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   PharmDr. Julie Strážnická - Zubrová byla přijata na Katedru farmaceutické botaniky a ekologie jako 

školícího pracoviště, ke kombinovanému   studijnímu programu Toxikologie přírodních látek 1.1. 

2014. Téma disertační práce bylo „Analýza nežádoucích účinků fytofarmak.  Vzhledem ke změnám ve 

složení oborové rady, změně názvu oboru studia a složení studijního kurikula, které se udály během 

roku 2014, bylo studentce doporučeno přestoupení do studijního oboru Klinická a sociální farmacie a 

současně také změna školícího pracoviště - na Katedru klinické a sociální farmacie. Toto proběhlo 

v akademickém roce 2015/2016. Nový individuální studijní plán byl doplněn předměty nového oboru 

a schválen OR. Doktorandka během studia dvakrát požádala o úpravu názvu disertační práce, což ji 

OR schválila. Konečný název „Rizika spojená s užíváním doplňků stravy“ nejlépe vystihuje cíl a 

dosažené výsledky.      

   Dvě zkoušky, které vykonala v prosinci 2014 v rámci oboru TOXNAP ji byly uznány i v novém ISP, 

byly to Systematická biologie – zdroje přírodních jedů a toxinů, a Anglický jazyk.  V dalším průběhu 

studia, vykonala doktorandka další tři základní zkoušky: Farmakoinformatika a organizace LIC, 

Farmakoepidemiologie a Famaceutická péče.  V dubnu 2018 složila státní doktorskou zkoušku 

z oboru Klinická a sociální farmacie. 

    Školitelem, i po změně studijního oboru (Toxikologie přírodních látek / Klinická a sociální farmacie), 

zůstal Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.  V akademickém roce 2015/16 byla OR potvrzena jako 

konzultantka doktorandky PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D., odborná asistentka školícího 

pracoviště. 

   Od roku 2017 doktorandka průběžně zpracovávala své výsledky a závěry z nich publikovala ve 

čtyřech mezinárodních impaktovaných časopisech. Hodnota IF byla v rozmezí 0,531 – 4. 699), z toho 

Pediatric Allergy and Immunology (4,699)) je časopisem Q1 a Q2, ostatní Q2 a Q4.  

   Doktorandka během kombinovaného studia neabsolvovala žádnou zahraniční stáž. Na disertaci 

pracovala samostatně, využívala častých konzultací se svou konzultantkou, její kontakty se školitelem 

byly vyvážené. 

      Jako školitel doporučuji disertační práci Dr. Zubrové k obhajobě. Předkládané výsledky, jejichž 

původnost a kvalita byla potvrzena přijetím k publikování v prestižních zahraničních odborných 

časopisech, jsou přínosem pro příští vědecké bádání v oblasti klinické a sociální farmacie. 

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., prof. farmakognosie, emeritní profesor Univerzity Karlovy,   

školitel                                                                                                30. září 2020 



 

 

 

 

 

 


