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Klinická farmacie v rámci doktorského studijního programu Farmacie v prezenční formě; 

kombinovaná forma studia v doktorském studijním oboru Klinická a sociální farmacie od 1. 3. 2017. 

 

Výzkum – zapojení do 4 projektů 
1. Compliance k léčbě bisfosfonáty 
2. MEMS 
3. Compliance k léčbě CHOPN 
4. Management osteoporózy na úrovni praktických lékařů (dotazníkové šetření) 

V rámci těchto projektů si vyzkoušela metody, které jsou ve studiu compliance zásadní – elektronické 
monitorování pomocí lékovek MEMS, dotazníkové šetření, zpracování dat z přímého pozorování 
aplikační techniky u pacientů s léčivy v inhalačních lékových formách  
Pomáhá vést diplomové práce – konzultant Hanny Hruzdové, pomáhá vést rigorózní práce – Mgr. 
Roman Karaščák  
Aktivní v podávání grantových přihlášek – bohužel neúspěšné 
2017 – navržena na cenu Sanofi  
 
Zkoušky 
Anglický jazyk – dne 2. 6. 2014 
Základy farmakologie – dne 7. 3. 2016 – ukázalo se, že je potřeba více diskutovat tuto problematiku 
Farmakoepidemiologie – dne 9. 6. 2016 
SZZK dne 19. 1. 2017 – je potřeba více studovat souvislosti a větší styk s klinickou praxí, je pro ni 
náročnější vidět některé věci řešené ve výzkumných projektech v kliničtějším kontextu, potřeba 
prohloubit farmakologicko-klinický přehled a zkušenost 
 
Výuka 
Podílela se na výuce farm. péče – samoléčení; alergie, gyneko, mykózy, kožní – několik seminářů 
02-03/2014 – Přípravné kurzy pro zahraniční lékaře, dentisty a farmaceuty – specializované 
přednášky (témata: adherence, lékové interakce), Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita 
Karlova v Praze 
 
Stáže 
Institut biostatistiky a analýz MU, Brno (projekt CEPIN) – 26. - 30. 5. 2014 
 
Konference 
mezinárodní 
ESPACOMP 2015, Praha - Compliance with calcium plus vitamin D supplementation over time (ústní 
sdělení) 
Iniciativa – EPSA Německo konference – výzkum 
tuzemské 
Mikulov 
Konference SMOS Plzeň 2014 
 
Jiné 
V průběhu celého studia aktivně řešila dotazy v rámci Lékového informačního centra  
Farmakovigilanční aktivity pro společnost Sanofi - Safety concerns, benefits 
 

 
Počítačová gramotnost, Skydrive – sdílení dokumentů mezi členy týmu, spravuje web skupiny 
Statistika - práce s programem PASW 



Rychle se učí novým věcem – především používání nových technologií 
Během celého studia projevovala aktivitu, činorodost, ochotu pomoci i s jinými projekty, organizační 
schopnosti 
 
 
 
 
 
 
 


