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Posudek oponenta rigorózní práce: 

Autor se zabýval problematikou pozitivních listů v nemocnicích ČR. Téma je celkem zajímavé, i když 

je známé a řešené již delší dobu. Předložená práce dosahuje rozsahu 58 stran, obsahuje 9 tabulek, 8 

grafů, 4 přílohy a 55 citací.  

Základní cíle práce autor splnil, popsal pozitivní listy po teoretické stránce a realizoval průzkum o 

pozitivních listech ve vybraných nemocničních lékárnách. V rámci teoretické části práce se sice 

věnoval relativně všem podstatným znakům pozitivních listů, ovšem domnívám se, že by rešeršní část 

měla být konkrétnější a detailněji rozpracovaná, neboť mnohá fakta byla pouze stručně naznačena či 

připomenuta. Některá konstatování autor dává do méně vhodného kontextu, např. na str. 23 směšuje 

pravidla související s hospitalizovaným a ambulantním pacientem a jeho léky.  

Autor celkově dosti podcenil a ošidil formální stránku práce (zavedl zkratku NPL v textu, ale 

v dotazníku pro totéž zavádí druhou zkratku PNL přičemž přímo v dotazníku u možnosti 4f) použije 

jinou, než zavedl v téže otázce; obdobně na str. 36 a 37; v textu chybí odkazy na grafy 3, 4, 7; v textu 

chybí odkazy i na všechny tabulky kromě první; grafy nemají označeny obě osy – graf 2, 5; graf 4 

zobrazuje 3 varianty, avšak v popisce jsou jen 2 varianty; v grafu 5 jsou překlepy), autor má problémy i 

se správnou terminologií (např. přípravky x léčivé přípravky; správné označení profesní a největší 

odborné organizace českých lékárníků a farmaceutů; str. 26 - rizikové přípravky či výjimečně drahá 

léčiva; „objemnost NPL“). Použité zdroje jsou citovány většinou bez uvedení konkrétních stránek 

(např. 7, 9, 15, 23, 25, 35…) nebo není jasné, o jaký typ zdroje jde, jak se k němu autor dostal (např. 

5, 6, 8, 11, 16, 30, 36, 46, 54…), jména autorů jsou citována nejednotně (18, 32, 48, 53). Zcela 

nedostatečné jsou citace legislativních zdrojů - vyhlášky = citace 37 a 43. Tam dokonce autor zaměnil 

vyhlášku o správné lékárenské praxi a vyhlášku o předepisování!  U některých knih jsou uváděna 

ISBN, u žádného časopisu není zachyceno ISSN. 

V rámci dotazníkového průzkumu bylo osloveno jen 30 lékáren z celkem 98 nemocničních lékáren 

v současné době uváděných SÚKLem. V metodice není uveden žádný klíč, jakým byly lékárny 

vybrány. Odpovědělo 13 lékáren, z toho 3 neměly pozitivní list a jedna jen částečný (pro antibiotika). 

Dotazník měl celkem 11 otázek, z toho 3 identifikační, takže autor zpracovával 8 jednoduchých otázek 

pro 10 lékáren, u některých otázek dokonce pouze pro 7 lékáren, což mi připadá poněkud slabé na 

rigorózní práci. Domnívám se, že tento rozsah je pro rigorózní práci nedostatečný, akceptovatelný by 

byl takto spíše pro diplomovou práci. 

Při podrobném pročtení práce působí poněkud uspěchaným dojmem, mnohá témata jsou spíše pouze 

nadhozena, nikoliv řešena. Některé závěry autora považuji za poněkud ukvapené či neadekvátní, 

pokud si např. uvědomíme, z jakého počtu odpovědí v dotazníku mnohdy vychází. Jako porovnávací 

pro české lékárny si vybral jednu lékárnu fakultní nemocnice v Německu (ovšem opět není známo, jak 

byla vybrána, ani nakolik je odpovídající srovnávaným českým lékárnám). Autor v diskuzi neporovnal 

výsledky svého šetření s jinými průzkumy (např. Šimíček). V dotazníku nebyla zahrnuta celkem 

důležitá otázka, v jaké formě je v dané nemocnici pozitivní list či zda uvádí názvy léčivých látek nebo 

konkrétních léčivých přípravků, případně obojí. S tím souvisí i to, nakolik jsou potom na místě některé 

z návrhů do budoucna v diskuzi (např. generická preskripce). 

Celkově však práce představuje vhodný úvod do problematiky pozitivních listů jako důležitého nástroje 

lékové politiky nemocnice a i provedený průzkum, i když velmi malého rozsahu, přináší určité 



poznatky. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce spíše jen tak tak s odřenými zády, 

takže navrhuji členům komise své konečné rozhodnutí dobře rozvážit, posoudit prezentaci uchazeče i 

jeho vysvětlení připomínek oponenta. 

 

Dotazy:  

1. Vysvětlete ABC/VEN analýzu. 

2. Jaký je vztah/rozdíl mezi pozitivními listy nemocnic a pozitivními listy zdravotních pojišťoven? 

3. Jakou metodu považujete za nejptimálnější ke zvýšení adherence lékařů k pozitivnímu listu 

dané nemocnice? 

 

Práci doporučuji s výše uvedenými výhradami a poznámkami k obhajobě.  

 

 

 

V  Hradci Králové dne 5.11.2014            -------------------------------------------------------------

               podpis oponenta rigorózní práce 


