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Autorka si vybrala téma „Právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných 

známkách“, přičemž jejím cílem bylo vytvořit svého druhu „manuál“ pro praxi. Samotná autorka se 

pracovně pohybuje též v prostředí reklamních a grafických společností, což dalo impuls diplomové 

práci na dané téma. Téma samotné s přihlédnutím k pracovnímu zaměření autorsky jistě skýtá velký 

prostor pro diplomovou práci netoliko zaměřenou čistě právním směrem, nýbrž také odkazující na 

řadu praktických případů, modelových situací či postřehů z reklamní a grafické praxe. 

Autorka se sice pokusila tento prostor využít, nicméně přednosti svého praktického profesního 

zaměření ne zcela beze zbytku využila. Jistě by bylo možné očekávat větší množství příkladů 

konkrétních log, sporů (např. v ČR kauza loga ČSA), historických označení, proslulých označení 

popř. nyní známek (log) s dobrým jménem. V tomto směru práce nenaplnila očekávání. 

To však nic nemění na tom, že vybrané téma jistě má svojí důležitost, aktuálnost a především 

praktičnost – zde musíme souhlasit s autorskou, že loga jsou kolem takřka všudypřítomná. 

Předkládaná práce analyzuje logo z hlediska českého autorského práva a známkového práva s dílčím 

přesahem do nekalosoutěžní regulace a práva evropského (např. stran některých klíčových 

rozhodnutí ESD –Ralf Sieckmann atp.). Minimálně pohled autorskoprávní a známkoprávní vyžaduje 

znalost souvislostí, kontextu a vzájemných vztahů jednotlivých institutů, což by se mělo odrážet 

zejména v analýze problematiky souběžné ochrany téhož předmětu (loga). Nicméně autorka se této 

problematice povýtce věnuje jen částečně na dvou stranách (str. 63-64).    



Celkově je práce zpracována spíše popisným způsobem, prostřednictvím popisu základních 

zákonných ustanovení autorského zákona a zákona o ochranných známkách.  I když autorka má 

nepochybně vzhledem ke svému profesnímu zaměření dobrý přehled a orientaci v oboru, jen v malé 

míře využívá, jak již řečeno, příklady z praxe, nehledě na malé využití zahraničních zdrojů.  

Mezi přednosti práce patří její poměrná přehlednost a ucelený charakter.   

Práci splňuje základní požadavky na diplomové práce a může být předmětem obhajoby.  

Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na ochranu log průmyslovým vzorem a dále na 

otázku vhodného obsahu autorskoprávních smluv k logu z hlediska získání dostatečného 

známkoprávního oprávnění pro účely registrace ochranné známky.  

 

Podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře.  

 

 

 

V Praze dne 10. června 2012                JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

 


