 
o programu MHA říkají 
jeho účastníci.

www.advanceinstitute.cz
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PRAKTICKÉ 
INFORMACE 

O PROGRAMU MHA

O STUDIU
Předpokládaná kapacita progra-
mu je 20 studentů. Vyučování 
probíhá v českém jazyce. Každý 
student připraví a odprezentuje 
v průběhu studia závěrečnou 
práci, ve které aplikuje získané 
poznatky na aktuální problém 
ve  své organizaci. Bude tak mít 
možnost diskutovat navržené 
řešení s ostatními účastníky 
programu a lektory.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena programu za tři semestry 
je 285.000 Kč bez DPH (pro-
gram je osvobozen od DPH) 

a zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a organizaci výuky, 
včetně výukových materiálů 
jako jsou případové studie, 
odborné články a další literatu-
ra. Cena dále zahrnuje obědy a 
občerstvení během výuky. 

Nabízíme možnost individuální-
ho rozložení splátek v průběhu 
studia dle vašich potřeb.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
Předpokladem pro přijetí ke 
studiu je ukončené bakalářské 
či magisterské vzdělání a ade-
kvátní praxe na manažerské 
pozici.

MÍSTO KONÁNÍ
Výuka probíhá v prostorách 
historického Kanovnického 
domu na Hradčanském náměstí 
v Praze. Podrobnou mapku 
i dopravní spojení najdete na  
našich webových stránkách.

STIPENDIA
Zájemci o studium z řad po-
skytovatelů zdravotní péče 
neziskového charakteru 
a zaměstnanci státní správy a 
samosprávy se mohou ucházet 
o stipendium. Více informací 
naleznete na webu.

Více se o programu dozvíte na www.advanceinstitute.cz. 
Rádi zodpovíme vaše případné dotazy také na osobním setkání. 

Program Master of Healthcare Administration připravuje, 
rozvíjí a garantuje tým lidí společnosti Advance Institute. 
V lednu 2014 otevíráme již pátý ročník, nyní má MHA 
přibližně osmdesát úspěšných studentů a absolventů ze všech 
segmentů zdravotnictví.


