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Založení lékárny 

 
   Autor zvolil téma, které doposud nebylo v rámci písemných prací k rigoróznímu řízení 

zpracováno. Díky tomu, že absolvent FaFUK absolvoval úspěšně i studium lékařství a 

ekonomiky a zřejmě i pod odborným dohledem zkušené vysokoškolské učitelky 

z lékárenství, je předložena práce, kterou oponent může přijat téměř bez výhrad a bez 

připomínek.  

   T.Drasnar položil důraz ve své práci na teoretické aspekty zakládání podniku se všemi 

atributy, které jsou v tomto směru potřebné. Prokazuje pak na zdravotnickém zařízení 

tj. na lékárně, ale stejně by si mohl zvolit lékařskou ordinaci, laboratoř či nemocnici, že 

tyto ekonomické poznatky platí i ve zdravotnictví. O tom, jak zdravotnictví často chybí 

pohledy ekonomické jsou konečně patrné i z dlouhotrvající reformy a rozdílných 

politických stanovisek ke koncepci českého zdravotnictví. 

   Kladně hodnotím také zpracování analytické části, kde precizně na modelu využívá 

teoretických poznatků a aplikuje je v symbolickém Městě při zřizování další lékárny a  

své poznatky podrobuje rozpravě a stanovuje jasný závěr. 

   Práce je i po formální stránce na vysoké úrovni.Nejde jen o slovní část, ale i o tabulky, 

vysvětlivky a použitou literaturu. Vhodné jsou i  přílohy. Nebal bych se říci, že vlastně 

předloženým dílem zastoupil Lékárnickou komoru a podal ucelený návrh na zakládání 

lékáren. Jde vlastně o  metodickou příručku či  přímo učebnici. 

   Na autora bych měl přece několik otázek: 

  l. Proč neuvedl historické zkušeností a předpisy ze zakládání lékáren? 

  2. Měl možnost se seznámit s obdobnými pracemi v zahraničí? 

  3. Jaký je jeho názor na státem usměrňovanou síť zdravotnických zařízení? 

  4. Potřebu lékárny hodnotí podle současných údajů o spotřebě léků. Je naše léková 

     politika v souladu s Evropu, resp. i s ekonomickými možnostmi občanů a států?    

 

  Závěrem velmi rád konstatuji, že předložená práce Mgr.MUDr.Bc.Tomáše Drasnara 

patří mezi rigorózní práce Univerzity Karlovy s vysokou úrovni. Proto bez problémů a 

dalších připomínek tuto práci doporučuji přijat a obhájit. 
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