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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Ekonomika lékáren patří k významným determinantám rozsahu, kvality i dostupnosti lékárenské 
péče a se vzrůstající monopolizací trhu je i pro tzv. nezávislé lékárny stále těžší udržet si 
stávající pozici na trhu a být konkurenceschopné a prosperovat. Analýzou finančního 
hospodaření lékáren v Královehradeckém kraji z veřejně dostupných zdrojů se studentka nejen 
velice úspěšně naučila kvalitně analyzovat finanční zdraví jednotlivých lékáren, ale odhlalila 
také trendy a problémy, které jsou často i pracovníkům v jednotlivých lékárnách utajeny a 
nepochopeny. Hloubková a podrobná analýza hospodaření 20 lékáren v letech 2007–2014 mj. 
potvrdila pokles tržeb způsobený přísnější cenovou regulací léčiv a také důsledky větší 
konkurence lékáren přímo ve městě Hradec Králové. Práce, která je svým zaměřením 
jedinečná, poslouží jako cenný podklad pro diskuse o dalším směřování českého lékárenství a 
důsledcích a dopadech zdravotní a lékové politiky v ČR. 
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