
Hodnotenie, meranie vykonnosti a manazment podla vykonov: sucasny stav a perspektivy v 
ČR (SR) 

Anotace: Hodnocení, měření a management výkonnosti jsou nástroje, které se ve veřejném sektoru 
implementovaly zejména v souvislosti s reformami NPM. Jejich využívaní přináší parciální výsledky, ale 
také množstvo problémů. Úkolem studenta bude zvolit si subsystém veřejné správy a analyzovat jak 
se tyto nástroje využívají, jaké jsou výsledky a definovat klíčové faktory úspěchu nebo problémů. 
Cíl: Zhodnocení funkčnosti a definování faktorů determinujících kvalitu fungování zvoleného systému 
hodnocení, měření a managementu výkonnosti v podmínkách veřejné správy České/Slovenské 
republiky (nebo jiném tranzitivním státu). 
 

Outsourcing vo verejnom sektore 

Anotace: Outsourcing je nástrojem, který se ve veřejném sektoru implementoval zejména v souvislosti 
s reformami NPM. Jeho využívaní přináší parciální výsledky, ale také množstvo problémů. Úkolem 
studenta je analyzovat míru a výsledky využívaní outsourcingu a definovat klíčové faktory úspěchu 
nebo problémů. 
Cíl: Zhodnocení fungování outsourcingu ve veřejném sektoru České/Slovenské republiky (nebo jiného 
tranzitivního státu). Definování faktorů determinujících kvalitu fungování outsourcingu. 
 

Racionalizácia spotreby v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb: pozitívne 
medzinárodné skúsenosti a miera ich uplatňovania v podmienkach ČR/SR 

Anotace: Jedním z problémů zdravotnických systémů ČR/SR je fiskální nerovnováha. Literatura 
naznačuje, že příčinou deficitů může byť také nekvalitní regulace poptávky. Úkolem studenta je 
analyzovat možnosti a postupy uplatňování nástrojů regulace poptávky po zdravotnických službách a 
navrhnout možnosti budoucího vývoje (vhodná řešení vztahu dostupnost/efektivnost). 
Cíl: Návrh vhodných možností regulace poptávky po zdravotnických službách v podmínkách 
České/Slovenské republiky. 
 

Prevence a léčba civilizačních chorob: hodnocení efektivnosti 

Anotace: Teorie zná a praxe využívá ekonomické metody, které se používají při hodnocení efektivnosti 
preventivních a léčebných procedur. Zejména se jedná o 3 základní přístupy: cost-benefit analýzy, cost-
efectiveness analýzy a cost-utility analýzy (která často pracuje s výpočtem QALY (Quality-Adjusted Life-
Years), HYE (Healthy Years Equivalent), DALY (Ddisability-Aadjusted Life-Year) nebo SYLE (Saved-
Young-Life Equivalent). Tyto metody umožňují odhadovat náklady a úžitky dané tím, bude či nebude 
pacient léčen a nebo pokud se bude či nebude aplikovat preventivní opatření. Práce sa pokusí využit 
uvedené možnosti ekonomické analýzy pro posouzení í efektivnosti prevence a léčby Alzheimerovy 
choroby z pohledu jednotlivce a společnosti. 
Cíl: Cílem práce je pokus o kvantifikaci ekonomické efektivnosti prevence a léčby Alzheimerovy 
choroby z pohledu jednotlivce a z pohledu celé společnosti. 


