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Školitelský posudek na doktorské studium MUDr. Evy Kopečné, MSc. při studiu farmacie
obor sociální farmacie – lékárenství.
Kolegyně Kopečná nastoupila před 3 roky do kombinované formy studia s cílem, pomocí
studia se dá zdokonalovat a zpracovat práci z oblasti samoléčení. Její odborná historie
slibovala, že bude dobrým studentem – ukončila magisterský program v lékové politice v UK
a velkou část profesního života se se touto tématikou a jejími regulacemi zabývala ve svém
zaměstnání ve firmě Ivax a později ve firmě Teva. Navíc se před rokem stala globálním
manažerem firmy TEVA při registrací nových OTC léčiv. Tato profesionální zkušenost ji
umožnila nejen dobře zvládnout zkoušky, ale i aktivně se podílet na formulaci cílů své práce a
jejich odborné zpracování. Protože si udržuje i lékařské znalosti a dovednosti a tím zvýšilo i
její možnost dobře nalezené výsledky diskutovat.
Kolegyně Kopečná byla velmi pracovitá, cílevědomá a velmi aktivní jak v doktorské práci, při
které přinesla nové poznatky týkající se samoléčení mezi mladými pacienty a i v analýze vlivu
lékárníků na bezpečné samoléčení, tak při zpracovávání teoretických poznatků při studiu.
Také byla pilná v pokusech o publikační aktivitu a vzhledem ke stavu vhodných témat
pro publikaci v impaktovaných časopisech v sociální farmacii, byla její aktivita nadprůměrná.
Samotná práce však byla psána trochu ve spěchu při povinnostech globálního managera Tevy
a určitou měrou se to na ní odrazilo. Domnívám se však, že, kolegyně splnila záměr studia a
přinesla nový pohled na studovanou problematiku v České republice. Proto doporučuji její
práci k obhajobě.
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