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Abstrakt 

Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti  

Autor: Eliška Röslerová 
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Konzultant diplomové práce: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. 

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

Úvod a cíl: Pro výkon práce farmaceuta, jakožto pracovníka ve zdravotnictví, je nezbytné, aby se 

farmaceuti po dokončení vysoké školy dále vzdělávali po celý svůj profesní život. Cílem diplomové 

práce bylo analyzovat vzdělávání vybrané skupiny členů České lékárnické komory po dosažení 

odborné způsobilosti.  

Metodika: Data praktické části byla získávána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se skládal 

z 39 otázek a byl rozeslán farmaceutům, kteří byli členy České lékárnické komory, z náhodně 

vybraných okresních sdružení lékárníků. Celkem 858 farmaceutům byl na jejich e-mailové adresy 

zaslán průvodní dopis a odkaz na elektronický dotazník. Připomenutí proběhlo po 7 a 14 dnech po 

původním rozeslání dotazníku. K analýze byly použity vyplněné dotazníky všech respondentů, 

kteří vyplnili povinné otázky. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky.  

Výsledky: Získána byla data od 299 respondentů (návratnost 34,8 %). Dotazník vyplnilo 262 žen 

(87,6 %) a 37 mužů (12,4 %). Průměrný věk respondentů byl 42 let. Nejčastěji se jednalo o 

respondenty pracující ve veřejné lékárně. Nejdůležitější pro respondenty při výběru vzdělávacích 

akcí byla témata akcí a místo konání. Nejvyužívanější byla kontaktní přednášková forma 

výuky (67 %), dále e-learningové kurzy (46 %), kontaktní interaktivní forma výuky (34 %) a 

webináře (22 %). Většina respondentů byla se systémem vzdělávání spokojena či spokojena 

s určitými výhradami. Česká lékárnická komora specifikovala podmínky pro povinné celoživotní 

vzdělávání, které pětina respondentů nerespektovala a nesplnila toto povinné vzdělávání.  

Závěr: Nutnost vzdělávání po získání odborné způsobilosti si respondenti uvědomovali a většina 

respondentů se také reálně vzdělávala. Výsledky této práce je však nutné ověřit na větším vzorku 

respondentů z řad farmaceutů v České republice. Šetření by bylo vhodné zrealizovat též 

v zahraničí. 
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