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 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral problematiku licenčních 
vztahů v komparaci české a anglické národní legislativy, což je bezesporu 
přínosné, vzhledem k nedostatku ucelenějších materiálů vztahujících se k tomuto 
okruhu otázek. I přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje diplomant 
jednoznačně svou schopnost třídit dostupné prameny a vyvozovat z nich logické 
závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna do pěti kapitol. Po poměrně obsáhlém úvodu, ve 
kterém autor definuje jak pojem duševního vlastnictví obecně, tak i licenční 
ujednání, přechází autor k dělení a klasifikaci duševního vlastnictví, přičemž 
poukazuje na nedostatečnost v definicích, a to jak v českém tak i anglickém 
národním právu. 
 



 Druhá kapitola již přechází ke komparaci samotné, a to jak v oblasti práv 
autorských tak následně i pro oblast práva patentového. Právě v rozboru 
principiálních rozdílností evropského a anglo-amerického systému autorských 
práv prokazuje autor hluboké znalosti dané problematiky, jakož i schopnost 
logické argumentace. 
 
 Za těžiště celé práce je možno považovat kapitolu třetí zabývající se 
licenčními ujednáními. V obou podkapitolách, jak věnované českému právu, tak i 
anglickému, prokazuje autor jednoznačné zvládnutí dané problematiky, jakož i 
schopnost aplikace zákonných norem v praxi, což je zaznamenáníhodné 
zejména z důvodů zásadních odlišností v obou právních systémech, které 
přetrvávají, jakkoliv je v obecných zásadách smluvních, tak jak je pojímá nový 
občanský zákoník, možno spatřovat jisté přibližování těchto historicky odlišných 
systémů. Krom shodných znaků v obecných zásadách je možné nalézt i shodné 
znaky v oblasti formálních požadavků na licenční smlouvy autorské, jakož i 
v oblasti podlicencí. 
 
 Kapitola čtvrtá pak poukazuje na některé další formy nakládání s právy 
duševního vlastnictví, a sice se zaměřuje na franšízové smlouvy a na možný 
převod práv autorských, přičemž tu autor správně poukazuje na rozdílnosti mezi 
konstitutivním převodem podle evropského sytému autorských práv a translací 
dle systému anglo-amerického. 
 
 Práce byla odevzdána v anglickém jazyce a čítá 68 stran čistého textu. Z 
formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungujícící 
poznámkový aparát. 
 
 Práce obsahově i formálně splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací 
a v závislosti na ústní obhajobě ji předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 18.1. 2017          JUDr. Petra Žikovská 


