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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomová práce studentky Lucie Charouzové se zabývá otázkou generických léčivých přípravků a generické 

substituce. Studentka se ve své diplomové práci zabývá názory, zkušenosti a vědomosti pacientů na 

generická léčiva a generickou substituci. 

 

V teoretické části diplomové práce studentka nejprve vysvětluje pojmy týkající se generické substituce a 

zabývá se legislativním ukotvením generické substituce v České republice. Větší díl této části je pak věnován 

názorům odborné věřejnosti a pacientů na generickou substituci v zahraničí. 

Experimentální část se zabývá analýzou zkušeností pacientů s generickou substitucí a generickými léčivy. 

Dále je v této části provedena analýza vědomostí pacientů o jejich právech v systému generické substituce. 

 

Vlastní práce studentky si vyžádala velké úsilí. Sběr dat v jednotlivých lékárnách po celé republice byl pro 

studentku velmi náročný jak z časových, tak i organizačních důvodů. Tuto část studentka zvládala velmi 

dobře a ze strany školitelů nebyla k této části diplomové práce žádná výtka.  

Problémy nastaly při samotném zpracovávání výsledků a tvorbě práce. V teoretické části například 

studentka, i přes několikeré upozornění školitelů, s oblibou citovala webové stránky farmaceutických firem, a 

to i tehdy pokud se subjektivně vyjadřovali ke generikům či generické substituci. Problémy se poté 

vyskytovaly i při zpracovávání a analýze získaných dat. Pozitivně naopak hodnotím provedení rešerše týkající 

se názorů odborné i laické veřejnosti na generickou substituci.  

Studentka jistě mohla při zpracovávání diplomové práce postupovat pečlivěji a trpělivěji. Vyskytly se též  

rezervy při práci s výpočetní technikou. Také vyjadřovací schopnosti nebyly na vysoké úrovni. 

 

Diplomová práce Lucie Charouzové přináší cenné informace k problematice, které nebyly u nás dostupné. 

 

Diplomová práce splňuje všechna kritéria, kladená na tento typ prací, proto diplomovou práci doporučuji k 

přijetí a navrhuji klasifikaci velmi dobře. 

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře   

V Hradci Králové dne 28.5.2010 Podpis vedoucího diplomové práce 

 


