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Posudek oponenta rigorózní práce 

Individuální konzultace prováděné v lékárnách zaměřené na management vybraných lékových problémů 

mohou přispět k lepší optimalizaci pacientovy farmakoterapie. V jiných zemích Evropy je tato činnost v různé 

míře rozvíjena, což předkládá i rigorózní práce Mgr. Dlouhé. Zároveň tato práce analyzuje zkušenosti a 

postoje českých lékárníků na individuální konzultace. 

Rigorózní práce je napsána na 93 stranách; je doplněna 33 tabulkami, 7 obrázky a 1 přílohou. Při zpracování 

bylo využito 72 referencí. Práce je strukturována klasickým způsobem včetně seznamu zkratek, českého a 

anglického abstraktu. Pro lepší čtivost by si práce zasloužila více se věnovat pravopisné stránce, překlepům, 

grafické stránce tabulek, obrázků apod. Zkratky nejsou vždy správně používány, často jsou vysvětleny až na 

jiném než prvním místě výskytu v textu. Také terminologie není vždy konzistentní – v textu je nahodile 

používáno lék vs. léčivo; lékárenská vs. farmaceutická péče; receptová léčiva vs. léčiva na lékařský předpis; 

konzultační lékárenská činnost vs. odborné konzultace vs. individuální konzultace. V abstraktech je uvedena 

nesprávně UK v Praze. Literatura je relevantní, aktuální a je řádně citována. U referencí č. 50 a 52 se jedná 

o tentýž zdroj; na str. 10 je uveden zdroj 80, který v seznamu literatury chybí. 

I přesto, že první kapitola je nazvaná Úvod a cíl práce, hlavní cíl práce je uveden jen v abstraktech a poté až 

v praktické části. Naopak je zde zmíněno několik potenciálních cílů, např. že práce se snaží poukázat na 

nevyužitý potenciál lékáren v otázce snížení nákladů na zdravotní péči a přinést možná řešení, která by 

lékárníkům usnadnila poskytování konzultací v lékárně, nicméně tyto cíle nebyly hlavním předmětem práce. 

Dále je zde uveden cíl praktické části s odkazem na "uvedený garantovaný kurz", nicméně čtenář z toho 

nemůže bez bližší specifikace pochopit, o jaký kurz se jedná. Autorka se patrně jinými slovy snažila napsat 

hlavní cíl práce, který však měl být zmíněn právě na tomto místě, aby čtenáři poskytl jasné informace. 

Teoretická část práce představuje ve vybraných zemích Evropy princip fungování lékáren včetně možností 

základní a rozšířené farmaceutické péče. Zpracování je na velmi dobré úrovni, oceňuji práci s mnoha 

webovými stránkami, neboť publikovaných prací na dané téma není mnoho. Tato teoretická část tak přináší 

užitečný materiál pro případné navazující detailní zpracování fungování lékáren a možnostech lékárníků 

v Evropě. Poslední část teoretické práce vrací čtenáře do ČR, text je místy nesrozumitelný a je třeba jej číst 

opakovaně. 

Metodika praktické části představuje průběh dotazníkového šetření, v příloze je znění dotazníku uvedeno. 

Není však jasné, jak byl dotazník tvořen a zda byla autorka do jeho tvorby začleněna. V metodice je uvedeno, 

kolik lékárníku bylo dotazníky osloveno, ve výsledkové části však chybí sumarizace návratnosti dotazníků a 

denominátor se dozvídáme až z tabulky č. 2. Výsledky jsou prezentovány formou 32 tabulek, u kterých bych 

však ocenila jejich grafickou úpravu, aby výsledky v nich byly přehledněji řazeny (např. dle abecedy či dle 

frekvence) a aby byly vždy jedna tabulka na jedné stránce. Shrnutí pod tabulkami je mnohdy nadbytečné, 

neboť opakuje, co bylo v tabulkách již řečeno. Interpretace tab. 25 je nepřesná. Jelikož se jednalo 

dotazníkové šetření, nelze v práci uvést příklad některé individuální konzultace. Diskuze práce je dobrá a 

konstatuje, že dotazníkové šetření nepřineslo žádné neočekávatelné informace. 

 

Rigorózní práci hodnotím jako zdařilou, stanovený cíl byl splněn, po formální i obsahové byly splněny 

požadavky kladené na tento typ práce. Práci doporučuji k obhajobě. 



Otázky:  

1) V kapitole 2.1. zmiňujete definici farmaceutické péče z USA, nicméně dále v práci se nezabýváte 

evrospkým pojetím, resp. jejím výkladem v rámci ČR. Jak byste na základě Vašeho současného pohledu 

popsala farmaceutickou péči a lékárenskou péči v podmínkách ČR a o jakou literaturu byste se opřela? 

2) Popište prosím strukturu a náplň Garantovaného kurzu, jehož absolventi se dotazníkového šetření 

zúčastnili. 

3) Jak probíhala tvorba dotazníku? 

4) Na str. 31 zmiňujete, že v ČR je konzultační činnost realizována v 93 lékárnách. Jsou to ty samé lékárny, 

které byly osloveny a zúčastnily se dotazníkového šetření? Podle Vašich výsledků konzultace poskytuje 

52 lékáren. 

5) Z jakého důvodu jsou v tabulkách 11. 22, 51 jiné denominátory? 

6) Přibližně 60 % pacientů si o konzultaci samo řeklo. Spatřujete v tomto výsledku potenciál pro další rozvoj 

individuálních konzultací v lékárnách? 

7) V tabulce 27 jsou uvedeny zdroje jako AISLP a SUKL. Dle mého názoru jsou tyto odpovědi zavádějící. 

Jak byste viděla vhodnější návrh odpovědí? 

 

 

V Hradci Králové, dne 10. 2. 2020   ---------------------------------------------------------- 

        Podpis oponenta rigorózní práce 


