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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Na aktuálnosti nabylo zvolené téma novelou zákona o ochranných 
známkách č. 286/2018 Sb., která výraznou měrou rozšířila předmět 
známkoprávní ochrany, což ve svých důsledcích povede i 
k rozšíření souběhu / kolizí obou forem právních ochran. Tuto 
změnu, jejíž účinnost nastala po odevzdání diplomové práce, 
diplomantka zaznamenala, avšak při zpracování tématu nové 
vymezení druhů ochranných známek (nyní již v zákonné normě) 
ponechala stranou. Nutno však vzít v úvahu, že citovaná novela 
nabyla účinnosti až po odevzdání diplomové práce.        

 
 

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

 
Zvolené téma vyžaduje kromě obecných právně-teoretických 
znalostí též úzkou právní specializaci. Domnívám se, že se 
diplomantka ve zvolené materii orientuje. Avšak své znalosti a 
zjištění z přípravného výkladu nedokáže zcela zřetelně a 
v dostatečné šíři prezentovat v závěru práce.  
 
Metody zpracování odpovídají zvolenému tématu. V seznamu 
literatury absentuje ve větší míře zahraniční literatura.    
 

3. Formální a systematické členění práce 
 

Rozložení výkladu je poměrně neurovnané. Vlastnímu tématu 
práce se diplomantka věnuje fakticky až v kapitole 8, která tvoří 
necelou šestinu textu práce. Porovnání obou právních ochran lze 



nalézt sice i v předcházejícím výkladu, avšak vzhledem ke 
zvolenému tématu práce by bylo jistě vhodnější výklad o jejich 
vztahu koncentrovat šířeji a kvalitněji alespoň ve třetině 
z celkového rozsahu práce.   
 

4. Vyjád ření k práci 
 

Předložená práce je zpracována v dostatečném rozsahu. 
Stylistická úroveň podání je dobrá. Omezený je výběr odborné 
literatury. Tuzemská je objektivně velmi chudá, zahraniční literatura 
téměř schází. Kupodivu absentují i některá známá rozhodnutí 
z tuzemské soudní i správněprávní praxe. Z věcného hlediska 
mám zásadní připomínku k závěru práce, kdy vlastní téma je 
poměrně stručně a ne zcela přehledně a systematicky zpracováno 
na 11 stránkách textu. Přitom výklad obsahuje řadu pasáží, které 
nemají se zvoleným předmětem práce příliš společného a nelze je 
k formulaci závěrů nijak využít ( např. mezinárodní úprava, 
charakteristika povahy  Směrnic a Nařízení, řízení o zápisu 
ochranné známky, vymáhání práv atd.). Přípravná část je tak 
poměrně obsáhlá, zejména ve vztahu k vlastnímu předmětu práce, 
kterému měla diplomantka věnovat více pozornosti. Práce je sice v  
zásadně prosta věcných nedostatků, ale výklad některých otázek je 
příliš popisný (např. povaha předmětů práv obou ochran ve vztahu 
k právu vlastnickému  str. 11-12), nebo je výklad značně 
zjednodušený ( např. systémy autorskoprávní ochrany – str. 49). 
V souhrnu lze uzavřít, že se diplomantka v problematice orientuje, 
nicméně zpracování tématu poskytovalo více možností, jak práci 
ozvláštnit, čehož diplomantka nevyužila.        

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce odpovídající zvolenému tématu  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska 
plagiátorství 

práce popisného charakteru 
s odpovídajícím použitím literatury  

Práce se zdroji (využití dobrá práce s poznámkovým 



cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

aparátem, zahraniční literatura 
použita v malé míře  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

dobrá 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

dobrá  

Jazyková a stylistická 
úroveň 

dobrá  

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 

 
Při obhajobě bych uvítal rozpravu na téma povahy předmětů 
ochrany u porovnávaných práv a dále pak expozé na téma 
vlastnictví resp. spoluvlastnictví u ochranných známek a vlastnictví 
/ spoluvlastnictví  resp. autorství a spoluvlastnictví u autorského 
díla.    

 
 

Doporučení/nedoporučení 
k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň dobrý  
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