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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
V prvé řadě je třeba vítat každou práci z oboru patentového práva 
s ohledem na skromnou pozornost, jež je této oblasti věnována v ČR. 
Pokud se navíc diplomantka věnuje zvláštním otázkám a to takovým, 
které rezonují i ve světě, tím lépe. Takovou otázkou veskrze aktuální je 
právě téma věnované omezením účinku patentu. O aktuálnosti práce tudíž 
nelze mít pochyby.  
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
 
Patentové právo, jakožto speciální výseč průmyslových práv, vyžaduje 
nejen speciální teoretické znalosti, mj. s ohledem na rozkročení 
patentového práva mezi právem soukromým a veřejným a nutnost znalosti 
alespoň minimálního technického základu, čemuž odpovídají i poněkud 
jiné metody analýzy. Diplomantka v tomto směru postupovala obvyklým 
a řádným způsobem, jakkoliv samozřejmě např. hlubší technická znalost 
či příklady z praxe by práci prospěly – to však by již překračovalo rámec 
základní úrovně diplomové práce.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
K formálnímu a systematickému členění práce nelze mít zásadních 
připomínek, neboť odpovídá zvyklostem i logickému postupu.  
 

4. Vyjádření k práci 
 
Předkládaná práce je prosta zásadních chyb či nedůsledností a 
nesprávností. S ohledem na požadavky kladené na diplomovou práci jde o 
práci velmi zdařilou, kde nechybí hlubší analýza ani poznámkový aparát 



včetně odkazů na judikaturu a je zřejmé, že téma diplomantku skutečně 
oslovilo.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Splněn cíl analýzy zásahu do práv 

k patentu.  
Logická stavba práce Plně odpovídající. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Samostatná a tvůrčí práce. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Plně odpovídající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Plně odpovídající až nadstandardní. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Plně odpovídající. 

Jazyková a stylistická úroveň Bez připomínek 
 

Připomínky a otázky k zodpovězení 
při obhajobě 
 
 

Diplomantka nechť se věnuje 
problematice léčiv v kontextu 
Dohody TRIPS  

Navržený klasifikační stupeň Stupeň výborně 
 
Oponovanou práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 8. září 2018 
 

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.  
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