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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Téma regulace reklamy obecně lze považovat za poměrně aktuální. Pokud je navíc pozornost 
zaměřena směrem k reklamě na léčivé přípravky, lze konstatovat zvýšenou aktuálnost 
s ohledem na časté úvahy o nezbytnosti nové regulace, resp. zefektivnění té stávající. 
Rozhodně se pak jedná o téma navýsost nové a krajně nestandardní v kontextu diplomových 
prací.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Náročnost tématu je vysoká s ohledem na relativně nízký počet děl věnovaných zvolené 
problematice, nutnost zkoumat roztříštěnou právní úpravu a uchopit nelehkou problematiku 
regulace léčivých přípravků jako takových.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomantka si dala za cíl přiblížit problematiku právní úpravy reklamy na humánní léčivé 
přípravky, která je velmi roztříštěná a dynamická (str. 6). Tohoto cíle se autorce podařilo 
dosáhnout. Ačkoliv je obecně takovýto popisný cíl pro účely diplomové práce považován za 
spíše nevhodný, v kontextu daného tématu jej lze akceptovat.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Téma bylo řádně a komplexně zpracováno. S ohledem na absenci předchozího zpracování 
představuje samostatné dílo, ačkoliv nutno zároveň konstatovat, že jen v omezené míře 
předkládá vlastní kritické hodnocení právní regulace, která je častěji spíše předkládána 
informativním způsobem.

C.  Logická stavba práce

Systematika byla s ohledem na zvolený stupeň analýzy (viz níže) vhodně zvolena. 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Diplomantka k vypracování textu použila dostatečný počet různorodých pramenů v českém a 
anglickém jazyce. 



Práce s literaturou odpovídá požadavkům kladeným na odborný  text, jakým je diplomová 
práce s výjimkou dílčích pochybení – např. absence citace k Ottově slovníku naučnému na str. 
9 či absence odkazu na stránku v poznámce pod čarou č. 70.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Při hodnocení hloubky analýzy je třeba opětovně konstatovat, že se jedná o téma, které 
v podstatě postrádá odborné zpracování z hlediska právního. Nelze proto klást na tuto 
diplomovou práci požadavky legitimní v případě klasicky  traktovaných témat. Z tohoto 
pohledu pak je třeba i vnímat úvahu, že celkovou kvalitu práce by ještě umocnilo důraznější 
zaměření na jádro práce (tématu) - regulaci reklamy na léčivé přípravky. Velká část práce je 
totiž věnována „vstupním“ rozborům – regulaci reklamy obecně a regulaci léčivých přípravků 
obecně. 

Je třeba ocenit komplexnost zpracování (historické hledisko či praktické poznatky 
zapracované do textu).

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní a obsahuje nadstandardní počet grafů a tabulek.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce. 

4.  Případné další vyjádření k práci:
Autorka vhodně akcentuje zvláštní význam zdraví jakožto hodnoty, která odůvodňuje 
zpřísněnou regulaci nakládání s léčivými přípravky. Protože je zdraví chápáno jako prioritní i 
spotřebiteli, musí regulátoři v oblasti reklamy na tyto produkty reagovat i na tuto skutečnost.

Kladem práce je její aktuálnost i ve vztahu k použitým pramenům, když diplomantka na str. 5 
zmiňuje i novelu (sice z odlišné oblasti regulace reklamy) dosud projednávanou 
v legislativním procesu.

Chybou naopak je převzetí definice spotřebitele z pramene z r. 2005 na str. 31. Kdyby 
diplomantka nahlédla do aktuální úpravy, možná by  jinak hodnotila vztah institutu 
spotřebitele a zákazníka, než jak uvedla v práci.

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
str. 7 – Autorka zmiňuje soudní judikaturu k otázce klamavosti reklamních sdělení zakládající 
se na poznatku vědeckých výzkumů, že 10 – 15 % osob se vždy nechá oklamat reklamním 
sdělením. Jaká rozhodnutí má na mysli? A k jakým závěrům soudy na základě tohoto závěru 
dospěly?
str. 8 – Jaká je právní povaha Etického kodexu reklamy?
str. 46 – Lze konstatovat, že v oblasti reklamy na  léčivé přípravky není přípustná reklamní 
nadsázka?



6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň:

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na výše uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat 
stupněm „velmi dobře“.

V Praze dne 13. 12. 2012

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

              vedoucí diplomové práce


