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Posudek školitele
Mgr. Lucie Hromádková nastoupila ke studiu 1.9.2009 do tříletého studia a v roce 2012 přestoupila
do čtyřletého studia. Absolvovala zkoušky z farmakologie, farmakoepidemiologie a angličtiny a
úspěšně zvládla státní zkoušku z klinické farmacie.
Lucie měla za úkol rozpracovat některé lékové problémy u pacientů s revmatickými onemocněními a
Lucie se sobě vlastní vervou se do toho pustila (houževnatost, cílevědomost). Zvládla soudobé
literární poznatky, dobře se integrovala do revmatologického týmu fakultní nemocnice v Hradci
Králové, pochopila principy těchto chorob, i když se nejprve specializovala na pacienty se
sklerodermií. Definovala nástroje, které ji pomohly naplnit cíl, především dotazníky na kvalitu života a
na adherenci – v této práci byla pro českou epidemiologickou vědu výjimečná a v oblasti
revmatologie originální. Pečlivou prací se jí celkem brzy podařilo získat informace od pacientů a
získala výsledky, které ji pomohly dosáhnout cílů práce a mohly být publikovány. I přes tuto
úspěšnou činnost měla Lucie v době studia i možnost absolvovat několik stáží, ve kterých se
zdokonalila v německém jazyce Freigurg (Německo – měsíc), ve farmakoepidemiologii - Utrecht
(Nizozemí – 4 měsíce) a v klinické farmacii - Aberdeen (Skotsko 1 měsíc). Kromě toho absolvovala
praxi na klinickém oddělení nemocnice Na Homolce (Praha 9 měsíců), ze kterého získá data pro další
vědeckou práci. I přes toto bohaté nabírání zkušeností si Lucie plnila všechny povinnosti spojené
s doktorandskou příravou na katedře - to je řešení lékových dotazů a přípravou publikací. Podařilo
se jí úspěšně publikovat v impaktovaných časopisech její výsledky. Navíc další dvě publikace do
impaktovaných časopisů jsou zatím v hodnocení. Jedna z toho vznikla při stáži v Utrechtu.
Lucie byla dobrá studentka a plně ji doporučuji k obhajobě a k tomu, aby ji byl udělen titul Ph.D.
v oboru klinická farmacie.
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