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K předmětu (tématu) práce:  
  
V předložená diplomové práci, která je zpracována na téma „ Rozhodovací praxe Ministerstva 
zdravotnictví v oblasti deliktů podle zákona o léčivech“ se diplomantka zabývá velice 
zajímavým tématem, které může být přínosné nejen pro odbornou, ale i širší veřejnost.  
 
K metodice a práci s prameny:  
  
Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost výběru a 
zpracování zdrojů. Seznam použitých pramenů je velmi rozsáhlý. Autorka prostudovala 
dostupnou odbornou literaturu, platnou právní úpravu a judikaturu a jiné zdroje velmi pečlivě. 
Citační normy jsou v zásadě dodrženy.  

 
Formální a systematické členění práce:  
  
Diplomová práce o rozsahu 81 číslovaných stran včetně nezbytných součástí kvalifikačních 
prací (obsah, seznam použitých zdrojů a abstraktu) je členěna do čtyř kapitol, úvodu a závěru. 
V „Úvodu“ práce autorka čtenáře seznamuje s cílem své práce a metodami, které hodlá 
využít. V první kapitole s názvem „Základní pojmy, instituty, problémy“ představuje (dle 
jejích slov zběžně vykresluje) pojem správní delikt, přestupek, skutková podstata, léčivo, 
léčivý přípravek, léčivá látka apod. Současně zmiňuje správní úřady, které vykonávají státní 
správu na daném úseku. Druhá kapitola nese označení „Obecné znaky správních 
deliktů/přestupků podle zákona o léčivech“.  Popravdě obsah kapitoly je trochu zmatený. 
Příliš neodpovídá samotnému názvu kapitoly. Třetí kapitola „Správní řízení o správním 
deliktu vs. Řízení o přestupku podle zákona o léčivech“. Obsahem kapitoly je správní řízení o 
správním deliktu do 30.6.2017 (podkapitola 3.1.) a řízení o přestupku od 1.7.2017  
(podkapitola 3.2). Podkapitola 3.1.  Podle mého soudu zbytečně opakuje výklad řady pojmů. 
Poslední kapitola s názvem „Vybrané správní delikty/přestupky podle zákona o léčivech, 
rozhodovací praxe MZ“ tvoří patrně jádro práce. V „Závěru“ svého díla diplomantka správně 
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konstatuje, že se věnovala (dle mého názoru převážně) obecné problematice správních deliktů 
a zběžně představila zákon o léčivech.  
 
 Shrnuji:  
  
Diplomantkou předloženou práci hodnotím jako dobrou. Problematika rozhodovací praxe 
Ministerstva zdravotnictví v oblasti správního trestání jí nepochybně zajímá. Práci ovšem 
vytýkám skutečnost, že je spíše popisná. Patrně je to způsobeno tím, že autorka čtenáře 
nechtěla „ošidit“ o výklad základních institutů.  
V rámci diskuse navrhuji podrobněji pohovořit o tom, co diplomantka považuje za největší 
nedostatky platné právní úpravy a jaké by navrhla změny de lege ferenda. 
 
Závěr:  
 
Diplomová práce paní Markéty Heflerové splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu 
ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji známkou „dobře“.  
  
  
  
V Praze dne 17. 9. 2017 
  
  
  

JUDr. Ivana Millerová, Dr. 
Katedra správního práva a správní vědy 

  


