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Posudek oponenta

Diplomová práce O.Suchopára se zabývá problematikou tvorby cen a úhrad léčiývch přípravků
v mezinárodním kontextu, včetně ČR. Jedná se o téma více než aktuální; prakticky všechny státy se potýkají
s daným problémem, jak vyřešit otázku finančních možností vynaložených na léky a jejich úhrady z veřejných
zdrojů.
V teoretické části se diplomant zabývá problematikou možností regulací cen a úhrad, procesem cenotvorby,
včetně některých segmentů lék. politiky. Samostatnou kapitolu tvoří vývoj lékové politiky a regulace cen v ČR.
V rámci teoretické části je uveden přehled možných regulací cen v rámci EU. Jedná se o relativně náročné
porovnání, protože dostupnost informací činí nároky na získání vhodných údajů. Kapitola Metodika a
Výsledky nám přiblížila vlastní cíl práce, tj. - porovnání cen u vybraných léčivých přípravků používaných v ČR
a referenčními zeměmi jako je Španělsko, Portugalsko, Řecko. Bylo porovnáno 100 léčivých přípravků.
Vlastní výběr byl optimální vzhledem k praktické aplikaci v lékové politice ČR.
V diskuzi se diplomant snaží shrnout získané údaje ve vztahu k cenovým hladinám léčivých přípravků ve
vybraných zemích a ČR.
Celkově lze hodnotit práci velmi kladně, diplomant přinesl souhrně mnoho užitečných údajů. Je pochopitelné,
že není v silách jednotlivce uvést vyčerpávající přehled vzhledem k rozdílnostem daného systému v rámci
EU. Rovněž získávání dat ohledně cen a úhrad činí problémy v mezinárodním kontextu pro týmy expertů.Z
uvedenéhp přehledu literatury je zřejmé, že diplomant přistupoval zodpovědně a jednoznačně porozuměl
dané problematice.
Rozsah a vlastní obsah práce jsou více než dostatečné pro DP a proto práci doporučuji k obhajobě.
Komentář - dotazy
1. Proč byl zvolen přepočet cen léků dle směn.kurzu?
2. Co je to ppp a kde se používá?
3. Co jsou to náklady a výdaje?
Po formální stránce by bylo vhodné ukončit DP kapitolou Závěr.
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