UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ, HEYROVSKÉHO 1203

Katedra sociální a klinické farmacie
tel. sekretariát (+420) 495 067 355; mobil (+420) 739 488 203;
http://www.faf.cuni.cz;
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. - vedoucí katedry;
Kateřina Melšová – sekretariát;

(+420) 495 067 421; vlcek@faf.cuni.cz
(+420) 495 067 355; melsovak@faf.cuni.cz

Posudek školitele
Mgr. Josef Malý nastoupil do doktorandského studia klinické farmacie v roce 2005. Vybral si velmi
těžké téma: „Faktory umožňující aplikaci klinické farmacie do farmaceutické péče“. Byl jsem si
vědom, že toto téma je vhodné jen pro někoho, kdo si dokáže zajistit přístup k praxi, má dobré
organizační schopnosti a dobře zvládne klinickou farmacii a pozná praktické problémy současné
farmaceutické péče. Proto pokračoval i během studia v provádění praxe v lékárně – zde poprvé po
pregraduálním studiu farmacie byl už v roce 2005 a tím si sbíral zkušenosti pro vytvoření vlastního
projektu. Tyto zkušenosti sbíral nesystematicky a teprve po nastoupení na místo asistenta na katedře
sociální a klinické farmacie, kdy přešel do kombinované formy, jsme se dohodli, že přijme malý
úvazek ve fakultní nemocnici Motol, kde jako koordinátor informačního onemocnění a lékárník
asistent si při úvazku 0,2 ujasnil řadu vztahů nutných k výzkumu. Také jeho velmi aktivní činnost
v Lékovém informačním centru FaF a fakulní nemocnice mu zvýšila schopnost dobře se orientovat
v literatuře a později velmi aktivně provádět informační a konzultační servis. Během studia kolega
Malý absolvoval všechny předepsané zkoušky a a úspěšně zvládnul státní zkoušku z klinické farmacie,
kde už se projevila jeho vyzrálost dokázat převádět teorii do praktických problémů farmaceutické
péče. Získal také významné zkušenosti s výukou, protože se podílel na modernizaci výuky
farmaceutické péče a i jeho přičiněním se z něho stal prestižní předmět FaF UK v Hradci Králové, který
je nejen velmi oblíbený mezi studenty ale i předběhl dobu, protože byla do farmaceutické péče
implementována pravidla klinické farmacie a kritického hodnocení informací. V současné době se
podílí na přípravě e-learningového kurzu farmaceutické péče.
Svoje teoretické a praktické zkušenosti si dál kolega Malý upevňoval a nakonec se odrazily i
v projektech vedením interaktivních dispenzačních seminářů organizované pod hlavičkou sekce
klinické farmacie ČFS ČLS JEP a České lékárnické komory, kde vytvořil tým s MUDr. Karlem Mackem,
CSc. a absolventem doktorandského studia klinické farmacie Petrem Červeným. Stal se i expertem na
problémy bezpečí pacienta z hlediska farmakoterapie spoluprácí s Českou lékárnickou komorou a se
Spojenou akreditační komisí a prováděním lékových auditů v některých nemocničních zařízeních.
Svoje organizační zkušenosti a dovednosti dále posílil i tím, že se stal vedoucím týmu lektorů pro
interaktivní dispenzační semináře a aktivním účastníkem programového a organizačního výboru
symposia klinické farmacie René Macha, který pořádá sekce klinické farmacie a tak bylo jasné, že tyto
organizační zkušenosti využije i při tvoření doktorandského projektu a to se povedlo. Podařilo se mu
toto namáhavé téma uplatnit v několika impaktovaných časopisech a navíc prací na projektu získal
velmi dobré teoretické a praktické zkušenosti, které předává na seminářích studentům, odborné
praxi formou workshopů a edukačních článků . Také členstvím ve výboru sekce klinické farmacie se
snaží téma své doktorské práce rozvíjet i v praxi.
Plně doporučuji získání titulu Ph.D. v oboru klinická farmacie.
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