Závěrečné vyjádření školitele
Studentka doktorského studia: Pavla ŠRÁMKOVÁ
Obor: Sociální farmacie-lékárenství
Školitel: RNDr. Jana Kotlářová Ph. D.
Školící pracoviště: Katedra sociální a klinické farmacie
Disetační práce: Profesní příprava farmaceutů v ČR
Pavla Šrámková nastoupila do prezenční formy doktorského studia v akad. roce 2001/2002
(1. 10. 2001), z vlastního zájmu a po dohodě se školitelkou navázala na tématiku diplomové
práce, která souvisela s VŠ studiem a vzděláváním farmaceutů. Na podzim roku 2004
v souvislosti s nástupem do lékárny přešla do kombinované formy doktorského studia.
Průběžné zkoušky skládala v plánovaných termínech, vždy po svědomité přípravě.
Přehled vykonaných zkoušek:
Dějiny farmacie 10.12.2001
Psychologie a sociologie 18.3.2002
Sociální lékařství 2.12.2002
Anglický jazyk 6.1.2004
Státní doktorskou zkoušku ze Sociální farmacie a lékárenství vykonala 1. července 2003.
Disertační práci zpracovávala plánovitě již od 1. ročníku studia. Sestavila základní
předpokládanou strukturu disertační práce. Prováděla rešerše vhodných publikací a materiálů,
připravovala jednotlivé dotazníky. Po shromaždění potřebných materiálů se pečlivě věnovala
jejich třídění a zpracování. Vyplněné dotazníky na téma studia farmacie a odborných praxí
studentů farmacie postupně vyhodnocovala. Sepisování práce věnovala řadu měsíců, neboť
měla k dispozici množství materiálů různého charakteru i aktivních poznatků z dotazníků
i svých vlastních a jejich analýza vyžadovala zkušenosti, vědecký přístup, ale i zapálení pro
věc. Po přechodu do kombinované formy studia musela upřednostnit požadavky na optimální
zapracování se do náročné lékárnické profese, ale přesto nakonec na jaře 2006 dokončila a
odevzdala disertační práci.
Doktorandka absolvovala zahraniční stáž (září - listopad 2003) v Nizozemí v Groningenu na
University Centre for Pharmacy of University of Groningen, kde získala cenné zkušenosti a
kontakty a odkud si také přivezla přínosné a inspirující materiály k tématu disertační práce.
Pravidelně konala stáže v nemocniční lékárně FN v HK s vedením a výukou zahraničních a
českých studentů. Byla aktivně zapojena i do výuky předmětů Lékárenství a Sociální
farmacie. Zúčastnila se několika odborných kurzů, přednašela i na konferencích. Publikovala
v odborném tisku. Seznam publikací je přiložen v autoreferátu.
Přístup kolegyně ke zpracování disertační práce byl příkladný, pracovala velmi aktivně a
samostatně, vždy přesně pochopila a splnila případné podněty školitele. Iniciativně si zajistila
konzultace s odborníky. Domnívám se, její disertační práce bude přínosem pro obor farmacie,
neboť část jejích závěrů byla již využita v konkrétních případech, zejména mám na mysli
odborné praxe respektující požadavky Evropské unie a příslušné směrnice.
V Hradci Králové 25.6.2006

