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pro obor klinická farmacie 

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 

Popisná část formální stránky práce: 

Předložená práce je napsána na 132 stranách, obsahuje všechny náležitosti pro tento typ 

vědecké práce. Výsledky jsou prezentovány především v tabulkách. Práce obsahuje výsledky 4 studií 

rozdělených do tří částí. Cíle jsou jasně a srozumitelně popsány, data adekvátně statisticky 

analyzována a prezentována. Práce obsahuje rovněž dotazníky použité v těchto studiích. Závěry jsou 

jasně definovány a diskutovány. Část výsledků prezentovaných v této disertační práci byla 

publikována v časopise s IF.  

Kandidát je autorem celkem 3 publikací (publikovaných nebo akceptovaných) v časopise s IF, 

přičemž jednou je první autor a dvakrát je uveden jako druhý autor. Dále je kandidát autor 2 publikací 

indexovaných v databázi SCOPUS a 10 publikací v recenzovaných neimpaktovaných časopisech.  

 

Hodnotící část: 

Práce je rozdělena do tří částí. První část analyzuje sekundární prevenci infarktu myokardu (IM) na 

základě dat ze dvou studií. Do těchto studií bylo začleněno celkem 1149 a 491 pacientů. Hlavním 

závěrem této části práce je zjištění, že užívání evidence-based medicine (EBM )léčiv v sekundární 

prevenci IM v ČR je porovnatelné se zahraničím. Přesto zde existuje prostor pro zlepšení užívání 

EBM léčiv a častější použití jejich kombinací.  

Druhá část práce zjišťovala znalosti a zkušenosti praktických lékařů (PL) s generickými léčivy a 

generickou substitucí. Bylo zjištěno, že pouze asi ¼ PL pohlíží na generickou substituci pozitivně. 

Překvapivým závěrem této dotazníkové studie je zjištění, že znalost PL o legislativních podmínkách 

provedení generické substituce byla velmi nízká. Výsledky proto dokumentují nedostatečnou 

edukovanost PL v této oblasti. 

Třetí část dizertační práce prezentuje data týkající se znalostí analgetické léčby u seniorů. Výsledky 

studie naznačují nedostatečnou znalost OTC přípravků s analgetickým účinkem v této části populace. 

 

 

Otázky: 
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1. Jsou známé studie, které prokazují synergistický účinek kombinační terapie v sekundární 

terapii IM ve skupinách ACEI, BB, antiagregancia a antitrombotika, blokátory 

angiotenzinového receptoru a statinů? 

2. Důležitým aspektem sekundární prevence IM je i dávka, např. u statinů a antiagregancií. Mohl 

byste tento aspekt komentovat s ohledem na vámi prezentovaná data? 

3. Ve kterých státech je legislativně kodifikovány generická preskripce a generická substituce? 

Jaký předpokládáte postoj výrobců léčiv k možnosti primárního značení léčivých přípravků 

INN názvem za účelem generické substituce? 

 

 

Připomínky k dizertační práci: 

Práce obsahuje termíny, které by měly být nahrazeny českými ekvivalenty, např. bias, guideliny, 

switching, report, review. 

Práce používá nejednotně zkratky GP a LP pro praktického lékaře. 

Práce obsahuje nadměrné množství zkratek, které znesnadňují čtení textu. 

Tab.4 obsahuje rovněž antiagregancia, nikoli jen antitrombotika. 

Str. 25- namísto diabetika má být použit termín antidiabetika. 

Str. 53- práce by měla obsahovat české formy léčiv- např. ketorolak, rofekoxib.  

 

Celkové hodnocení: 

Autor prokázal, že se s danou problematikou důkladně seznámil a že se v ní velmi dobře orientuje. 

Zpracoval kvalitní rešerši odborné literatury, která se k dané problematice vztahuje. 

Práce obsahuje původní výsledky autora. Výsledky své práce autor publikoval v odborné literatuře 

s IF, čímž splnil kritéria pro udělení vědeckého titulu PhD. 

Celkově proto hodnotím práci jako velmi přínosnou, konstatuji, že splňuje všechny náležitosti pro 

udělení titulu PhD.  

Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování doporučuji udělení vědecké 

hodnosti Ph.D. v oboru  klinické farmacie.  
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V Hradci Králové dne 28.7. 2013  

 

 

Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Karlova Univerzita v Praze 


