
Oponentský posudek 

 

Mgr. Klára Krchňáková předložila svojí diplomovou práci na téma „Výdej léčivých přípravků 

podle zákona o léčivech“, společně se žádostí o to, aby byla tato práce uznána jako práce rigorózní 

ve smyslu čl. 49 odst. 3 opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích a to – s ohledem na 

datum podání žádosti – ve znění tohoto opatření před jeho novelizací opatřením č. 1/2021. 

Úkolem oponenta je tedy posoudit, jestli jdou splněna kritéria, vymezená v bodech a) až f) výše 

uvedeného ustanovení.  

Na tomto místě lze uvést, že po přečtení práce jsem nedošel k závěru, že by práce jeden z výše 

uvedených bodů nesplňovala. Konkrétně: a) téma spadá do tematického okruhu, ze kterého je 

konána obhajoba, b) obhajoba práce byla klasifikována známkou výborně, c) rozsah vlastního 

textu je zde údajů autorky 216.659 znaků; přesahuje tedy minimální limit vyžadovaný v bodě c) 

výše uvedeného ustanovení, d) je splněna podmínka, že práce nebyla po obhajobě opatřena 

jakýmikoliv dodatky, e) obsah práce nelze dle mého soudu považovat za „zastaralý“ (k ještě 

obšírněji níže v textu tohoto posudku), f) obsah a zpracování diplomové práce dle mého soudu (a 

mých zkušeností s obsahem již obhájených rigorózních, ale také dizertačních prací) prokazuje 

schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče v tematickém okruhu, ze kterého je konána státní 

rigorózní zkouška. 

Zde bych se chtěl malinko více rozepsat o kritériu (ne)zastaralosti. Skutečností totiž je, že ačkoliv 

tento pojem výše citovaný předpis používá, fakulta za dobu účinnosti nevydala žádnou normu, 

která by jej blíže vymezila. Termín tedy zůstává neurčitým pojmem a je na oponentovi, aby si jej 

interpretoval dle svého právního vědomí. Právní předpis, který je rigorózantkou analyzován, tj. 

zákon o léčivech, figuruje ke dni psaní tohoto posudku v identickém znění, jako tomu bylo ke dni 

obhajoby diplomové práce (24. 09. 2020). O zastaralosti z pohledu aplikovatelné právní úpravy 

tedy nelze dle mého soudu referovat. Bylo by možné o splnění tohoto kritéria pochybovat 

s ohledem na aplikační problémy, spojené se současnou pandemií? Bylo by možné argumentovat, 

že práce je zastaralá z toho důvodu, že nereflektuje vývoj v posledním kvartálu roku 2020 a 

v prvním kvartálu roku 2021? Mám za to, že takový výklad by byl k tíži rigorózantky a nalomil 

by její legitimní očekávání. Navíc, ani naše fakulta nevydala žádný závazný dokument, o který by 

se měl oponent opírat, aby takové závěry přijal.  

S ohledem na výše uvedené a držíce se striktně litery aplikovatelných předpisů uzavírám, že 

tímto posudkem komisi doporučuji uznání předložené diplomové práce za práci rigorózní. 

 

V Praze, dne 8. března 2021 

                                                                                      ………………………………… 

                                                             

                                                                                     Doc. JUDr. Jakub Handrlica, DSc.  

 

 


