
          Posudek na diplomovou práci Bc.Gabriely Hrubešové. 
 
 
     Diplomantka nás ve své práci seznamuje se základními pojmy z oboru  
logistiky medicínských komodit. Podrobně pak popisuje celý proces distribuce 
farmaceutických výrobků od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Jsme 
seznámeni s 20 největšími farmaceutickými společnostmi a jejich podílem na 
dodávkách farmaceutických výrobků v České republice. Velmi dobře jsou 
vystiženy specifika přepravy medicínských komodit jako je problematika 
chladových řetězců, tj. nutnost udržování stanovené teploty jak v průběhu 
přepravy, tak i po dobu skladování. 
     V diplomové práci jsou správně uváděny vyhlášky určující základní 
požadavky na kontrolu a dokumentování teploty v průběhu přepravy a 
skladování léčiv. Rovněž jsou popsány základní požadavky na dopravní 
prostředky a na skladové prostory. Také je poukázáno na důležitost, aby 
distribuční firmy používaly v dopravě i ve skladovacím procesu pouze 
kvalifikovaných pracovníků, kteří budou zárukou i dodržování specifických 
podmínek při zacházení se sledovanými léčivy. Je také poukázáno na důležitost 
evidence a také i zpětné dohledatelnosti léčiv podle čísel objednávek a to 
v celém průběhu skladování, dopravy i distribuce. 
     V závěru diplomové práce jsme seznámeni s činností distribuční firmy 
PHOENIX-lékárenským velkoobchodem, která je svým podílem 44 % 
nejvýznamnějším velkoobchodem v České republice. 
     Diplomantka se dobře vyrovnala se zadáním diplomové práce i přes 
nedostupnost literatury, která by se uceleně zabývala touto tematikou. Svou 
prácí dokazuje, že je schopna pracovat s odbornou literaturou a samostatně ji 
zpracovat. Tato práce by  jistě mohla i posloužit firmám, které by v této oblasti 
chtěly započít s nějakou činností. 
      Celá práce je zpracována přehledně, součástí práce jsou i názorné obrázky a 
grafy z uvedené problematiky. 
      K diplomantce bych měl tuto otázku : kdy je vhodné zřídit mezi 
farmaceutickou firmou a odběratelem konsignační sklad a co tento sklad přináší 
dodavateli a co odběrateli.  
       Závěrem bych chtěl říct, že diplomová práce je velmi dobrá a doporučuji ji 
k obhajobě.  
      Diplomovou práci „Přeprava stěžejních medicínských komodit“ Bc. 
Gabriely Hrubešové hodnotím  známkou    „ v ý b o r n ě „  
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