
 

  
 

 

Studijní program 

 

LL. M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních 
údajů a moderních technologií ve zdravotnictví 2023/2024 

 
Program LL. M. je specializované postgraduální právnické studium v České republice zaměřené na zdravotnickou 

problematiku. Je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského 

programu. Je určeno nejen právníkům, ale mimořádný přínos má i p r o  o s o b y  s jiným, zejména medicínským 
vysokoškolským vzděláním. 

 
Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law 

University of Pittsburgh School of Law, MUDr. Jolanou Těšinovou, ředitelkou Akademie medicínského práva a 

přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK a Mgr. et Mgr. Markem Váchou, 
přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. 

 

Potřebujete si ujasnit 

 jaké právní aspekty přináší zavádění nových technologií ve zdravotnictví – eHealth, telemedicína a 
umělá inteligence, 

 jaká úskalí přináší poskytování zdravotní péče distanční způsobem a jak je řešit, abyste se nedostali do 
konfliktu se zákonem, 

 jak se rychle zorientovat v nástrahách nastupující digitalizace zdravotnických procesů, 

 jaký je správný přístup k hrozbám kybernetického útoku? 

 

Provedeme Vás ve státních i soukromých ordinacích, nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, státní, 

krajské nebo obecní zdravotní a sociální správě tím, jak inovativní technologie implementovat v prostředí 
zdravotnictví, a přitom získáte nejen komplexní znalosti v medicínském právu, ale budete připraveni i na řešení 

mimořádných a krizových situací tak, aby byla ošetřena Vaše právní odpovědnost. 

 

Získáte kompetence, jak připravit nové a upravit stávající směrnice, procedury a povinnosti pro poskytování 

zdravotní péče na dálku, bezpečný přenos zdravotnických dat a digitalizaci zdravotnických procesů. 

 

Program nabízí komplexní vzdělávání s vysokým počtem kontaktních hodin i využití distanční výuky v  pohodlí 
Vašeho vlastního prostředí a umožní posluchačům učit se od předních českých odborníků na medicínské právo, 

bioetiku, ochranu osobních údajů a moderní technologie ve zdravotnictví. 

 

Formát výuky: 14 modulů/ výuka probíhá jednou měsíčně ( čtvrtek – sobota)/ studium je zakončeno prezentací 
závěrečné práce. 

 

 

Zahájení 4. běhu programu LL. M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních 
technologií ve zdravotnictví je naplánováno na únor 2023.  Pro více informací kontaktujte koordinátorku 
programu Věru Čapkovou, capkova@ahcm.cz. 

 

 
 
 

KONTAKT: Věra Čapková, koordinátorka LL. M. programu, Telefon: 734 516 326, E-mail: capkova@ahcm.cz 

Academy of Health Care Management s.r.o., Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, IČO: 28979541, 
DIČ: CZ28979541 

http://www.ahcm.cz více na www.ahcm.cz/LLM 
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