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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Patentové právo jako jeden z pilířů práv z duševního vlastnictví je 
v systému soukromého práva přece jen trochu „popelkou“. Navíc při své 
formální veřejnoprávní dimenzi působí v didaktickém kursu občanského 
práva jistou rozpačitost, protože se vesměs věnuje právě těmto 
veřejnoprávním aspektům. Oponovaná práce je ovšem jiné barvy a chuti. 
Zabývá se nepříliš frekventovanou otázkou omezení účinku patentu v jeho 
soukromoprávním nakládání, což v českém právním prostředí je terén, 
který vesměs stojí mimo jeho pozornost. Ve světě však jde o jednu 
z nejzávažnějších otázek prolomení ochrany duševního vlastnictví 
z důvodů převážně veřejnoprávních s dalekosáhlými účinky pro všechna 
průmyslová odvětví. Jestliže se česká odborná veřejnost a dokonce nauka 
se této problematice věnuje sporadicky je to její bída. Jestliže oponovaná 
práce se tomuto tématu věnuje, pak pochopila aktuálnost tématu. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
 
Poznamenal jsem již na jiných místech, že ochrana průmyslového 
vlastnictví vyžaduje i jiné speciální teoretické znalosti, což je dáno jeho 
zvláštní zpravidla technicistní povahou, tedy tím, čemu se trefně říká 
„prostor práva prostý“. Diplomantka se s tím dobře vyrovnala. Ostatně 
měla na to kvalifikaci z předchozího specializačního studia průmyslového 
vlastnictví. V práci použité metody zkoumání problematiky jsou 
standardní. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 



Struktura práce a její systematické členění odpovídá struktuře českého 
normativního textu a didaktickému pojetí patentového práva jak je v 
současnosti pěstováno na pražské a brněnské právnické fakultě. 
  

4. Vyjádření k práci 
 
K oponované práci nemám věcných připomínek. Jde o zasvěcenou studii 
k tématu podepřenou řadou odkazů na jurisprudenci a diplomantkou 
zpracovanou velmi citlivě. 
  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce Oponovaná práce plně splňuje své cíle, 

totiž analyzovat legitimitu zásahu do 
patentového monopolu. 

Logická stavba práce Viz shora. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Jde o poctivou kreativní práci. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Nemám připomínek. Je dostatečná. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

 S ohledem na užití zahraničních 
pramenů je naprosto dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu 

Jazyková a stylistická úroveň Práce co do jazykové a stylistické 
úrovně unese přísné měřítko 
vysokoškolského textu. 

 
Připomínky a otázky k zodpovězení 
při obhajobě 
 
 

Diplomantce doporučuji při obhajobě  
vyjádřit se k otázce vhodnosti 
současné české právní úpravy nucené 
licence. 

Navržený klasifikační stupeň Práci klasifikuji stupněm „výborně“ 
 
Oponovanou práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne  ll.září 2018 
 

__ doc. JUdr.Vladimír Pítra ____________________________ 
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