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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Aktuálnost tématu vychází částečně ze současných legislativních změn 
v oblasti známkového práva. V právně teoretické rovině k žádné změně 
v pojednávaných vztazích nedošlo. Fakticky může změnu při řešení kolizí 
z této oblasti přinést nová drobná úprava promítnutá do ustanovení § 8 odst. 3 
písm. e) a § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ. Tuto změnu diplomant zaznamenává.       
 

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 si diplomant zvolenou materii 
v podstatě osvojil. Postrádám ovšem větší systematičnost výkladu a jeho 
provázanost k vytčenému předmětu práce (viz. níže). Metody zpracování 
odpovídají zvolenému tématu a tomuto typu prací. V seznamu literatury 
absentuje ve větší míře zahraniční literatura.    
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Rozložení výkladu tématu je trochu specifické. Předložená diplomová práce 
postrádá obvyklé členění na přípravnou část, v níž se zkoumají pojednávané 
instituty samostatně a následnou shrnující část, která bývá věnována 
vlastnímu předmětu práce. Zde vlastní téma jaksi prolíná postupně výkladem 
bez zřetelného vyústění či shrnutí. Přitom nelze nevidět, že některé části textu 
jsou zjevně nadbytečné, neboť buď nemají vůbec vztah k předmětu práce ( 
např. kap.  3.2.5) anebo by ho mít mohly, avšak diplomant text jim věnovaný 
k předmětu práce nezaměřil ( např. celá kap. 6). Velmi diskutabilní je rozdělení 
výkladu do samostatných částí na stav před novelou ZOZ a po novele ZOZ, 
kdy výklad volá zjevně po sjednocení do jediné kapitoly, neboť změn se 
zřetelem k předmětu práce tolik jistě není, což ostatně diplomant v práci 
konstatuje.   
 
 

4. Vyjád ření k práci 



 
Z věcného hlediska postrádám v práci ucelenější výklad vzhledem k institutům 
v jejímu názvu. Do kategorie jiných označení užívaných v obchodním styku 
jistě náleží kromě obchodní firmy např.: označení původu výrobků, zeměpisná 
označení apod. V tomto ohledu je výklad neúplný. V prvé části práce 
diplomant operuje s pojmy nezapsaná známka a jiná označení, následně pak 
v textu přechází k pojmu starší označení bez potřebného rozlišení. Ve výkladu 
dále postrádám hlubší právně-teoretické zdůvodnění ochrany vlastníka 
nezapsané ochranné známky, což by měl být stěžejní zkoumaný institut. Jinak 
je práce až na výjimky prosta zásadních věcných pochybení, jen například na 
str. 6 charakterizuje diplomant duševní vlastnictví jako obor práva, jehož 
předmětem jsou statky, které člověk vytvořil svou duševní činností, což není 
jistě podmínkou u ochrany zapsaných či nezapsaných známek. Z formálního 
hlediska nemám k práci připomínek, stylistická úroveň je velmi dobrá, rovněž 
tak i práce s poznámkovým aparátem a s judikaturou je na potřebné úrovni.  
  

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 převážně popisného charakteru 
s odpovídajícím použití tuzemské 
literatury a vhodným doplněním 
tuzemské i zahraniční judikatury  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

dobrá práce s poznámkovým aparátem, 
zahraniční literatura použita v malé míře  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

 dobrá  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

velmi dobrá   

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá  
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1/ Postavení práv na označení v systému tzv. práv k nehmotným statkům resp. 
v právech duševního vlastnictví. 2/  Možnosti ochrany uživatele nezapsaného 
označení.  

 
 
 
 
 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji 
Navržený klasifikační stupeň  dobrý 
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