
Posudek školitele 

 

Mgr. Magda Vytřísalová nastoupila 1.10.2003 do prezenční formy postgraduálního studia 

oboru klinická farmacie s cílem farmakoepidemiologické  analýzy chování pacientů a lékařů 

při léčbě osteoporózy. Do studia nastoupila přímo po ukončení magisterského studia a 

pokračovala v započaté práci, kterou prováděla na katedře sociální a klinické farmacie jako 

volontérka a později jako diplomantka. 

Téma pro doktorandu nebylo cizí a při jeho realizace prokázala  nejenom schopnost 

zpracovat problematiku literárně, ale i aktivně se podílet na přípravě metodiky a prezentace 

výsledků. Má managerské schopnosti a proto dokázala spojit pro program několik předních 

odborníků v osteologii a rozvíjet tak zadané téma.  

Studentka absolvovala následující zkoušky: 
Farmakoekonomie             7.1.2004 
Farmakologie                    26.5.2004 
Anglický jazyk                   13.3.2007 
Klinická farmacie              27.3.2007  (státní zkouška) 
 
Studentka se v rámci studia se účastnila práce lékového informačního centra na FaF a podílela se i na 

výuce  předmětů Sociální farmacie a Obecné principy v péči o zdraví FaF UK. Velmi aktivně 

přistupovala k přípravě a realizaci grantového projektu Univerzity Karlovy: Bariéry v 

managementu osteoporotických zlomenin na úrovni praktických lékařů (GAUK 103107) a 

jako spoluřešitelka se zasloužila o to, že grant úspěšně pokračuje. Zúčastnila se i jako 

konzultantka diplomových prací a významně se podílí i na dalších projektech, které v rámci 

doktorandského studia jsou na katedře řešeny. 

 

Během pregraduálního a postgraduálního studia se podílela na následujících praxích, které ji 

umožnili i sběr dat pro svůj PhD projekt a nebo zvyšovat svoji odbornost v dané specializaci: 

Tuzemské praxe: Nemocniční lékárna FN Olomouc – 2 týdny (2001) 

Pracoviště klinické farmakologie FN Olomouc – 2 týdny (2002)  

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha – 2 týdny (2006) 

Remedia, Praha – 3 měsíce  (2005) 

 

Zahraniční praxe:  Chorvatsko (Zadar) – 1 týden (7/2002) 

   aktivní účast na stud. pobytu Summer University 2002   

   Itálie (Bologna) – 5 měsíců (10/2002–2/2003)  

stáž na Farmaceutické fakultě Univerzity Bologna (Kat. farmakologie) 

v rámci programu Sokrates/Erasmus  

Nizozemí (Utrecht) – 1 týden (6/2006) 

kurz farmakoepidemiologie, Department of Pharmacoepidemiology and 

Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences 

 

Díky soustavné práci na projektu, umění pracovat s různými software a zvyšování svých 

odborností ve farmakoepidemiologii vztahující se k terapii osteoporózy se jí podařilo  

opublikovat její výsledky v třech zahraničních časopisech s impakt faktorem, a 6 domácích 

časopisů. Své výsledky prezentovala na 8 kongresech na kterých byl publikován ve sbornících 

i abstrakt. Studentka ukázala že dokáže vědecky pracovat a proto doporučuji její práci 

k obhajobě. 

 

Prof. Dr. Jiří Vlček, CSc.    V Hradci Králové 2010-03-09 

školitel 



 

Posudek vedoucího pracoviště na Mgr. Magdu Vytřísalovou, CSc. 

 

Magda Vytřísalová se aktivně zapojila do týmu katedry po 6 let svého studentského života – 

nejprve v prezenčním studiu klinické farmacie a nyní  v prezenčním studiu sociální farmacie. 

V rámci svého studia si plnila poctivě všechny povinnosti studenta. Pracovala 3 roky 

v lékovém informačním centru. Efektivně spolupracovala jak s kmenovými pracovníky, tak i 

s ostatními studenty. Zapojila se i do výuky a její výukové metody byly velmi nápadité a 

domnívám se, že během studia prokázala i schopnosti efektivně provádět pedagogickou 

činnost. Především předmět Obecné principy péče o zdraví nejprve pod vedením a později 

sama vedla a významně se v něm zapojila i do seminářů. V posledních letech jsem Mgr. 

Vytřísalové povolil i k přednášení problematiky související s některý aspekty zdravotní a 

farmaceutické péče (především ve vztahu k osteoporóze) a přednášky souvisenící s registrací 

léčiv.  

Mgr. Vytřísalová pracuje velmi aktivně a houževnatě. Je náročná na sebe i na své okolí. 

V průběhu studia jsem vnímal vyšší cit pro kolegialitu než na začátku studia. Mě+la velko 

zásluhu na tom, že se na katedru podařilo získat grant University Karlovi. Mgr. Vytřísalová 

pomáhala i s přípravou diplomantů a přenášela na ně své zkušenosti s doktorandského studia. 

Velmi pozitivně hodnotím její přesné zacílení na jeden problém ve famkaoepidemiologii a 

schopnost řešit jej z různých pohledů. Hodnotí dobře i její organizační schopnosti a 

houževnatost. 

 

 

Prof. Dr. Jiří Vlček, CSc.    V Hradci Kreálové 2010-03-09 

Vedoucí katedry sociální a klinické farmacie 

 
 
 
  

 


