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1. Aktuálnost (novost) tématu
Aktuálnost tématu lze spatřovat ve dvou rovinách. V prvé se jedná o stálé
požadavky rozhodovací praxe na řešení souběhu či kolizí obou právních
celků. V druhé, a doposud méně probádané, jde o právně teoretické
vymezení vztahu práv na označení a práva nekalé soutěže zejména
s ohledem na vymezení jejich předmětu.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich
zpracování, a použité metody
Téma je přiměřeně náročné na teoretické (právní) ale i praktické znalosti.
Těžiště leží v úzké části soukromého práva s přesahem k obecnějším a
teoretičtějším otázkám povahy předmětu ochrany. Diplomantka se
v materii dobře orientuje, výklad pak často ilustruje na tuzemských
soudních rozhodnutích a rozhodnutích SDEU. Téma nevyžaduje zvláštní
metody zpracování. Výklad je zpracován odpovídajícími standardními
metodami.

3. Formální a systematické členění práce
Formální členění práce a systematika výkladu odpovídá zvolenému
tématu. Diplomantka začíná rozborem institutů práv na označení, na něž
navazuje pasáž věnovaná nekalé soutěži. Tato přípravná část zabírá
zhruba polovinu výkladu. V druhé polovině práce pokračuje rozbor
vlastního předmětu práce.

4. Vyjádření k práci

Záměr diplomové práce byl splněn. Diplomantka prokázala potřebné
teoretické znalosti předmětné problematiky, které se zdařilo přenést do
vytčeného předmětu práce. Přípravné části věnované právům na označení
a právu nekalé soutěže jsou zpracovány v potřebné kvalitě a rozsahu. V
syntetické části práce, která na přípravnou část navazuje, výklad zaměřuje
k vlastnímu tématu a doplňuje jej častými odkazy na tuzemskou a
zahraniční praxi.

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Logická stavba práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

ano
formálně
tématu

odpovídající

zvolenému

přiměřeně tématu a použité literatuře
dobrá, využití cizojazyčné literatury
malé
velmi dobrá
odpovídající typu práce
velmi dobrá

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
S ohledem na vše výše uvedené bych při obhajobě uvítal expozé na
právně teoretické vymezení předmětu ochrany u práv na označení a práva
nekalé soutěže.
Doporučení/nedoporučení k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

doporučuji k obhajobě
velmi dobrý
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