
Školitelský posudek na doktorské studium Mgr. Jindřišky Krejčové – obor sociální farmacie 

 

   Jmenovaná zahájila studium v říjnu roku 2008. Volba tématu práce byla výrazně ovlivněna jejím 

tehdejším pracovním zařazením, působila u zastoupení dánské firmy Novo Nordisk v České republice 

( i v  současné době zastává Mgr. Krejčová významnou manažerskou pozici u firmy vyrábějící léčivé 

přípravky- Amgen). 

   Koncipování práce, pohled na obsahové problémy, ale i na samotnou stavbu jejího studia (spektrum 

zkoušek) bylo ovlivněno skutečností, že se jedná o mezní – mezioborovou problematiku, kombinaci 

historické práce a analýzy vývoje způsobů léčby onemocnění diabetem. Ani pro jeden z těchto 

metodických přístupů však nebyla v předchozím studiu školena. Nezbytnou složkou jejího studia tak 

bylo uchopení a zvládnutí základních forem práce historika (heuristika, excerpce materiálů a jejich 

třídění, ověřování údajů apod.) V aplikované podobě pak jmenovaná pronikala do problematiky 

historických etap vývoje farmacie, dospěla k poznání vymezení časového rozpětí a záběru své práce. 

Neméně důležitou součást jejího studia tvořily konzultace s odborníky Ústavu dějin lékařství 1. LF UK 

v Praze – jmenovitě s doc. PhDr. Ludmilou Hlaváčkovou, CSc. a PhDr. Annou Fliegelovou. Zkouška 

z historie medicíny, které se jmenovaná podrobila, pak plnila roli prověrky z důležité 

součásti  pomocných věd historických. Nelze však nevidět pilnou badatelskou práci samotné autorky, 

která se výrazně věnovala studiu zejména dobové časopisecké produkce jako významného 

historického pramene. 

   Do problematiky léčby cukrovky doktorandku zasvětila odborná konzultantka – doc. MUDr. Alena 

Šmahelová, Ph.D.  Její zásluhou pak doktorandka dospěla k syntetizujícímu pohledu na problematiku, 

kdy práce podává přehled nejen o inzulínu, jeho historii jako léčivého přípravku a jeho uplatnění 

v průmyslové tuzemské výrobě, nýbrž i o vývoji forem jeho uplatnění v léčebné činnosti. 

   Požadavky na odborné zkoušky jmenovaná splnila dle avizovaného časového rozvrhu, určitým 

slabším místem byl start publikační činnosti. Nicméně, i v tomto ohledu došlo postupně k onomu 

příslovečnému“ získání ostruh“ a Mgr. Krejčová se prosadila do autorského seznamu renomovaných 

časopisů.  Jistě k tomu přispěla i konzultační činnost u prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc.. Určitým 

nedostatkem je neúčast jmenované na studentských konferencích Ph.D. studia, které pořádá FaF UK. 

Důvodem toho však bylo téměř vždy pracovní vytížení jmenované a vyslání na zahraniční akce ze 

strany zaměstnavatele. 

    Celkově lze konstatovat, že Mgr. Jindřiška Krejčová projevila v průběhu studia nespornou snahu a 

píli, vytrvalost a následnou stoupající úroveň její publikační produkce. Při tvorbě disertační práce 



postupovala metodicky správně, heuristicky pečlivě vytěžila literární prameny, časopiseckou produkci 

i sdělení konzultantů – v těchto souvislostech zároveň často pamětníků. Její disertační práce přináší 

nové poznatky, nebo je významně utřiďuje.  Práce má své nesporné historiografické kvality. Proto ji 

doporučuji  k obhajobě. 

                                                                                                    doc. PhDr. František Dohnal, CSc. 

                             V Hradci Králové 8. prosince 2014 

 

 


