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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si zvolila téma, které je nové, ale o to více důležité. Paralelní obchod s léčivy 

v rámci EU je faktický stav, který vykazuje nejen stránky pozitivní. Oceňuji, že se diplomantka 

nevyhnula i aktuální judikatuře Soudního dvora EU. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

 

Téma je náročné zejména na celkové znalosti a schopnost důsledné analýzy a komparativní 

metody. Téma je zpracováno dobře systematicky, je přehledné.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna logicky celkem do čtyř kapitol. K formální ani stylistické stránce práce 

nemám připomínek. Jazyková úroveň textu odpovídá úrovni diplomové práce. Možná bych 

vytkl menší rozsah citací a odkazů na vstupní zdroje, nicméně to odpovídá specialitě tématu.  

  

4. Vyjádření k práci: 

Předloženou práci hodnotím jako zdařilou. Jde o komplexně zpracované téma. Diplomantka 

nabízí i srovnání se zahraniční právní úpravou, i když ji mohlo být více. Po formální stránce je 

práce v pořádku.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce 

při výběru tématu a (skromné) literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, až na výše uvedené 

výhrady považuji práci s nimi za dostatečnou. 

D) Hloubka provedené analýzy: Práce je zpracována komplexně, chybí důsledná analýza u 

vybraných zahraničních úprav.  

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jde vůbec právně zamezit paralelnímu obchodu s léčivými přípravky? 



 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně/velmi dobře. 
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