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HLAVNÍ CÍLE OBORU
Interdisciplinární studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví je 

navazujícím magisterským studijním oborem, který lze studovat jak v českém, tak 

anglickém jazyce. Ke studiu jsou přijímáni absolventi technických, zdravotnických, 

přírodovědných a ekonomických bakalářských oborů všech veřejných i soukromých 

vysokých škol. Cílem tohoto studijního oboru je vychovávat inženýry, kteří mají 

ve stejném rozsahu vzdělání v ekonomicko-manažerské, technické i medicínské 

oblasti. Absolvent má znalosti umožňující vzájemnou koordinaci a řízení těchto 

oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Znalosti procesů ve 

zdravotnictví mu pomohou zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotní péči. Své místo 

najde především v managementu organizačních složek nemocnic, poliklinik, hygi-

enických stanic, veterinárních zařízení atd., kde může oproti absolventům ryze 

ekonomických oborů využít své výhody v tom, že zná odbornou problematiku a je 

schopen dobře komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem. 

STRUKTURA A OBSAH STUDIA
Obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví nabízí možnost navazujícího 

magisterského studia třem skupinám bakalářů. Především je výbornou možností 

pro absolventy technicky zaměřeného bakalářského studia (např. biomedicínský 

technik, biomedicínská informatika apod.), jak získat rozsáhlé znalosti potřebné 

pro řídicí a organizační funkce ve zdravotnictví, chtějí-li tito absolventi zaměřit své 

vzdělání tímto směrem. Obdobnou možnost nabízí i absolventům ekonomických 

bakalářských oborů. Třetí skupinou jsou absolventi oborů bakalářského studia 

zdravotnických oborů (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, 

optometrista, radiologický asistent, zdravotní laborant a další), kteří studiem tohoto 

oboru mohou získat zajímavou specializaci. 

Studenti získají přehled o provozu zdravotnických zařízení včetně integrovaného 

záchranného systému, intenzivní péče, řízení jakosti nebo nakládání s odpady. 

V oblasti biomedicínské techniky 

se seznámí s lékařskou přístro-

jovou technikou, informačními 

systémy i modelováním biolo-

gických procesů. Podstatnou 

součást studia tvoří získání 

znalostí a schopností z ekonomie 

a managementu, vše zaměřené 

na oblast zdravotnictví. Velký 

důraz je kladen na přípravu 

kvalitních diplomových prací, 

jejichž témata mají většinou 

přímé využití v praxi. Řada 
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diplomových prací je zpraco-

vávána ve spolupráci s lékaři, 

inženýry i manažery z nemocnic, 

výzkumných ústavů, zdravotních 

pojišťoven a dalších institucí 

z oblasti zdravotnictví.

Výuka budoucích inženýrů je 

zajišťována v Kladně, kde mají 

studenti k dispozici moderní 

posluchárny, dobře vybavené 

laboratoře i knihovnu, v níž najdou 

doporučené studijní materiály. 

Ke studijnímu oboru Systémo-

vá integrace procesů ve zdravotnictví má Fakulta biomedicínského inženýrství 

vytvořené podpůrné webové stránky, kde jsou ke každému předmětu uvedeny 

základní informace (rozsah, jména vyučujících, anotace, obsah přednášek i cvičení, 

literatura, požadavky ke zkoušce/zápočtu) doplněné o materiály z výuky (např. 

o prezentace, doporučenou literaturu, přehledy vzorců, vzorové zkouškové testy) 

a u všech předmětů zařazených do kombinované formy studia také o metodic-

kou příručku pro kombinovanou formu. V Kladně je pro studenty zajištěno také 

stravování i ubytování. Přitom ze studentské lavice v Kladně na konečnou stanici 

metra A do Dejvic se autobusem pohodlně dostanete za 30 minut. Studenti FBMI 

mohou být ubytováni v Praze na kolejích ČVUT prostřednictvím Správy účelových 

zařízení ČVUT nebo v ubytovacích zařízeních v Kladně.

Studium v kombinované formě je rozděleno na kontaktní výuku a samostudium. 

Kontaktní výuka probíhá každý semestr v sedmi dvoudenních blocích soustře-

děných obvykle do pátků a sobot, přičemž méně náročné partie jsou ponechány 

k samostudiu. Ke studiu v kombinované formě jsou přijímání pouze uchazeči, 

kteří aktuálně pracují ve zdravotnictví nebo kteří mají ve zdravotnictví alespoň 

tříletou praxi.

PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STUDIA
Absolvent má rovnocenné znalosti ze tří oblastí: technické (včetně informačních 

technologií ), ekonomicko-manažerské a medicínské. Ve všech třech oblastech je 

vybaven takovými informacemi, aby byl schopen jejich integrace a rozhodování 

v situacích, které vyžadují komunikaci ve více oblastech a jejich znalost. S takovými 

situacemi se setkávají každodenně pracovníci středního a vyššího managementu 

nemocnic a zdravotnických zařízení. Absolventi tohoto studijního oboru najdou 

dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice, zdravotnická 

centra, kliniky), v sociálních zařízeních, v oblasti veřejného zdravotnictví a v hygie-

nických stanicích, ve veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, 

farmaceutický průmysl atd.). Absolventi budou také připraveni na práci v oblasti 
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hodnocení zdravotnických technologií (HTA), a to z pohledu metodologického 

i z pohledu praktického provádění analýz. Přínosem studia je dále výchova k různým 

druhům myšlení (holistickému, analytickému a integrujícímu) a k metodám výběru 

nejvhodnějšího přístupu v konkrétní situaci. Tento studijní obor tedy vychovává 

zejména specialisty pro celou oblast managementu zdravotnictví. Absolventi však 

mohou své znalosti ekonomiky a managementu uplatnit i v jiných odvětvích.

PROČ SI ZVOLIT STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 
PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (SIPZ)
Péče o zdraví člověka je věčné téma a zdravotnictví tu bez ohledu na vnější vlivy 

bylo, je a bude pro její zabezpečování. Přirozeně, že se v něm promítají neustále 

nové a nové poznatky, které vyžadují kvalifikované lidi. V posledním desetiletí 

se v celém světě stává velice žádaným oborem ekonomika a management zdra-

votnictví. V každém zdravotnickém systému jsou omezené zdroje, a proto nelze 

všem poskytnout veškerou lékařskou péči pod-

le nejnovějších vědeckých poznatků. Vždy 

existuje nutnost rozhodnout, jakou péči bude 

daný systém poskytovat a které medicínské 

intervence jsou již mimo jeho možnosti. Toto 

dilema zdravotnictví se výrazně prohloubilo 

v posledních desetiletích. Důvodem je nebývalý 

technologický rozvoj zhruba od poloviny 20. sto-

letí. Byly zavedeny nové léky (např. antibiotika, 

onkologické léky), nové lékařské přístroje (CT, 

MRI), nové diagnostické i terapeutické techniky 

(angiografie, laparoskopické operace, koronární 

stenty). Informační technologie umožnily rychlé 

šíření a dostupnost informací. Pacienti se zcela 

pochopitelně dožadují nejnovějších léčebných 

metod a lékaři si pro své pacienty přejí jen to 

nejlepší. To klade dříve nebývalé požadavky na 

kvalitní řízení zdravotnictví s využitím moderních 

metod známých zejména z výrobní sféry.
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