
 

 

Oponentský posudek rigorózní  práce 

 

Rozbor léčivých přípravků připravovaných v lékárnách 

ČR do zásoby 
 

Mgr.Václav Podsedníček 
 

Sledování přípravy léků patří k dlouholetým plánům Katedry sociální a klinické farmacie 

FaFUK. Pod vedením Dr.J. Kotlářové Ph.D. se tak získává nejen významný přehled o této 

činnosti českých lékáren, ale také důležitý materiál jak pro účelnou farmakoterapii, tak i pro 

výuku studentů fakulty. 

Práce Mgr. Václava Podsedníčka zpracovává  jeden z úseku této činnosti a zpracování je 

velmi pečlivé a možno říci rozsáhlé. Využívá se tu průzkumů, které provedli studenti fakulty 

v rámci povinných praxí. To, že Mgr. Podsedníček se podílel na vypracování speciálního 

počítačového programu, zvyšuje význam této práce, která je svým způsobem originální a 

ojedinělá. Již skutečnost, že navržený program je k dispozici na katedře a umožňuje tak další 

šetření, podtrhuje úroveň práce. 

Práce je členěná tradičním způsobem. Jasně formulovaný záměr a cíl práce umožňuje 

autorovi nejen jasnou diskuzi, ale i jasně formulovány závěr. Teoretická část je rovněž 

přehledná. Kladně hodnotím definici základních pojmů – je škoda, že často jasně vymezené 

pojmy nepoužívá naše odborná zdravotnická literatura a to i v renomovaných časopisech. 

Přehled rešerše literatury je sice přehledný, ale nezvyklý – proč autor volil jen Časopis 

českých lékárníků 1998-2004 a nezahrnul do rešerše jinou odbornou literaturu? Myslím si, že 

zde mohl i uvést krátký historický pohled o přípravě léků v lékárnách. Přesto je přehled 

přínosný – obsahuje totiž i pohledy do zahraničí a ukazuje, že i časopis věnuje přípravě léků 

stále velkou pozornost. 

K metodické části nemám připomínek. Je zpracována přehledně a jasně. 

Vlastní výsledky uvedené v praktické části jsou díky počítačovému programu velmi rozsáhle, 

přehledné a místy jdou až do detailů, které mají význam pro teoretickou studií, méně se pak 

využijí v praktické aplikaci. Ale to není na závadu – jde o materiál analyticky a ten pak 

umožňuje další závěry. 

Diskuze svědčí o tom, že autor velmi dobře dovedl získané výsledky zhodnotit. Nevím zda 

srovnání s obdobnými výsledky před 6ti lety dovoluje jednoznačné tvrzení, že je pokles 

v přípravě léků. Trend vývoje to je, ale faktorů  působících na lékovou politiku je příliš 

mnoho.. a to nejen odborných, ale i ekonomických a politických. 

Pro význam práce hovoří i to, že část výsledků byla publikována v odborném časopise. 

Přílohy, přehled literatury  jsou velmi pěkné a bez podstatných chyb. 

Na autora mám tyto dotazy: l/ Jak hodnotí současnou taxaci IVLP? 

                                             2/ Není pokles IVLP zaviněn především lékárníky? 

Práci hodnotím vysoce, nejen pro provedení a zpracování, ale i pro význam pro praxi. Velice 

rád proto doporučuji práci přijat, obhájit a Mgr.V.Podsedníčkovi udělit titul PharmDr. 

 

Hradec Králové 5.12. 2005                                        
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