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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Diplomová práce se zabývá tématem generické substituce léků v České republice (v ČR povolena od 
roku 2008), konkrétně zkoumá pravděpodobnost výběru originálního léku, přestože na trhu existuje 
lacinější alternativa v podobě generického léku, na základě vybraných charakteristik pacientů a 
vybraných charakteristik samotných léků. Originální lék je pro potřeby studie definován jako lék v dané 
lékové skupině, resp. s danou účinnou látkou, který na český trh vstoupil jako první (tzn. nemusí se 
nezbytně nutně jednat o původní patentově chráněný originální lék, kdy konkurenční generika je 
možné vyrábět až po vypršení patentu). Vzhledem k celkovému zaměření studie se bezesporu jedná o 
práci pro danou oblast v ČR přínosnou, zejména rozsahem zpracovaných dat a původním zaměřením. 
 
Autorka demonstruje širokou rešerši literatury (kapitola 2), na jejímž základě staví vlastní model a 
regresní rovnici pro Českou republiku (kapitola 7), včetně původních hypotéz. V diplomové práci 
nechybí stručný popis českého zdravotnictví jako celku (kapitola 3) a popis fungování farmaceutického 
trhu v ČR z pohledu cenové a úhradové regulace (kapitola 4).  
 
Kapitola 6 se věnuje popisu použitých dat. Z pohledu zkoumaného tématu je třeba přiznat, že širší 
vzorek dat pro ČR už opravdu nelze získat – autorka pracuje s uceleným souborem dat o všech 
předepsaných a vydaných léčivech v ČR za roky 2009 až 2013. Z celkového počtu 90miliónů 
pozorování vybrala na základě kritérií stanovených na str. 32 nakonec 16,8mil pozorování, která jsou 
použita pro odhadnutí regresní rovnice. Jako nezávislé proměnné v rovnici vystupují Pensioner (věk 
pacienta nad 61, resp. 59 let pro ženy), Expenditures (proxy pro špatný zdravotní stav pacienta – 
měřeno, zda pacient má vyšší než průměrné roční výdaje na zdravotní péči), Sex (muž-žena), Income 
(průměrná hodinová mzda v regionu bydliště – použita jako proxy pro jinak nepozorovatelné regionální 
rozdíly), Drugs (počet různých léčiv, které pacient během celého roku užíval), a na straně lékových 
charakteristik pak Patent (počet let od expirace patentu originálního léku v dané substituční skupině 
léků), Chronic (rozdělení substitučních skupin léků dle jejich zaměření k léčbě chronických 
onemocnění nebo akutních/příležitostných nemocí), Market (počet generických léků pro danou 
substituční skupinu), Price (cenový rozdíl mezi originálním lékem a nejlacinějším generikem v dané 
substituční skupině). 
 
Kapitola 7 představuje použitou logistickou regresní rovnici s binární závislou proměnnou Original (1 
když byl vybrán originální lék a 0 pokud byl vybrán substitut z dané substituční skupiny) a kapitola 8 se 
věnuje jejím výsledkům.  
Jako velmi originální a nesporně přínosné pro celý výzkum hodnotím provedení samostatných 
regresních analýz zaměřených na léky na vysoký tlak (kap 8.1) a na antibiotika (kap 8.2). Zjištění, že 
pacientské i lékové charakteristiky ovlivňují jinak výběr dražšího originálního léku versus lacinějšího 
substitutu pro léky na léčbu chronických onemocnění než pro léky na akutní onemocnění, považuji za 
nejvíce důležité z celé studie, které by paradoxně mohlo ovlivnit lékovou politiku mnohem více, než 
ostatní konkrétní zjištění a závěry celkové regresní rovnice přes všechny léky. Je škoda, že autorka se 
tomuto fenoménu nevěnuje v práci více, například provedením regresní analýzy zvlášť pro všechny 
chronické léky a zvlášť pro všechny akutní/příležitostné léky, a omezuje se jen na stručná 
konstatování kontradiktních výsledků pro antibiotika e léky na vysoký tlak (viz str 49). V případném 
rozvedení a publikaci diplomové práci doporučuji se zaměřit právě na toto zjištění a mj. prozkoumat, 
do jaké míry jsou zde publikované výsledky regresní rovnice přes všechny léky ovlivněny opačným 
znaménkem vlivu některých nezávislých proměnných pro akutní léky.      
 
