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Analytická studie o spotřebě léčiv ve výběrovém
souboru klientů lékáren v České republice
Předložená práce Mgr.L.Jiřičkové navazuje na studie prováděné na Katedře sociální a klinické
farmacie v oblasti postojů občanů k lékům a to nejen předepsaných lékaři, ale i zakoupených
bez lékařského předpisů.. Dále je předmětem sledování finanční náklady, získané informace o
lécích a postoj pacientů k zdravotnickým pracovníkům. Jde o problematiku aktuální v oblasti
klinické farmacii a autorka zde zvládla své úkoly dobře.
Práce má klasické dělení. Po úvodu a jasném cíli práce následuje teoretická část, kde hlavní
pozornost je věnována konkordanci a farmaceutické péči. Zatímco první aspekt je zpracován
v rigorózní práci poprvé, je problematika farmaceutické péče shrnuta do stručné, ale výstižné
podoby. Domnívám se, že konkordance si zasloužila hlubší rozbor ,jak co do citací literatury,
tak i obsahu. Nevím, zda se autorce podařilo dostatečně vysvětlit nový pojem s dřívějším či
stále uváděnými pojmy compliance a non-compliance. Výhrady mám i k literatuře, zejména
nepřesnému způsobu citací . Bezesporu teoretická část měla být širší.
Metodická část a vlastní šetření – jsou stěžejní části práce a zde kladně hodnotím
zpracování výsledků, přehlednost. Drobná připomínka: % u sociologických průzkumů
nemusí být na 2 desetinná místa.
Diskuze a závěr práce získané výsledky analyzuje a pokouší se o shrnutí a vyjádření závěrů.
Zde měla autorka více zdůraznit orientační charakter, resp. lépe informovat kde a kdy byly
dotazníky zpracovány , proč tvrdí, že jde o místa do 10.OOO obyvatel apod. Do diskuze
mělo být vzato i více literárních pramenů, statistik MZ či SÚKLU, pojišťoven resp. i
některých diplomových prací. Předložená doporučení jsou sice vhodná a logická, ale příliš
všeobecná a chtěla by objektivní podložení na základě provedené analýzy.
Přes uvedené připomínky, o kterých doporučuji při obhajobě diskutovat, podobně jako
názvosloví –kde se oficiálně používá výraz farmaka? -., pokládám práci za přínosnou, která
splňuje podmínky kladené na rigorózní práce
Doporučuji práci přijat k obhajobě.
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