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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomantky: Tereza Kohoutová 

Téma práce: Právo módního průmyslu 

Rozsah práce: celkem 93 stran, vlastní text práce od Úvodu po 
Závěr včetně poznámek pod čarou 77 stran, 
podle údaje v práci 199 881 znaků včetně mezer, 
tedy více než požadované minimum (108 000 
znaků včetně mezer)  

Datum odevzdání práce: 31. srpna 2021 (elektronická podoba)  

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Právo módního průmyslu jako právní obor se v České republice teprve etabluje. Sama autorka pak 
na začátku práce uvádí, že se vlastně jedná o soubor vztahů vycházejících z různých právních 
norem, zahrnuje v to práva duševního vlastnictví. Výběr tématu tedy považuji za vhodný pro 
zpracování formou diplomové práce. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 
použité metody 

Zpracování tématu vyžaduje široké znalosti z celého spektra práv k duševnímu vlastnictví, jakož i 
související judikatury. Autorka také při aplikaci norem do praxe prokazuje svou věcnou znalost 
tohoto oboru, což je pro práci přínosem. Použité metody jsou adekvátní zpracovávanému tématu, 
seznam literatury je dostačující. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna na Úvod, 6 kapitol (Právo módního průmyslu; Design; Autorské právo; 
Průmyslové vzory; Ochranná známka; Vliv módního průmyslu) a Závěr. Dále práce obsahuje 
standardní části: Titulní strana, Prohlášení, Poděkování, Obsah, Seznam zkratek, Použité zdroje, 
Abstrakt/Abstract.  
Práce obsahuje dobře fungující poznámkový aparát a je prostá formálních chyb. 

 
4. Vyjádření k práci 

Práce ve své podstatě splňuje vytčené cíle, a sice analyzuje jednotlivé aspekty práva duševního 
vlastnictví vztahující se k módnímu průmyslu. Autorka se často uchyluje k popisné metodě, která 
je však vyvážena uceleností a komplexností poskytovaných informací. Aktuálně se pak věnuje i 
problematice padělků v oblasti módního průmyslu z pohledu autorského práva, kde se hlouběji 
zabývá problematikou jedinečnosti autorského díla ve vztahu k autorskému návrhu konfekčního 
modelu, přičemž tu cituje i zahraniční judikaturu. Autorka prokazuje schopnost logické 
argumentace a aplikace zákonných norem v praktických případech. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 



Logická stavba práce ano 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol z 2. září 2021 vykazuje 
údaj: počet podobných dokumentů 700; 
nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5% 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

adekvátní tématu 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostačující 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) velmi dobrá 

Jazyková a stylistická úroveň vyhovující  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě Doporučuji se zaměřit na problematiku 
módního průmyslu z pohledu autorského 
práva, s přihlédnutím k definici autorského 
díla. 

Navržený klasifikační stupeň v závislosti na obhajobě výborně až velmi 
dobře 
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JUDr. Petra Žikovská 
vedoucí diplomové práce 


