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Od tématu „Právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných známkách“, 

jež velmi rezonuje v praktickém právním i obchodním životě, lze předpokládat velké propojení 

s konkrétními příklady z ČR i zahraničí, odkazy na slavné ochranné známky apod. Určitým 

zklamáním proto je, pokud práce povýtce jen popisným způsobem, s nemnohými odkazy na 

judikaturu, pracuje s platnou českou právní úpravou v oboru autorského a známkového práva.  

Je velkou škoda, pokud práce neobsahuje např. v příloze ukázky příkladů konkrétních log, v textu se 

více nezmiňují příklady nekonvenčních známek (vděčné téma pro reklamní průmysl). Ožehavá 

otázka souběžné ochrany autorským a známkovým právem, která je právně klíčová a bývá 

pravidelně předmětem sporů, by si rovně zasloužila mnohem větší pozornosti a to včetně partie o 

smluvní prevenci.     

Nicméně z celkového obsahu práce je zřejmá základní znalost autorského a známkového práva, i 

když autorka nevnáší do problematiky hlubší poznání či vlastní poznatky. Základním zdrojem pro 

práci byla komentovaná znění autorského zákona, některé časopisecké práce z českého prostředí.  

Zahraniční zdroje nejsou hojné.  

Práci každopádně nelze upřít snahu o ucelené zpracování problematiky log.  

Přes výše uvedené výtky může být diplomové práce předmětem obhajoby, přičemž v závislosti na  

výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň dobře.  

 

 



 

Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na otázku známek s dobrým jménem a dále na  

mezinárodněprávní a komunitární ochranu ochranných známek.  

 

 

V Praze dne 14. června 2012                JUDr. Petra Žikovská 

 


