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1. Formální úroveň práce

Po formální stránce nelze posuzované práci vytknout zásadní nedostatky. Text je  přehledný, jazyk 
autora je výstižný, formulace jsou přesné. Diplomant se vyvaroval četnějšího výskytu gramatických a 
pravopisných chyb. Kladně je třeba ocenit systematiku práce, kdy jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují a propojují dílčí výklady do jednotného celku.

2. Obsahová úroveň práce

Autor si zvolil ke zpracování relativně obtížné téma, ke kterému v českém odborném prostředí dosud 
neexistuje ucelená publikace, která by se problematikou ochrany doménových jmen systematicky a 
komplexně zabývala. Autor tak měl ztíženou pozici, když mohl čerpat jen z velmi omezeného okruhu 
odborné  literatury,  převážně  však  z internetových zdrojů  a  tam publikovaných  názorů,  odborných 
stanovisek a rozsudků. 

Kromě uvedených obtíží stál diplomant ještě před dalším úskalím. Zvolený předmět zkoumání v sobě 
obsahuje  nebezpečí  věnování  se  spíše  technickým popisům,  což  mohlo  diplomanta  vést  ke  zcela 
odlišnému zaměření jeho práce, která by reflektovala pohled na doménové jméno jako na technický 
prostředek  související  s bouřivým rozvojem internetu  jako  fenoménu  posledních  let,  nikoliv  však 
doménové jméno jako předmět právní ochrany. 

Je třeba velmi kladně ocenit, že se uvedených úskalí autor vyvaroval a předložil k posouzení práci, 
která  je  svým  charakterem,  systematičností  a  komplexností  výkladů  velmi  zdařilým  pojednáním. 
Diplomant věnuje technickým aspektům doménového jména přiměřenou, avšak zároveň dostatečnou 
pozornost. Hlavní obsahové části práce však zaměřují pozornost na právní hlediska, a to zejména na 
otázky spojené s právním pojetím doménového jména, s jeho systematickým zařazením a se způsoby a 
prostředky jeho právní ochrany. 

Velmi kladně hodnotím zejména kapitolu 4. pojednávající o právní povaze doménového jména, kde se 
autor nejen snaží tlumočit dosud publikované názory z velmi omezených zdrojů odborné literatury, ale 
též  zaujímá  svá  vlastní  stanoviska,  která  velmi  často  nekorespondují  se  všeobecně  přijímaným 
pohledem na  zkoumanou problematiku.  Vzhledem k tomu,  že  své  názory  diplomant  dostatečně  a 
vhodně argumentuje, považuji je za velmi přínosné a originální.

Velmi  zajímavá  je  též  kapitola  6.,  která  postupně  rozebírá  jednotlivé  neoprávněné  zásahy  do 
chráněných  doménových  jmen.  Autor  se  přitom  nevyhýbá  ani  citlivým  tématům,  totiž  odlišení 



doménového jména od průmyslových práv na označení, zejména od ochranných známek, a to včetně 
případných kolizí mezi právem  k doménovému jménu a právem k chráněnému označení.

3. Práce s     prameny  

Rozsah použité literatury hodnotím s ohledem na její omezenou dostupnost jako zcela přiměřenou. 
Citace respektují příslušné normy. Diplomant v práci odkazuje na prameny, z nichž čerpal. 

4. Závěrečné hodnocení

Předloženou  diplomovou  práci  hodnotím  jako  výbornou,  neboť  práce  v plném  rozsahu  naplnila 
očekávání z hlediska zpracovávaného tématu. 

Diplomant by se u ústní obhajoby měl zaměřit na obecnou otázku povahy právní ochrany doménového 
jména,  a  to  zejména  s přihlédnutím k hodnocení  doménových  jmen  jako  předmětů  průmyslového 
vlastnictví. 
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