
Školitelský posudek doktorandky Mgr. Květy GORECKÉ 

 

 Mgr. Květa Gorecká, absolventka studijního programu farmacie na FAF v Hradci Králové, UK 

v v Praze, absolvovala presenční formou doktorské studium v oboru Klinická farmacie na Katedře 

sociální a klinické farmacie v letech 2000-2003 a od 1.10 2003 přešla do kombinované formy 

doktorského studia. 

V letech 2001-2003 Mgr. Gorecká úspěšně vykonala 4 zkoušky. A sice z  patobiochemie, 

anglického jazyka, farmakologie a patofyziologie, dne 7.1.2004 složila také státní doktorskou zkoušku 

z klinické farmacie.  Absolvovala také dvě zahraniční stáže (VB, Nizozemsko), které jí pomohly ke 

zvládnutí farmakoepidemiologických metod, z nichž některé tvoří součást předložené práce. 

Mgr. Květa Gorecká dokázala v průběhu doktorského studia hodnotit dosažené výsledky 

vhodnými statistickými metodami a kriticky je diskutovat. Výstupy vědecké činnosti spočívaly 

v publikační aktivitě, kde doktorandka figuruje jako první autor. Jedná se o 4 práce publikované in 

extenso a  jedna práce in extenso, odeslaná k recenznímu řízení. Za zmínku stojí zejména dva články 

publikované v zahraničních časopisech s impact  faktorem. Dále je Mgr. Gorecká autorkou či 

spoluautorkou řady abstraktů a posterů, aktivně se účastnila řady tuzemských i zahraničních 

odborných konferencí.  

Po celé tři roky doktorského studia se doktorandka aktivně a velmi úspěšně zapojila do 

seminární výuky sociální a klinické farmacie studentů farmacie, čímž získala široký přehled o klinické 

farmacii v celém rozsahu. Navíc aktivně pracovala v lékovém informačním centru.  

Jako školiteli se mi jevila Mgr. Květa Gorecká  jako velmi samostatná, takže spolupráce s ní 

byla velmi snadná a konstruktivní, velmi pružně reagovala na ojedinělé připomínky. Ve vztahu ke 

spolupracovníkům se projevovala její družná, přátelská povaha a schopnost dobře komunikovat  

s tuzemskými i zahraničními vědeckými pracovníky.  

Závěr: Jako školitel mohu prohlásit, že Mgr. Květa Gorecká svým zodpovědným a aktivním přístupem 

k výše zmíněným odborným aktivitám jednoznačně splňuje kritéria k udělení vědecké hodnosti PhD. 
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