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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Samotné téma není nijak nové, nicméně jeho aktuálnost obecně přetrvává. 
Nyní zejména s ohledem na novou právní úpravu. Ta se dotýká i 
samotného institutu užívání ochranné známky, ale do budoucna přinese i 
novou problematiku v této oblasti spjatou s průzkumem užívání nových 
druhů ochranných známek. Práce tohoto druhu mohou být i nadále 
přínosné.  
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
 
Téma je poměrně úzké, nepříliš náročné na právně teoretické poznatky. 
Vyžaduje spíše systematické zpracování látky s přihlédnutím k četné 
judikatuře. Téma nevyžaduje zvláštní metody zpracování. Výklad je 
zpracován odpovídajícími standardními metodami, které sledují pozitivně 
právní úpravu v České republice a v EU.     
 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 

Formální členění práce a systematika výkladu odpovídá zvolenému 
tématu. Výklad je přehledný, logicky návazný a proporčně vyvážený. 
Systematika vychází z platné právní úpravy.  Stylistické zpracování je na 
dobré úrovni.   
 

 
4. Vyjádření k práci 

 



Záměr diplomové práce byl splněn. Diplomantka prokázala potřebné 
teoretické i praktické znalosti předmětné problematiky. Charakter práce je 
převážně popisný, nicméně téma je zpracováno v dostatečném rozsahu i 
kvalitě, byť se v textu nalézají pasáže, které se přímo nevztahují 
k předmětu práce, což ovšem nesnižuje její celkově kladné vyznění.  

 
 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

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

 
ano, přiměřeně tématu a dostupné 
literatuře    

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

velmi dobrá 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

 velmi dobrá 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

odpovídající typu práce 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Jistým nedostatkem práce je obecnější zamyšlení nad důvody zavedení 
povinného užívání ochranných známek, jakož i náhled na tuto povinnost 
vlastníka ochranné známky s přihlédnutím k obecné charakteristice 
vlastnického práva.   

 
 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě  doporučuji k obhajobě  
Navržený klasifikační stupeň  velmi dobrý 
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