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Věc: Oponentský posudek na rigorózní práci 

 

 

 

Vážený pane profesore, 

 

 

V příloze zasílám oponentský posudek na rigorózní práci pana Mgr. Martina Myrdacze 

s názvem „Znalost a postoje matek k očkování dětí v systému více-zdrojového financování 

očkování v České republice“. 

 

Můj posudek doporučuje přijmout rigorózní práci jako výborný podklad pro udělení titulu 

PharmDr. 

 

 

 

S pozdravem, 

 
 
 

prof. MUDr. Jiri BERAN, CSc. 

Ředitel  

Centrum očkování a cestovní medicíny  
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Bratří Štefanu 895  
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Tel: +420-495865402 
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E-mail: jiri.beran@vakcinace.cz 
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Oponentský posudek na rigorózní práci   

„Znalost a postoje matek k očkování dětí v systému více-zdrojového financování očkování 

v České republice“. 

 

 

Autor disertační práce: Mgr. Martin Myrdacz 

Pracoviště, kde se práce obhajuje: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie 

Obor studia: Sociální a klinická farmacie 

Školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK v Hradci 

Králové 

 

 

Obecná charakteristika práce: 

Práce obsahuje nezbytné informace pro posouzení a vypracování posudku.  

Na začátku je uveden souhrn rigorózní práce, který je zformulován jak v anglickém, tak i 

českém jazyce. 

Rigorózní práce je napsána na 48 stranách, z nichž úvod a cíle práce zaujímají 2 strany, 

vlastní cíle práce jsou zformulovány na jedné straně. Práce obsahuje jen jeden základní cíl, 

který se plně shoduje s názvem práce. Autor chce porovnat postoje matek k očkování 

s obdobnými výsledky v zahraničí a s vývojem spotřeby očkovacích látek. Součástí cílů je i 

popis legislativního rámce očkování. V práci je zařazena teoretická část na 22 stranách, dále 

část obsahující praktické výsledky dotazníkového sledování (15 stran) a to včetně diskuse na 

4 stranách. Dále práce obsahuje Závěry, přílohy a přehled literatury. Opírá se o přiměřený 

počet citací (44).  

 

Teoretická část: 

Teoretická část práce částečně, ne však 100 % kopíruje cíle sledování a tak v ní můžeme 

nalézt následující informace: 

1. Historicko-legislativní: Informace o očkování na území ČR do roku 1918 a poté od tohoto 

roku až do dnešního dne s vykreslením související legislativy. 

2. Znalosti a postoje veřejnosti k očkování v zahraničí, které jsou vybrány z mnoha 

relevantních a přehledných publikací např. z Velké Británie, Německa, Švýcarska, 

Nizozemí, Švédska, Litvy, Itálie a z USA 

3. Přehled spotřeby očkovacích látek v České republice, včetně ekonomických ukazatelů; 

např. celková prodejní cena za rok 2006, 2007, 2008 ze kterého je vidět i trendy poptávky 

po jednotlivých vakcínách, přičemž očkování na vyžádání zaznamenalo mezi roky 2007-

08 vzestup o 57 % na více jak půl miliardu Kč utržených za prodané vakcíny. 

 

 

Praktická část: 

Klíčem celé práce jsou cíle sledování uvedené na straně 22.Cíle práce jsou formulovány 

relativně přesně a je jasně definován jako prvotní tak i druhotný cíl. 

1. Prvotním cílem je zaznamenat vývoj v postojích matek malých dětí do 5ti let (včetně) 

k nepovinnému a povinnému očkování dětí v letech 2008, 2007 a 2006.  

2. Sekundárním cílem je pro autora porovnání získaných výsledků s výsledky podobných 

výzkumů v zahraničí a dát získané informace a údaje do souvislosti s legislativním 

rámcem v České republice a se spotřebou konkrétních očkovacích látek. 

 



Metodika, výsledky, diskuse: 

Byla zvolena metoda osobního rozhovoru tazatele s respondentkami na celém území České 

republiky. Vzorek matek byl dopředu konstruován jako reprezentativní a byly vzaty v úvahu: 

vzdělání matky, region, velikost obce a věk dítěte. 

 

Souhrn výsledků: 

1. Průzkum mezi matkami dětí do pěti let věku ukázal na vysokou důvěru v přínos očkování, 

kdy pouze 4% je odmítají. Avšak pouze 78% matek souhlasí s tvrzením, že rodiče, kteří 

nechají své děti očkovat přispívají k zastavení dalšího šíření infekce v populaci a 28% 

respondentek si myslí, že děti dostávají více očkování, než je pro ně prospěšné.   

2. V současnosti existují v oblasti očkování tři skupiny plátců; stát, zdravotní pojišťovny a 

individuální zájemci. V blízké době dojde k zásadní změně ve financování legislativně 

vázaného očkování, kdy hrazení ze státního rozpočtu převezmou zdravotní pojišťovny. 

 

Zhodnocení formální stránky práce: 

Rigorózní práce je napsána přehledně, srozumitelně a je vzhledem k typu práce i navrženým 

cílům správně členěna. Autor má výborné znalosti očkování od individuální až na populační 

úroveň a po stránce legislativní je v oblasti vakcinace více než dobře orientován. V textu 

práce se objevuje jen minimální počet překlepů či chyb.  

 

Celkové hodnocení: 

Předložená práce a získané výsledky dokazují schopnost autora řešit aktuální výzkumné 

problémy vhodnými vědeckými postupy. Autor je schopen provést důkladnou literární 

analýzu řešené tématiky, vytýčit cíle, stanovit vhodné metodické postupy, výsledky správně 

diskutovat a zároveň navrhovat další postupy a cíle.  

 

Závěr: 

Doporučuji práci pana Mgr. Martina Myrdacze k obhajobě. Na základě prezentace velkého 

množství velmi dobrých vlastních výsledků v rigorózní práci a díky použitým vědeckým 

postupům jednoznačně doporučuji komisi pro obhajoby rigorózních prací v oboru „Klinická a 

sociální farmacie“ práci přijmout jako podklad pro udělení titulu PharmDr. 

 

 

 

 

V Hradci Králové 30/03/09 

 
 
 

prof. MUDr. Jiri BERAN, CSc. 
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