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Posudek oponenta rigorózní práce 

 Předložená práce se zabývá nedostupností léčivých přípravků (LP) na českém trhu. Dále poskytuje 

přehled o počtu registrovaných a obchodovaných LP v České republice (ČR) zejména s ohledem 

na seznam esenciálních léčiv, který vydává WHO. Teoretická část popisuje celý řetězec pohybu LP a 

vysvětluje četné problémy v tomto chodu, které mohou vyústit ve výpadek LP a jeho nedostupnost pro 

pacienta. Více prostoru v teoretické části mohlo být věnováno WHO seznamu esenciálních léčiv, protože 

téměř celá praktická část je na tento seznam navázána.  

Praktická část je zaměřena na analýzu dostupnosti LP v ČR a faktorů, které ji ovlivňují. Opírá se o veřejná 

data SUKLu o uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení dodávek LP na český trh za období 1. 

1. 2008 – 31. 12. 2018.  Pro hodnocení dostupnosti esenciálních léčiv v ČR byla využita data o 

dostupnosti LP dostupná opět na stránkách SÚKL za období 16. 6. 2019 – 7. 11. 2019.  

První část výsledků prezentuje trend v nedostupnosti LP v ČR. Z výsledků je jasně patrný výrazný nárůst 

nedostupnosti LP, které mají či nemají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění v ČR. Tato 

část mohla obsahovat hlubší analýzu nebo alespoň uvést příklady LP, kde byl v minulých letech často 

výpadek na trhu a ev. analyzovat důvod nedostupnosti LP.  

Další část výsledků pak poskytuje přehled, jaká část esenciálních léčiv dle seznamu WHO je registrována 

a obchodována v ČR. Výsledky ve své podstatě představují výčet počtu registrovaných a obchodovaných 

LP v jednotlivých skupinách dle ATC klasifikace. Prakticky třetina esenciálních LP na českém trhu zcela 

chybí. Z práce je patrné, u kterých látek je riziko výpadku a nedostupnosti potenciálně vyšší.  

Na některých místech jsou výsledky popsány méně srozumitelně – např. u metforminu - výraz „Nejvíce 

registrovaným přípravkem“-  není vhodný (str. 39).  

Diskuze mohla být obsáhlejší. Obsahuje zejména srovnání s předešlou podobnou studií v ČR. Postrádám 

širší náhled do problematiky i na mezinárodní úrovni. 

Práce obsahuje řadu stylistických chyb, zvláště špatně vyskloňovaná slova, a zasloužila by si revizi psaní 

čárek ve větě. Uvádím zde jen některé z těchto nedostatků: 

Poslední odstavec na str. 12 obsahuje nesrozumitelnou větu, zřejmě díky špatnému skloňování některých 

slov a příliš dlouhému souvětí.  

str. 16 "Distributor poskytuje SÚKL údaje o objemu distribuovaných léčivých přípravcích" 

LP, která místo které…(opakuje se) 

věta na str. 22 „Cena se stanovuje také výši úhrad“ nedává smysl. 

Dotazy: 

1. Na základě čeho sestavuje WHO seznam esenciálních léčiv? Je tento seznam stejně validní pro 

všechny státy resp. konkrétně pro ČR?  

2. Uveďte příklady LP, kde byl v minulých letech zaznamenán výpadek na trhu. Jsou to LP, které mají při 

obvyklé dostupnosti významnou spotřebu? 

3. např. u dermatologik – registrované LP u řady látek z této skupiny chybí, jsou ale v neregistrovaných 

přípravcích. Je tedy správné tvrzení, že zcela na českém trhu chybí? 

Uvedené nedostatky však nejsou nijak zásadní. Práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladané a 

doporučuji ji tedy k obhajobě. 

Práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladané a doporučuji ji tedy k obhajobě.  
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