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1. Formální úroveň práce

Diplomantka dne 29.3.2012 předložila k posouzení diplomovou práci o rozsahu 84 stran textu. Proti 
formální  úrovni  práce nelze vznést  zásadnější  připomínky.  Autorka se vyvarovala  gramatických a  
pravopisných chyb, což svědčí o pečlivosti, kterou své práci věnovala. Text je přehledný, systematicky 
vhodně uspořádaný, jazyk autorky je čtivý a výstižný.

2. Obsahová úroveň práce

Téma, které si  autorka zvolila,  totiž problematika rozboru problematiky právní úpravy ochranných 
známek  ve  vazbě  na  jejich  praktické  využití  v hospodářské  soutěži,  je  tématem velmi  obtížným. 
Nejen, že vyžaduje, aby autorka měla dostatečný přehled a znalosti z oblasti právní úpravy ochranných 
známek,  ale  také,  aby  si  byla  dobře  vědoma  všech  důležitých  aspektů  problematiky  ochrany 
hospodářské soutěže, a to jak v oblasti soukromoprávní ochrany před nekalou soutěží, tak i v oblasti 
veřejnoprávní  ochrany  před  nedovoleným  omezováním  hospodářské  soutěže.  S přihlédnutím  ke 
skutečnosti,  že  tématem  mělo  být  i  praktické  využití  ochranných  známek  a  jejich  ochrany 
v hospodářské soutěži, bylo předpokladem, že autorka zvolenou problematiku má nastudovánu nejen 
z hlediska teoretických východisek a doktríny, ale také z hlediska dílčích praktických aplikací.

Bohužel je třeba konstatovat, že autorka se se zvoleným tématem nevypořádala na předpokládané a  
očekávané  úrovni.  Práci  sice  nelze  vytknout  snahu  autorky  o  komplexní  pohled  na  zvolenou 
problematiku. Tato snaha nakonec vyústila i ve skutečnost, že diplomantka předložila práci o rozsahu 
neobvyklých 84 stran textu. Základním problémem práce je však to, že se autorka zcela odchýlila od 
zvoleného tématu. Zatímco problematika výkladu o ochranných známkách měla být shrnuta v práci 
pouze v úvodních kapitolách a měla být pouze předpokladem a nutnou premisou pro další výklady 
spočívající v rozboru praktických aplikací právní ochrany známek v rámci hospodářské soutěže, lze 
konstatovat,  že  prakticky celý  text  posuzované  diplomové  práce  je  komplexním rozborem právní 
úpravy ochranných známek a jejich známkoprávní ochrany. Autorka velmi pečlivě a velmi podrobně 
zpracovala problematiku pramenů práva ochranných známek, problematiku definice a vymezení druhů 
ochranných  známek,  věnovala  pozornost  otázce  vlastnického  práva  k ochranným  známkám  a 
dispozicím  s ochrannými  známkami  a  nezanedbatelnou  část  textu  věnovala  i  problematice 
známkoprávní ochrany. I přes tyto klady práce je třeba konstatovat, že práce je v podstatě pouze velmi 
přehledným,  systematicky  vhodně  uspořádaným a  komplexním výkladem této  problematiky,  tedy 
ochranných známek. 

Pokud by tedy tématem diplomové práce byly ochranné známky, jejich pojetí a druhy, bylo by možno 
danou práci hodnotit jako nadprůměrnou. Pokud si však autorka zvolila úplně jiné téma, které však 
v práci - s výjimkou některých dílčích zmínek v jednotlivých kapitolách - systematicky nepojednala, je 
třeba konstatovat, že tato skutečnost je základním nedostatkem práce a podstatně snižuje její úroveň.  
Jakkoli lze pochopit, že jde v podstatě o patrně první samostatnou a ucelenou odbornou studii, kterou 



autorka  zpracovala,  a  tím  lze  částečně  omluvit  toto  nesystémové  a  nesystematické  zakolísání  
spočívající v odchylce od zvoleného tématu, je třeba zároveň konstatovat, že autorka v určité pasáži 
práce si již své odchylky měla být vědoma a měla zaměřit pozornost na téma, které si předem zvolila.

Pokud jde o věcný a obsahový rámec, proti samotným výkladům o ochranných známkách nelze vznést  
zásadnějších  připomínek.  Text  je  přehledný,  autorka  podává  komplexní  výklady všech  důležitých 
aspektů známkoprávní  ochrany,  kladně je třeba ocenit,  že autorka reflektovala i  dostupnou soudní 
judikaturu. Je tak třeba konstatovat, že práce je kvalitním pojednáním o ochranných známkách, méně 
však již odbornou studií na téma, které si autorka zvolila. 

3. Práce s     prameny  

Rozsah použité literatury hodnotím jako přiměřený, byť s rozsáhlejší absencí zahraničních pramenů. 
Autorka  vhodně  využívá  judikatury,  proti  odkazovému  materiálnu  a  práci  s prameny  nemám 
zásadních připomínek.

4. Závěrečné hodnocení

Předloženou  diplomovou  práci  hodnotím  s přihlédnutím  ke  skutečnostem,  které  byly  pojednány 
v rámci výkladu o obsahové úrovni práce, jako práci, která je na hranici obhajitelnosti. Domnívám se,  
že s přihlédnutím k velmi kvalitním výkladům, které autorka podala, jde o diplomovou práci, která je 
přípustná  k ústní  obhajobě,  na  straně  druhé  však  autorka  u  ústní  obhajoby  bude  muset  obhájit  
skutečnost, proč se od zvoleného tématu odchýlila, a zároveň velmi pečlivě zodpovědět otázku, která  
je vlastně i základním motem a tématem její práce, totiž, jaké je skutečně praktické využití ochranných  
známek v rámci hospodářské soutěže. 

Diplomovou práci hodnotím stupněm dobře.

 

V Praze dne 9.5.2012

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


