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1. Aktuálnost (novost tématu) 

Diplomant si zvolil téma nepochybně zajímavé a prakticky zaměřené. Problematika 
cenové regulace léčivých přípravků se dotýká většiny z nás. Nesdílím jeho názor, že 
se jedná o téma spíše okrajové. 

2.  Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Zpracování daného tématu předpokládá potřebnou teoretickou znalost základních 
institutů a právních předpisů, které se této problematiky týkají. Pozitivně lze hodnotit 
autorovu práci s judikaturou. Využité literární zdroje jsou dostačující. Autor ve svém 
díle pracuje s rozsáhlým množstvím právních přepisů. 
  

3. Formální a systematické členění práce 
 
Autor předložil diplomovou práci o rozsahu 74 stran celkem. Práce je přehledně 
členěna do tří základních částí, Úvodu a Závěru. V Úvodu nás autor seznamuje se 
záměrem své práce. Cílem práce je především představit a rozebrat cenovou 
regulaci v oblasti léčivých přípravků. Jak sám uvádí, má v úmyslu danou 
problematiku zpracovat celistvě a úplně. V první kapitole jsou představeny základní 
pojmy, se kterými autor ve svém díle pracuje. Další kapitola je věnována historii 
regulace cen léčivých přípravků v České republice včetně vlivu práva EU. 
Neopomněl zmínit rovněž vývoj judikatury. V poslední kapitole autor rozebírá 
současnou podobu regulace léčivých přípravků. Popisuje jednotlivé formy činnosti a 
způsoby regulace orgánů státní správy na daném úseku. Stručně zmiňuje i judikaturu 
NSS.  V Závěru práce autor zhodnotil předchozí kapitoly.  
 

4. Vyjádření k práci 
 

Pan Michal Földeš předložil vcelku kvalitní práci. Vzhledem k tomu, že si za cíl kladl 
zpracovat zvolenou problematiku komplexně, má práce někdy toliko popisný 
charakter. Struktura práce je logická. Jazyková a stylistická úprava práce je 



v pořádku. Cíl práce byl naplněn. Práce s literaturou, právními předpisy a 
internetovými zdroji je v pořádku. Citační normy jsou dodrženy 
 
K předložené diplomové práci nemám zásadních výhrad. Práce splňuje požadavky 
kladené na práce tohoto typu a je plně způsobilá obhajoby. 
 
V rámci obhajoby doporučuji autorovi podrobněji pohovořit o některých úvahách de 
lege ferenda, které jsou v práci zmíněny spíše okrajově. Jaký je názor autora na 
myšlenku regulovat ceny léčivých přípravků samostatným zákonem?  
 
 
Podle výsledků obhajoby předběžně navrhuji klasifikační stupeň  –  velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14.9.2014                                                   JUDr.Ivana Millerová,Dr.  
 
     
 
  


