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Posudek oponenta diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Jana Kučerová 

Téma diplomové práce: Právní úprava reklamy na léčivé přípravky v ČR 

Rozsah:        73 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 7. listopadu 2012 (tištěná i elektronická verze) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Zvolené téma považuji za aktuální z důvodu, že mu není věnována zvýšená pozornost 

odborné veřejnosti, a z důvodu, že se v něm střetává právo podnikat s ochranou zdraví a 

tento střet je sám o sobě dostatečně nosný pro zkoumání.  

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Pokud jde o náročnost zpracování zvoleného tématu, lze téma považovat s ohledem na 

nutnost zorientovat v nepřeberném množství právních předpisů za spíše obtížné pro 

zpracování. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomantka si vytkla za cíl popsat právní úpravu reklamy na humánní léčivé přípravky. 

S ohledem na roztříštěnost právní úpravy se jednalo o celkem obtížný úkol, který se 

diplomantce nepodařilo zcela splnit. Diplomantce nelze upřít snahu o zaznamenání všech 

relevantních právních nástrojů regulující reklamu na léčivé přípravky. Práce má ale bohužel 

výčtový charakter; jednotlivé právní nástroje jsou řazeny za sebou, aniž by je diplomantka 

hlouběji analyzovala či se pokusila o jejich utřídění.   

2) samostatnost při zpracování tématu 

Práce byla vypracována diplomantkou zcela samostatně. Jak již bylo uvedeno výše, práce 

má spíše popisný charakter. 

3) logická stavba práce 

Struktura práce je zvolena tradičně. První kapitolu diplomantka věnuje reklamě obecně, její 

právní úpravě, definici pojmu reklama, historii reklamy a jsou v této kapitole též zdůrazněny 

instituce vykonávající dozor nad reklamou. Tato část je sice zpracována poutavě, nicméně ji 

považuji za zbytečně rozsáhlou s ohledem na zvolené téma. To se týká i druhé kapitoly, která 

v obecné rovině pojednává o regulaci reklamy, ale i třetí kapitole, v níž diplomantka se věnuje 

pojmu humánní léčivé přípravky. Po obecném krátkém uvedení do problematiky se 

diplomantka již měla věcně věnovat zvolenému tématu; úvodní pasáže jsou tak příliš 

rozsáhlé a diplomantce tak nezbývá ve čtvrté kapitole příliš prostoru důkladně utřídit obsah 

tématu a analyzovat problematické otázky s ním spojené. Shrnu-li, pak historie je sice psána 

poutavě, ale s ohledem k vlastnímu tématu jde o okrajovou záležitost. K jádru se diplomantka 

dostává až na str. 56. Vybudování struktury práce podle pramenů považuji za nešťastnou a 

nepřehlednou. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
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Jak již bylo uvedeno výše, práce má spíše popisný charakter. Diplomantka jednotlivé nástroje 

popisuje, nehodnotí je, natož aby provedla jejich důkladnou analýzu. V práci postrádám dílčí 

shrnutí. 

5) práce s literaturou 

Literatura je zaměřena výrazně jen na domácí zdroje. Poznámkový aparát je sice rozsáhlý, 

ale na mnoha místech odkazuje na právní předpisy, nikoli na literaturu. 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je dobrá.  

7) úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní. Oceňuji, že diplomová práce obsahuje grafy a tabulky zaměřené 

na vývoj počtu podnětů určených dozorujícím orgánům podle formy zprostředkovávajícího 

média. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě, předestírám diplomantce k zamyšlení následující otázku: 

Stručně vyjádřete, v čem se liší regulace reklamy u léčivých přípravků a v jiných případech, 

proč tomu tak je a jaké zvláštní právní nástroje pro regulaci reklamy u léčivých přípravků jsou 

užívány.  

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji přes výše uvedené výtky za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. 

Předběžně navrhuji diplomovou práci v případě výborné ústní obhajoby ohodnotit 

klasifikačním stupněm velmi dobře; konečná klasifikace závisí na úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 27. prosince 2012 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


