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   Po zahájení představil předseda komise Prof. Pichrt doktorandku. Uchazečka 

pronesla úvodní slovo k pojetí své práce a poskytla informaci o její publikaci. 

Objasnila vědecké metody práce a soustředila se na problémy, které v práci 

řešila.  Věnovala se analýze zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu a 

zaměstnaneckého podnikového vzoru včetně způsobu regulace jejich právního 

režimu. Doktorandka hovořila k tématu také z pohledu komparativní právní 

úpravy duševního vlastnictví ve Francii a Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska. Zmínila, že práce byla publikována v Edičním středisku.  

   

   Jako první vystoupila s posudkem oponentka prof. Štangová a práci doporučila 

k obhajobě. Oponentka ocenila zpracování práce na aktuální téma, využití 

pramenů a zdrojů, včetně zahraničních. Práce odráží dobrou teoretickou znalost 

zkoumaných otázek a využití praktických zkušeností z pracovní činnosti 

autorky. Oponentka vyzvedla interdisciplinární charakter práce. V posudku 

uvedla drobné připomínky a položila uchazečce otázku k české právní úpravě 

skončení pracovního poměru. 

 

   Druhý oponent prof. Tröster sdělil, že hodnotí práci velmi kladně. Oponent 

pochválil systematiku práce, které naplnila stanovené cíle. Položil doktorandce 

otázku softwaru jako zaměstnanecké dílo a dále se zajímal o bezplatnou licenci 

zaměstnaneckého díla.   

 

   Třetí oponent JUDr. Dobřichovský předložil kladný posudek a byl omluven 

z účasti na ústní obhajobě. Předseda komise prof. Pichrt přednesl vyjádření 

oponenta, který konstatoval, že je namístě v dizertační práci provést rovněž 



hlubší úvahy a definovat sporné body s návrhem de lege ferenda. V posudku 

vznesl dotaz na odměňování při vytváření podnikového vynálezu. 

 

   Uchazečka reagovala na oponentské posudky a odpověděla na dotazy 

oponentů.  

 

    Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitelka doc. Vysokajová (kladně k osobě 

doktorandky) a prof. Pichtr (dotaz k výběru zemí pro komparaci při zpracování 

práce). 

 

    Předseda komise prof. Pichrt ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy 

komise k hlasování. V neveřejné části obhajoby proběhlo veřejné hlasování 

zvednutím ruky s jednoznačně kladným výsledkem (4 /0) ve prospěch udělení 

hodnosti Ph.D. 
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