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POSUDEK  KONZULTANTA 
 

NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI  PAVLY MAKALOUŠOVÉ  NA  TÉMA :  
 

„ OCHRANNÁ ZNÁMKA A NEKALÁ SOUT ĚŽ“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Tato diplomová práce se soustředí na téma z oblasti průmyslových práv a práva 

soutěžního, které má velký zejména praktický význam. jedná se o tematiku tradiční a hojně 
frekventovanou i v soudní praxi. 

  
Práce je členěna celkem do pěti kapitol plus úvod a závěr. První kapitola je věnována 

pojmu ochranné známky, zápisné způsobilosti a zápisnému řízení. Druhá kapitola zahrnuje 
zahraniční systémy. Třetí kapitola je Úloha ochranné známky v soutěžním právu. Čtvrtou 
kapitolou již začíná téma nekalé soutěže a v páté kapitole jsou uvedeny právní prostředky 
ochrany proti nekalé soutěži.  

 
Práce čítá celkem 94 stran, a z jejího rozsahu i způsobu zpracování je zřejmé, že autorka 

se vypracování práce plně věnovala v delším časovém období. 
 

Kvalitu práce vykazuje především poznámkovým aparátem, zahrnujícím i judikaturu, což 
je u zvoleného tématu zvlášť důležité, neboť nekalá soutěž je z velké části tvořena rozhodovací 
praxí. Práce je vyvážená a systematicky velmi dobře členěná. Autorka reaguje na nejnovější jevy 
v dané oblasti.  

Autorka prokázala odpovídající stupeň odborných znalostí i schopnost samostatně 
zpracovat dostupnou literaturu a vytvořit vlastní dílo na zadané téma.  

 
Nebyly zaznamenány žádné formální vady, poznámky jsou dostatečné a adekvátně 

použité. 
 

Práci doporučuji k ústní obhajobě, během níž navrhuji se zaměřit na otázku souběhu 
nekalé soutěže s porušením práv k ochranné známce a dále na definici soutěžitele, spotřebitele a 
zákazníka. Předběžně hodnotím práci známkou výborně, s ohledem na výsledek ústní obhajoby 
bude provedena finální klasifikace. 
 
V Praze dne 23. 3. 2011 
JUDr. Zuzana Císařová, odborná asistentka 


