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Posudek oponenta rigorózní práce 

Téma rigorózní práce zaměřené na oblast přípravy léčivých přípravků v lékárnách považuji za zajímavé a 

přínosné, zabývá se problematikou, která byla řešena na katedře sociální a klinické farmacie FaF UK již v 

minulosti. Práce přispívá k podrobnějšímu zmapování aktuální situace a změn v jedné ze specifických 

aktivit v lékárně a zároveň dokresluje celkový vývoj okruhu činností realizovaných v lékárně. 

Práce je napsána na 128 stranách (přičemž prvních několik stran není číslováno, což považuji za méně 

vhodný přístup), obsahuje 2 obrázky, 50 grafů, 64 tabulek a 57 citací literatury. Cíl práce včetně 

stanovených dílčích cílů byl přiměřeně splněn. Po formální stránce práce působí příjemným dojmem, 

dobře se v ní orientuje, jazyková a grafická rovina práce je na slušné úrovni, jen výjimečně se objeví 

nějaký překlep či gramatická nesrovnalost (seznam bude předán autorovi). Teoretická část je zpracována 

přiměřeně, zachycuje podstatné oblasti související s tématem práce. Mám určité výhrady k systému, který 

autor používá při citaci vztažené k jednomu odstavci, kdy občas spojuje několik relativně nesourodých 

citací, i když by v daném případě bylo vhodné vědět, který zdroj z nich toto uvádí (např. str. 1 odst. 2 či 

odst. 3; str. 5 odst. 1), naopak např. v textu je zmiňován Český lékopis 2009 a není citován (str. 8, 26).   

V práci není samostatně označena metodická část (metodika), daná problematika je rámcově ošetřena v 

úvodu praktické části, i když tady se domnívám, že v popisu použitých postupů je slabší místo předložené 

práce, neboť potencionální pokračovatel by občas váhal, jak to autor myslel či dělal. Pouze decentně lze 

zde také zjistit, že podrobný rozbor magistraliter receptů byl proveden pouze u souboru receptů z roku 

2016, kdežto abstrakt práce budí zdání, že se jedná o plnohodnotný rozbor za oba roky. Autor má dle 

mého názoru určité rezervy v oblasti terminologie. Ve vědecké práci by měla být pokud možno používána 

především oficiální terminologie (tzn. uvedená v právních předpisech či v lékopise). Výraz „magistraliter“ 

použitý přímo v názvu práce se řadí do oblasti odborného slangu, obdobně jako substance, preparáty, 

komponenty. Dotaz: jaké termíny by zde měly být použity  vhodněji? Když autor v textu píše „přípravky“, 

znamená to opravdu jakékoliv přípravky obecně, nerozlišeně nebo myslí léčivé přípravky nebo jejich 

význam je „jak kdy“?  Na str. 13 – „K vnějšímu použití„ – citovaná vyhláška zmiňuje „pro jiné upotřebení“; 

str. 25 „zdravotnické pomůcky“ (je) x má být …? Jaký je oficiální název instituce Ústřední veterinární 

správa zmíněné na str. 5? 

Prezentace výsledků je poměrně přehledná, dobře zpracovaná, dává názornou představu o dosažených 

výsledcích v jednotlivých oblastech a skupinách sledovaných parametrů. V úvodních tabulkách (č. 1,2,4,5) 

postrádám řádek Celkem. Výsledky jsou následně vhodně komentovány v diskuzi. Jak si autor vysvětluje 

komentář na str. 105 dole k veterinárním receptům a jejich zastoupení v souboru (Tab. 7). Je nutné mít na 

trhu více HVLP s různými koncentracemi téže léčivé látky? – str. 106 uprostřed. Závěr práce shrnuje cíle 

práce, ale je řečeno, že došlo k poklesu přípravy, aniž se čtenář dozví, jaký ten rozsah nyní je. 

Předpokládám, že autor nepoužil právní předpisy ze Sbírky zákonů v listinné podobě, jak uvádí v citaci 

literatury, ale v e-formě, tedy v novelizovaném znění. Cit. č. 1 – zkomolené jméno autorky; cit. č. 51 – 

jméno autorky správně, ale v textu práce (str. 106) je jinak. K literatuře jinak nemám zásadní připomínky. 

    1. Mohou mít lékárníci vliv na pokles přípravy léčivých přípravků v lékárnách? 

    2. Jakou prognózu má příprava léčivých přípravků v lékárnách ČR? 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

koncentracemi téže léčivé látky? – jak je zmiňováno na str. 106 uprostřed. Závěr práce krátce shrnuje 

dosažené odpovědi k cílům práce, ale v bodu 1. je konstatováno, že došlo k poklesu přípravy o 1,5 %, 

aniž se čtenář dozví, jaký ten rozsah nyní je. 

Pokud autor při práci s literaturou používá právní předpisy ze Sbírky zákonů, předpokládám, že nepoužil 

ty v listinné podobě, jak uvádí v Seznamu literatury, ale v elektronické, tedy v novelizovaném znění. Citace 

č. 1 – zkomolené jméno autorky; citace č. 51 – jméno autorky je správně, ale v textu práce (str. 106) je 
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