V kapitole 9 se autorka věnuje diskuzi závěrů obecné regresní rovnice provedené přes všechny léky a 
nabízí některá doporučení pro lékovou politiku.  
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Osobně nemohu souhlasit s některými z prezentovaných závěrů a doporučení, která se dle mého 
názoru místy jeví jako příliš zjednodušující a/nebo v české praxi nevyužitelná, a to nejen s ohledem 
na výše uvedené rozpory ve zjištění plynoucích z podkapitol 8.1 a 8.2. Například pro všechny 
nezávislé proměnné autorka prezentuje doporučení zvýšit spoluúčast a snížit úhradu od ZP pro 
originální léky, bez ohledu na to, že některé proměnné mají opačné znaménko (viz celá str 52, 
zopakováno na str. 57 v Závěru). V této souvislosti navíc upozorňuji na fakt, že takováto doporučení 
jdou proti základním principům současné české lékové politiky, kdy je naopak uplatňována zásada 
rovné úhrady pro definovanou denní dávku účinné látky pro všechny léky s danou účinnou látkou (jak 
nicméně i autorka uvádí v přehledu české lékové politiky v kapitole 4). Nelze diskriminačně snížit 
úhradu pouze jednomu léku z dané skupiny a ostatním ji zanechat nebo dokonce zvýšit. 
Osobně se domnívám, že doporučení k lékové politice obsažená v diplomové práci (i v kapitole Závěr) 
jdou zbytečně nad rámec provedené a prezentované analýzy, nicméně nikterak studii a analýze 
samotné neubírají na přínosnosti a originalitě pro české prostředí.     
 
Pro diskuzi závěrů regresní analýzy nabízím níže ještě některé aspekty české lékové politiky, které 
považuji za důležité, v práci se ale neobjevují a autorka k nim tak při interpretaci závěrů 
pravděpodobně nepřihlíží:  

- Bohužel mi není znám počáteční soubor dat obdržený z ÚZISu, respektive to, zda pro 
jednotlivá pozorování nelze získat ještě dodatečné informace. Z pohledu cíle studie se jeví 
jako velmi důležité ovlivnění konečného výběru léku farmaceutem. Při původním záměru 
zavedení generické substituce v ČR se počítalo se sledováním toho, zda byl výběr léku 
změněn v lékárně. Dále také zda předepisující lékař na receptu explicitně substituci léku 
zakázal. Pokud by tyto údaje vstoupily do modelu, jistě by to jeho výsledky zpřesnilo vzhledem 
k české realitě (efekt těchto rozhodnutí je v aktuálním modelu zahrnut k jiným 
charakteristikám).  

 
- Dále upozorňuji na fakt (s kterým se ve studii při interpretaci výsledků nepočítá), že čeští lékaři 

jsou při předepisování léčiv smluvně omezeni zdravotními pojišťovnami – existence tzv. 
preskripčních omezení. To vedle zmiňovaných vysvětlení v podobě např. „zvyku“ lékaře na 
určitou značku léků nebo zkušeností s léčením jiných pacientů daným lékem, může hrát také 
významnou roli při rozhodování lékaře o předepisovaném léku konkrétnímu pacientovi 
(zjednodušeně, pokud na začátku roku předepíše lékař hodně drahých léčiv, ke konci roku se 
mu nemusí dostávat rozpočet na dražší, nebo i lacinější, léky pro jiné pacienty – při 
překročení preskripčních omezení jsou lékaři zdravotními pojišťovnami finančně penalizováni). 
Toto chování asi nelze vyčíst z poskytnutých dat, nicméně bylo by vhodné s tím počítat při 
interpretaci výsledků a v diskuzi (kapitoly 8 a 9).  

 
- Poslední dobou se v ČR také mluví o ovlivňování výběru léků v lékárně na základě tzv. brand 

léků konkrétních řetězců lékáren. To samozřejmě souvisí i s rozšířením uvedených řetězců 
v jednotlivých regionech ČR, což by mohlo mj. zkreslovat i výsledek regresní rovnice pro 
proměnnou Income, která zachycuje meziregionální rozdíly. V praxi to funguje tak, že dotyčný 
řetězec lékáren nevede pro danou účinnou látku jiný než „svůj“ lék na pultech lékáren, a 
pokud pacient vyžaduje lékařem předepsaný konkrétní lék, musí se objednat a pacientovi je 
vydán zpravidla až druhý den – zde časový rámec a nutnost dvou návštěv té samé lékárny 
může být silnou motivací pro pacienta kývnout na doporučení lékárníka a zvolit brandový lék 
lékárenského řetězce.     

 
Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji komisi udělit známku 1 (výborně). 
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LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
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METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
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CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
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MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
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