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ÚVOD: Záměrem práce je zmapovat profesní přípravu farmaceutických asistentů v České 

republice před nástupem do zaměstnání i po něm.  

CÍL: Zjistit jak podmínky pregraduálního a postgraduálního vzdělávání vnímají sami 

farmaceutičtí asistenti. Jaké v těchto otázkách vidí pozitiva a negativa. Po vyhodnocení 

získaných informací navrhnout možné cesty pro odstranění nedostatků a zlepšení 

stávajícího systému vzdělávání. 

METODIKA: Použitou metodou je dotazníkový průzkum mínění respondentů tj. 

farmaceutických asistentů. Dotazování proběhlo papírovou i elektronickou formou 

v období listopad 2010 až říjen 2011. Data byla získána ze 140 dotazníků. Ty tvořily 

hlavní databázi. Programem použitým pro zpracování a vyhodnocení dat je Microsoft 

Excel. 

VÝSLEDKY: Nejdůležitějšími předměty ve výuce na VOŠ jsou pro 67,1% 

farmaceutických asistentů farmakologie, 51,4% psychologie a komunikace, 42,1% cizí 

jazyk a pro 40,0% lékárenství. Jako nejoblíbenější formy plnění vzdělávání v kreditním 

systému 92,0 % respondentů uvedlo pasivní účast na vzdělávacích akcích a 35,7% e-

learning. Nejvýznamnějším kladem tohoto vzdělávání je u 91,4%  respondentů 

prohloubení vědomostí a u 65,7% využití získaných znalostí v praxi. Za nejvýznamnější 

zápory 78,6% farmaceutických asistentů pokládá časovou náročnost a 78,6% finanční 

náročnost. Uvedené důvody pro neplnění zákonné povinnosti celoživotního vzdělávání 

jsou: zaměstnavatel to nepožaduje (45,4%), finanční náročnost (27,3%), časová náročnost 

(18,2%) a nízká kvalita vzdělávání (9,1%). 



ZÁVĚR: Z výsledků průzkumu vyplývá shoda mezi předměty preferovanými FA a 

vyučovanými na VOŠ. Zjistila jsem, že současný systém vzdělávání je dostatečný a není 

třeba ho měnit. Farmaceutičtí asistenti mají snahu se celoživotně vzdělávat. Jen malá část 

tuto svou zákonnou povinnost neplní. FA také mají zájem být registrováni k výkonu práce 

bez odborného dohledu. Většina jich je aktuálně registrovaných. Více než polovina 

respondentů by nechtěla oficiálně vydávat LP vázané na Rp. 


