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Propozice pro účastníky vzdělávací akce 
„Trénink manažera kvality a bezpečí“ 

Moduly V a VI 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 
 
vzhledem k tomu, že se přiblížil termín konání vzdělávací akce SAK, o.p.s., na kterou jste se přihlásili, zasíláme 
Vám malou rekapitulaci základních organizačních informací a program. 
 
 
Termín akce:  13. - 14.2.2023 – Moduly V. a VI.  
Zahájení/prezence: 13.2.2023 od 9.00 do 09.30 hod. 
Místo konání:  3. LF Univerzity Karlovy Praha,  

Ruská 2411/87, Praha – Vinohrady 
hlavní budova, učebna 525, 5. patro 
 

Stravování: Malé občerstvení a obědy v průběhu výuky jsou zajištěny a zakalkulovány v ceně 
kurzu. 

Ubytování:  Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu a účastníci si jej zajišťují sami dle individuálních 
potřeb. 

 
Lektoři:   Ing. Patrik Kapias, MBA 
   Ing. Martin Mayer Ph.D., MHA 
    
 
Zkušební komise 
Modul VI:   MUDr. David Marx, Ph.D. 
   Ing. Gabriela Franková 
   
   
Kurz je koncipován interaktivně a v rámci workshopů je rozsáhlejší individuální i týmové řešení různých 
modelových situací. Tištěné pracovní materiály obdržíte na místě. Nezapomeňte si, prosím, psací potřeby, dotazy 
na konkrétní problémy, které chcete řešit a dobrou náladu a chuť se učit. 
 
V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte na e-mailových adresách: gabriela.frankova@sakcr.cz  
nebo radek.wiltavsky@sakcr.cz. 
 
 
S pozdravem se na Vás za realizační tým těší 
 
 
Ing. Gabriela Franková        Ing. Radek Wiltavský 
Tel. 602 325 322      Tel. 733 524 804 
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PROGRAM 
 

Modul 5 - „Kvalitář kontrolor a manažer rizik“       
13.02.2023 

Čas Téma Lektor 

9.00 – 9.30 Registrace účastníků 
 

9.30 – 11.00 Kvalitář a management rizik – základy řízení rizik 
ve zdravotnickém zařízení – oblasti nejzávažnějších  
rizik aneb na co se zaměřit 

Ing. P. Kapias, MBA 

11.00 – 12.30  Základní nástroje proaktivní identifikace rizik – 
 (postupy proaktivní identifikace rizik a práce s daty – 
 bazální analytické nástroje) 

Ing. P. Kapias, MBA 

12.30 – 13.00 Oběd 

13.00 - 13.45 
Interní audit – komunikační matice interního auditu, vazba na 
řídící procesy poskytovatele péče 

Ing. P. Kapias, MBA 

13.45 – 14.30 
Rizika prostředí – řízení bezpečí prostředí, oblasti regulované 
legislativou (odpady, chemie…), nejčastější chyby při řízení 
bezpečí prostředí 

Ing. M. Mayer Ph.D., 
MHA 

14.30 – 16.00 
Diskuse/Workshop – praktický nácvik analytických metod a 
práce s daty 

Ing. P. Kapias, MBA 

Modul 6 - „Kvalitář student“ 
14.02.2023 

Čas Téma Zkoušející 

8.00 – 9.30 Veřejná prezentace zadaných týmových projektů  
MUDr. D. Marx, Ph.D., 
Ing. G. Franková 

9.30 – 11.00 Písemný test 

11.15 – 12.45 Závěr, předání certifikátů  

 
Program je možno doplňovat a modifikovat na základě znalostního potenciálu účastníků.  
 
Požadavky na týmové projekty: 
Cílem týmových projektů je dokladovat znalosti týmu zpracovatelů z oblastí: 

• procesního řízení (návaznosti dílčích činností, odpovědnosti, komunikační vazby apod.) 

• systému řízené dokumentace (identifikační a řídící znaky, struktura dokumentu, soulad s legislativou 

apod.) 

Formální náležitosti: 

• Maximálně 10 stran textu plus možné přílohy v podobě např. vývojových diagramů, procesních map 

apod. 

• Košilka, hlavičky, patičky – jako doklad pochopení formálních náležitostí řízené dokumentace 

• Práci bude za tým prezentovat jeden vybraný reprezentant, následující otázky budou zkoušejícími 

kladeny celému týmu 

• Práce v elektronické podobě, prosím zašlete na adresu gabriela.frankova@sakcr.cz nejpozději do 

10.2.2023. 

 
Případné dotazy směrujte na adresu: gabriela.frankova@sakcr.cz  
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Nejlépe se na místo pořádání dostanete: 
- metro: linka A, zastávka Želivského, po výstupu 

směřujte směrem k FN Královské Vinohrady  

a projděte areálem směrem dolů z kopce dle mapy 

níže 

- tramvaj: zastávka Slavia nebo Kubánské náměstí 

- bus: zastávka Volyňská nebo Bělocerkevská 

- více info včetně vyhledávání spojení naleznete zde: 

spojeni.dpp.cz 

- parkování nedoporučujeme 

 


