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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 kolizí formálně a neformálně 
chráněných práv na označení. V druhé, a doposud méně probádané, jde o 
právně teoretické vymezení vztahu takových práv s dopadem do práva 
nekalé soutěže. Diplomant se v práci zaměřuje na prvou rovinu této 
problematiky.   
 

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 
normativním aktům (občanský zákoník) a následně k teoretičtějším 
otázkám povahy předmětu ochrany a jeho právně-filozofického 
zdůvodnění. Diplomant se v materii orientuje, výklad pak často ilustruje 
na tuzemských soudních rozhodnutích a rozhodnutích SDEU.  Téma 
nevyžaduje zvláštní metody zpracování. Výklad je zpracován 
odpovídajícími standardními metodami (popisně – analytická a 
syntetická-komparativní).    
 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 

Formální členění práce a systematika výkladu odpovídá v podstatě 
zvolenému tématu. Diplomant začíná rozborem zvolených právních 
institutů (ochranná známka, nezapsaná ochranná známka, obchodní 



firma). Předložená práce tak nemá fakticky přípravnou část, neboť 
dovozované závěry prolínají průběžně celým výkladem v částech 
věnovaným jednotlivým institutům. Shrnutí výkladu vzhledem 
k vytyčenému předmětu práce by však diplomové práci dle mého soudu 
prospělo a to tím spíše, že text obsahuje řadu pasáží, které nemají 
bezprostřední vztah k předmětu práce.    

 
4. Vyjádření k práci 

 
Záměr diplomové práce byl splněn. Diplomant prokázal potřebné 
teoretické znalosti předmětné problematiky, které se zdařilo přenést do 
výkladu. Nedostatkem práce je jistá formální i věcná nesystematičnost 
výkladu. Diplomant počíná správně výkladem práva uživatele 
nezapsaného označení a navazuje právem jiného označení užívaného 
v obchodním styku – obchodní firmou. Nijak v práci ovšem nezmiňuje 
další jiná označení, která spadají do kategorie tzv. práv na označení a 
která jsou rovněž užívaná v obchodním styku a lze je subsumovat pod 
ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) platného ZOZ. Je to škoda i s přihlédnutím 
k tomu, že některé pasáže výkladu působí v práci nadbytečně, např. by 
úspornosti textu přispělo sloučení kap. 2. a 3., mimo linii předmětu práce 
jsou pak např. kap. 3.2.5, kapitola 6 by měla být zaměřená spíše jen 
k vlastnímu tématu atd. Z věcného hlediska je práce prosta zásadních 
nepřesností. K drobným pak dochází někdy při výkladu jednotlivých 
institutů ( např. u uživatele nezapsaného označení dle ZOZ nevyžaduje 
nová úprava explicitně  splnění podmínky „ nadmístního dosahu“ ale 
striktně setrvává na podmínce užití v obchodním styku). Ocenit lze zvláště 
velmi dobrou práci s tuzemskou i zahraniční judikaturou.        

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce formálně odpovídající zvolenému 

tématu, systematičnost výkladu slabší 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 
přiměřeně tématu a použité literatuře    

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 

dobrá, využití cizojazyčné literatury 
malé, široká citace soudních či 



citací správních rozhodnutí   
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 
 

S ohledem na vše výše uvedené bych při obhajobě uvítal expozé na téma 
právně teoretického zdůvodnění institutu uživatele nezapsané ochranné 
známky a dále na vymezení předmětu ochrany u práv na označení a práva 
nekalé soutěže.   

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

 
V Praze dne 17.09. 2019 
        JUDr. Michal Růžička  
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