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Průběh obhajoby 

Obhajobu disertační práce Mgr. Terezy Touškové vypracované na téma "Kvalitativní a kvantitativní 

aspekty adherence v léčbě osteoporózy" zahájil a vedl prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., předseda oborové rady. 

V úvodu přivítal členy oborové rady, oponenty a přítomné hosty. Z titulu funkce vedoucího Katedry sociální a 

klinické farmacie - školícího pracoviště předložil stanovisko pracoviště, v němž přiblížil profesní 

charakteristiku uchazečky.  

Následně přednesl stanovisku školitele k disertační práci (v zastoupení za dlouhodobě nemocnou dr. 

Vytřísalovou). 

V dalším průběhu Mgr. Tereza Toušková prezentovala základní teze své disertační práce, přičemž se 

zaměřila na vytyčení cílů, přiblížení metodického aparátu (postupu) a na obeznámení přítomných 

s nejvýznamnějšími poznatky a výsledky. 

Po odeznění posudků oponentů disertační práce (prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, 

Ph.D., MBA) zodpověděla uspokojivě jejich dotazy: 

- vliv socioekonomického prostředí na adherenci, 

- možnost sledování bisfosfonátů v plazmě, 

- možnosti pojišťovny hradit adherenci, 

- jaký je postup při odhalení nevhodné adherence, 

- proč autorka vybírala pouze perzistentní pacientky k terapii, 

- jak se podílí farmaceut na léčbě osteoporózy, 

- jak je formulována otázka o znalosti osteoporózy pro praktiky, 

- role farmaceutické péče v doporučování vápníku. 



Poté následovala bohatá veřejná diskuze, ve které doktorandka ukázala přehled o problematice a komise 

byla spokojená s odbornou úrovní odpovědí. 

Na uzavřeném jednání byly vyzdviženy klady studentky a komise se dohodla na veřejném hlasování. Všichni 

přítomní členové komise souhlasili s obhájením disertační práce a následným udělením titulu Ph.D.  
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