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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

Odůvodnění: Problematika reklamy na léčiva (a zejména jejího zaměření na odborníky) je 

setrvalým předmětem odborných i veřejných diskusí. 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

Odůvodnění: Jen několik diplomových prací se této problematice v posledních letech 

věnovalo. 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 

 



 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami: Již 

v samotném úvodu práce se autorka zabývá konkrétními otázkami léčiv (cena a úhrada) a 

naopak až v kapitole dvě rozebírá základy úpravy v evropském právu. / Zvolena nevhodně 

(odůvodnění: ….) 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (několik anglických) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…)   

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: Zvýšené množství překlepů! 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 



 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Například u kapitoly 1.1.4 je v první chvíli nejasné, proč se autorka u tohoto tématu zabývá 

úhradou humánních léčivých přípravků. To pak je zřejmé až ze samotného závěru kapitoly. 

Navíc obsahově by tato pasáž měla být zařazena spíše až do samotného jádra práce. 

 

Str. 17 – „svěřen Státnímu ústavu“ – přesněji Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv 

 

Naopak obecně oceňuji zamyšlení nad významem reklamy v tomto oboru a riziky s tím 

spojenými, nad postavením zdravotních sester a nad institutem pozitivních listů zdravotních 

pojišťoven. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jaký je vzájemný vztah regulace reklamy obsažené v nařízení č. 726/2004 (postupy pro 

registraci HLP), směrnice o klamavé a srovnávací reklamě a směrnice o nekalých obchodních 

praktikách? 

 

Opravdu se členské státy od směrnicové úpravy srovnávací reklamy nemohou odchýlit (viz 

závěr na s. 34)? 

 

Jaký je postoj zvláštní úpravy reklamy na HLP k superlativní reklamě? 

 

 

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

 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady a je nesporným 

dokladem o tvůrčím uchopení zpracovávané materie. Dílčí výtky je sice možné mít ke 

zvolené systematice zpracování jednotlivých informací a závěrů, nicméně akceptuji, že v této 

oblasti je bezrozporná volba určité logické struktury obtížná. Práce na druhou stranu obsahuje 

velké množství překlepů, jež svědčí o neřádné redakci textu. 

 

S ohledem na výše uvedené práci předběžně navrhuji klasifikovat stupněm výborně až velmi 

dobře s tím, že konečné hodnocení ponechávám na úrovni její ústní obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2016 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


