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Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Téma právních regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky není 

příliš turbulentní a s výjimkou sponzoringu lékařů a lékárníků nevyvolává ani větší diskuze či 

polemiky. O to větší je rozdílnost tohoto tématu od regulace reklamy na humánní léčivé 

přípravky zaměřené na širokou veřejnost, která je předmětem permanentních soudních a 

správních řízení.  

 

Náročnost tématu: 

 

Jedná se o středně náročné téma, které vyžaduje znalost soutěžního práva. Vědeckými 

metodami, které se nabízejí při zpracování tématu, jsou analýza, komparace a nejnáročnější 

metodou při zpracování tohoto tématu je bezesporu syntéza. Diplomantka použila všechny 

metody, a to velmi zdařile.  

 

Hodnocení práce: 

 

Práce má logickou stavbu, je komplexní, volí odkazy na správnou literaturu a judikaturu. 

Diplomantka soustředila veškerou dostupnou materii k dané problematice a utřídila jí do 

podoby diplomové práce, a to vyčerpávajícím způsobem. Diplomantka se však nevyhýbá 

vlastním, někdy i velmi silným názorům na regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky 

zaměřenou na odborníky.  

 

Je vidět, že diplomantka přistoupila ke zpracování práce a aplikaci vědeckých metod 

s rozmyslem a jasným plánem, díky čemuž splnila cíl práce. Pokud jde o výběr a aplikaci 

vědeckých metod, diplomantka ovládá metodu analytickou, syntetickou, i komparaci. Práce je 

logická a komentuje témata, která příliš problematická nejsou, což je vidět i ze skromné 

rozhodovací praxe týkající se daného tématu. Práce do značné míry pouze kompiluje použité 

odborné články a podzákonné předpisy, nicméně je to kompilace velmi kultivovaná a zdařilá. 

Určitou slabinou je rovněž užití velmi nízkého počtu zahraniční literatury. Zajímavé by bylo 

rovněž srovnání s právní úpravou některého z evropských států.  

 

Diplomantka prokázala přehled o českém soutěžním právu. Grafická úprava a jazykové a 

stylistické zpracování práce jsou na velmi dobré úrovni. V rámci celkového hodnocení 

diplomové práce lze uvést, že se jedná o kompaktní, přehlednou, úplnou a logicky 

zpracovanou práci, která je do značné míry toliko kompilační, avšak s využitím dostatečného 

množství literatury.  

 



Domnívám se, že diplomantka dokumentovala svoji schopnost zpracovat práci akademickým 

způsobem, a její vlastní odůvodněné závěry jsou originální, ale odůvodněné. Práce prokazuje 

orientaci diplomantky v oboru a schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých 

se téma práce týká. Práce též obsahuje odůvodněná odborná stanoviska.  

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jaký je reálný vliv pozitivního listu VZP na regulaci spotřeby léčiv? 

 

Doporučení práce k obhajobě: 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm výborně.  
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