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II. Posudek oponenta 

 

Práce s názvem „Lidé a léky III“ zpracovává velmi aktuální problematiku cenotvorby léčiv a regulačních 

poplatků. Ve vyčerpávajícím teoretickém úvodu je popsán princip cenotvorby metodou referenčního 

srovnávání, regulace a stanovení úhrad a výpočet obchodní přirážky, vše podle platné legislativy.  Diplomová 

práce tak může posloužit i jako učební text k této problematice, která je zde velmi široce zpracována s 

uvedením všech pravidel a postupů. Zabývá se dále také regulačními poplatky čili velmi ožehavým aktuálním 

tématem. 

Vlastní metodická část popisuje dotazníkové šetření s cílem zhodnocení spotřeby a výdajů pacientů na léky a 

zdravotní péči. Autorka se také pokusila vysledovat vliv reformy ve zdravotnictví na compliance pacientů a 

názory pacientů na výši finanční spoluúčasti. Mimo jiné se zdá, že ve sledovaném souboru reformy neměly 

vliv na počet návštěv lékařů a nakládání s léky se příliš nezměnilo. 

Práce je napsaná na 165 stranách včetně 6 příloh a obsahuje všechny náležitosti požadované u prací tohoto 

typu. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů.  

K práci mám následující otázky a připomínky. Hned v obsahu postrádám obvyklé uvedení čísel stránek, což 

by umožnilo lepší a rychlejší orientaci v textu. Na některých místech by mohly být lépe uvedeny použité 

zdroje. Seznam literatury se mi zdá poněkud krátký, což však jistě souvisí se zaměřením práce na poměrně 

novou problematiku. V metodické části u tabulek a grafů je vhodné vždy také uvádět celkový počet 

respondentů, z nichž se počítá procentuální podíl. Na str. 104 je pravděpodobně chybně uvedeno 41% (místo 

26%). 

Otázky: 

- bylo pro Vás překvapivé zastoupení nejužívanějších léčiv (uvedených v práci podle ATC skupin)? 

- ženy uváděly vyšší měsíční platbu za léky, zvláště v nižších věkových skupinách. Máte pro to nějaké 

vysvětlení? 

- zajímalo by mne, kolik vychází návštěv lékaře/rok na jednoho respondenta? 

 

Oceňuji autorčinu odvahu pustit se do této ne příliš oblíbené a stále diskutované problematiky. Práce je hezky 

zpracovaná a poučná, na diplomovou práci možná až příliš rozsáhlá. Přináší některé poměrně důležité 

poznatky o dopadu zdravotnické reformy. Navrhuji ji ohodnotit jako výbornou. 

 

Navrhovaná klasifikace výborný  
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