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1. Aktuálnost (novost) tématu náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a 

jejich zpracování a použité metody 

 

Dynamický nárůst výlučných patentových práv ve světě, navzdory jejich teritoriálním  

účinkům, přináší sebou i nárůst sporné agendy týkající se samotné platnosti patentu nebo 

jeho porušování. Jde jednak o spory správní, ale v případě porušování patentu jde o spory 

veskrze soukromoprávní s vysokým punktem žalovaného nároku daného hodnotou 

patentově chráněného řešení na trhu s nehmotnými statky. Česká republika není sice 

teritoriem „patentových válek“, nicméně součástí globální ekonomiky nepochybně je a 

protože tyto spory mají přeshraniční přesah, právě v důsledku této globalizace obchodu, 

považuji téma disertace za aktuální a na půdě doktorandského studia za případné a potřebné. 

 

2. Samo téma disertace je náročné, protože vyžaduje speciální znalosti nejen odlehlejšího 

civilistického pohledu k právům duševního vlastnictví, které se přece jen liší od 

dominantnějších práv věcných, ale problém patentových práv je problém namnoze 

technicistní. Jestliže doktorand přijal takovou výzvu a prokázal teoretické znalosti 

patentového práva má oponentův kompliment už přinejmenším za odvahu. Nakolik se mu 

to podařilo později.   

 

3. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem práce bylo srovnání problematiky patentových 

sporů  a jejich řešení v nejdůležitějších zemích světa 

a v různých patentoprávních systémech, počínaje 

zeměmi Evropské unie, USA a konče Čínou, 

Japonskem a Koreou. To samo o sobě je svým 

rozsahem záměr vskutku ambiciozní Na ploše 

doktorského studia se autorovi podařilo tento cíl 

splnit. Jiný by na to potřeboval věky. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

V „českém rybničku“ je zpracování tématu tak trochu 

vždycky originální, což ovšem neplatí z pohledu 

mezinárodní produkce. Abstrahuji-li od 

technologických výsledků hodnocení plagiátorství 

atestačních prací v současnosti, které považuji téměř 

za zhovadilé, musím se skromností svého víc jak 

padesátiletého působení v oboru konstatovat, že jsem 

nic podobného nečetl. Tečka ! 

Logická stavba práce Práce má jednoznačně logickou strukturu. Nevím do 

jaké míry je zde zřetelná pečeť školitele, ale celkově 

se mi zdá, že kreativita doktoranda v konstruktu celé 



  

práce je velmi silná při vědomí jakou má „kládu“, 

kterou má pojednát a obhájit před akademickou obcí. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Poukázal jsem již shora, že doktorand byl odkázán 

převážně na cizojazyčné zdroje, české prameny jsou 

skoupé. Citace jsou  přesné a odpovídají naukovému 

standardu.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

U tohoto úředně předepsaného kritéria hodnocení 

práce, kterému bych se přirozeně ve svém hodnocení 

nevyhnul i bez zdeúřední rubriky, konstatuji, že 

doktorand věděl, že nemůže rozebrat problematku 

patentových sporů s mezinárodním prvkem jen samu 

o sobě, ale že musí učinit hluboky ponor do 

mezinárodního systému patentového práva včetně 

jeho vývoje a postavení v hmotném právu civilním  a 

mezinárodním právem soukromým. To se mu 

podařilo měrou víc než dostačující.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Nemán poznámek. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce s odborným jazykem a stylistická úroveň je 

v odborných textech humanitních oborů měřítkem 

intelektuálních schopností uchazeče. V přemíře 

mnohdy bulvárních a jednoduchých pojednání i 

bohužel na půdě akademické, je oponovaná práce 

z tohoto hlediska téměř excelentní.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Mé připomínky k celkově velmi příznivému hodnocení práce jsou veskrze marginální. 

Trochu jsem se bavil autorovými výlety do historie patentového práva. Já vždycky 

považoval patentové právo za novodobý právní jev. Tam, kde autor správně vykládá 

podmínky patentovatelnosti  jako elementární casus beli sporu o neplatnost patentu mi 

chyběla nutná podmínka patentovatelnosti technického předmětu řešení. Mezi novostí 

vynálezu jeho investion teps a jeho průmyslové využitelností je ona podmínka technického 

řešení obsažena ve všech zemí EU. To je parádní problém !  A konečně  : připomínka 

zásadní. Zazdálo se mi, že doktorand je ve svých závěrech příliš skromný. Jakoby šlo jen o 

popis stavu. Ale tak to celé nebylo. Vždyť on se přimluvil o globální úpravu týkajíci se 

patentových litigací ( nejen úpravu Brusel I nebo Řím I v EU) a co takhle kritika nebo 

souhlas s převažujíci zásadou domicilu práva žalovaného při určení pravomoci a 

příslušnosti. Hleďme, jak může být rozprava k obhajobě disertace nakonec plodná. 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji pro obhajobu disertační práce a 

navrhuji udělení titulu Ph.D. 
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