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Školitelský posudek na Mgr. Martina Doseděla 
 

Mgr. M. Doseděl byl přijat k doktorskému studiu v oboru klinická farmacie v roce 2005. 

Tématem doktorského projektu byla Analýza terapeutické hodnoty hypolipidemik. Protože 

jsme sháněli zdroj dat, který by epidemiologicky mohl zhodnotit terapeutickou hodnotu 

kardiovaskulárních léčiv, zdála se nám vhodná spolupráce na projektu Atlet, kterému jsme 

dali takovou  tvář, aby mohl být pokládán za dobrou farmakoepidemiologickou studii. Martin 

se pak podílel na sběru a validaci dat a byl tak získán reprezentativní vzorek sledující 

používání kardiovaskulárních léčiv. V době možné publikace však nastoupily jiné zájmy a 

ostatní účastníci tohoto projektu se rozhodli jeho výsledky nepublikovat a tak ztratil Mgr. 

Doseděl dost času, i když se naučil prezentovat výsledky (přednášel je v různých krajích ČR), 

naučil se pracovat s databázemi a odborně se zdokonalil, přesto, jsme nesplnili podmínky pro 

obhajobu práce a bylo nutné hledat nový projekt, který více odpovídal zdrojům dat a byl 

nazván Analýza vybraných rizik farmakoterapie. 

M. Doseděl splnil všechny předepsané zkoušky (patofyziologie, farmakologie a anglický 

jazyk) a úspěšně absolvoval i státní zkoušku z klinické farmacie 7.3.2008. V roce 2009 přešel 

do kombinované formy studia a pro velké požadavky v zaměstnání na plnění pracovních 

povinností přerušil v roce 2010 studium  a znova nastoupil do studia v dubnu 2013. 

Kolega Doseděl odborně zvládá poznatky z klinické farmacie související s jeho projektem. 

Prezentoval výsledky Atleta na mnoha školících akcích pro praktické lékaře, naučil se 

provádět farmakoterapeutický audit a především zvládnul metody nutné k dosažení cílů 

projektu. Pracuje samostatně a nyní i erudovaně. Doporučil jsem jeho obhajobu doktorské 

práce, protože splnil všechny požadavky pro obhajobu a navíc načerpal mnoho poznatků, 

které může využít v další profesní praxi. 

 

 

 

_______________________ 

Prof.RNDr.Jiří Vlček, CSc  

Vedoucí katedry Sociální a klinické farmacie 

 

 

 


