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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální z hlediska geneze stávající 

podoby právní úpravy i předpokládaného budoucího směřování legislativy v předmětné 

oblasti. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

  Zpracování zvoleného velmi náročného tématu vyžadovalo  dokonalou orientaci 

v  příslušných ustanoveních  českých   právních předpisů upravujících zkoumanou 

problematiku, ale též ve francouzské právní úpravě a v právním řádu Velké Británie a 

Severního Irska, v obsahu stěžejních mezinárodněprávních dokumentů i  judikatuře.  Při 

zpracování byly využity zejména metody  interpretační analýzy a komparace. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru ) rozdělen do pěti částí dále podrobněji členěných. 

První z nich vymezuje základní pojmy vztahující se k tématu. V druhé části, věnované 

vývoji mezinárodní úpravy ve vztahu k duševnímu vlastnictví, autorka v chronologickém 

pořadí uvádí a zkoumá  obsah stěžejních mezinárodních smluv. Obsahové těžiště disertační 

práce představuje část třetí zabývající se platnou právní úpravou předmětů duševního 

vlastnictví vytvářených v pracovněprávních vztazích.  Doktorandka zde provedla komplexní 

analýzu zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu a zaměstnaneckého průmyslového 

vzoru včetně způsobu regulace jejich právního režimu a finanční kompenzace pro 

zaměstnance. Ve čtvrté a páté části autorka představuje právní úpravu duševního vlastnictví 

ve Francii a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s cílem jejich porovnání 

s českou právní regulací de lege lata v předmětné oblasti včetně  upozornění na prvky, které 

by mohly být z hlediska budoucího legislativního vývoje v ČR inspirativní; její argumentace 

je zde správná a přesvědčivá . 

 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Předložený elaborát je zpracován precizně, komplexně postihuje předmětnou problematiku, 

nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej považovat za velmi zdařilý. Zejména je třeba 

ocenit , že jde o práci originální, neboť česká odborná literatura dosud komplexní 

monografické zpracování tohoto tématu postrádala. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl,  spočívající v komplexní analýze práv 

a povinností subjektů pracovněprávního vztahu 



  

v případech vytvoření předmětu duševního 

vlastnictví v tomto vztahu a nalezení nejvhodnějšího 

způsobu jeho  právní regulace, se autorce podařilo 

v rámci předloženého elaborátu splnit, téma velmi 

dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka přistoupila k tématu odpovědně, 

v dostatečném časovém předstihu a s ujasněnou 

představou o postupu zpracování. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti 

méně než 5% - jde tedy o práci původní. 

 

Logická stavba práce Téma je zpracováno přehledně, v logicky 

uspořádaném celku, s potřebným poznámkovým 

aparátem, rozsáhlým přehledem použité literatury, 

abstraktem a seznamem klíčových slov a zkratek. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní 

monografie a dále i řadu odborných článků (českých 

i cizojazyčných), které  cituje v souladu se 

stanovenou normou. Doktorandka  prokázala 

schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát komplexně postihuje platnou právní úpravu 

předmětů duševního vlastnictví vytvářených 

zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů 

v České republice a ve vybraných státech EU. 

Zejména je třeba ocenit, že se autorka neomezuje 

pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, ale  

předkládá i vlastní názory a stanoviska ke 

zkoumaným  problémům podložené  vlastními 

zkušenostmi z praxe. Celkový přístup svědčí o 

skutečném zájmu o zvolené téma. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je z hlediska formálního upravena  precizně, 

způsobem obvyklým pro tento druh prací. 

 

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a 

neobsahuje nepřesné či neobratné formulace. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Navrhuji, aby doktorandka v rámci diskuse při obhajobě disertační práce pohovořila o svém 

návrhu týkajícím se novelizace § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích 

návrzích, v platném znění,  kde by pro obsahové náležitosti notifikace zaměstnavateli mohla 

být inspirací francouzská právní úprava. 

 



  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne  4.června 2018 

 
Doc.JUDr.Margerita Vysokajová, CSc. 

školitel/školitelka 


