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Bezesporu důležité téma střetu autorskoprávní a známkoprávní si zaslouží v každém případě
pozornost nauky a právní praxe. Je chvályhodné, pokud si diplomantka zvolila toto poněkud
složitější téma (jde narozdíl od jiných diplomových prací s izolovaným tématem o dvě různé právní
úpravy, navíc v daném ohledu v kolizním poměru).
Bohužel, úskalí s tématem spojená se projevila i v předkládané práci. Nejde ani tak o práci
věnované vztahu obou úprav, jako o oddělené popisné partie věnované popisu známkoprávní a
autorskoprávní úpravy. Příslušná kapitola 12, věnovaná samotné otázce vztahu obou regulací, je
v tomto směru marginalizována, jak svým rozsahem, tak obsahem a závěry.
Nekoncepčně působí i kapitola 13 věnovaná komparaci s italským právem. Mnohem
vhodnější by byl odkaz a srovnání s italskou úpravou tam, kde se rozebírá příslušný český institut,
v prvé řadě v kapitole 12. Navíc by se komparace měla zaměřovat na vztah známkoprávní a
autorskoprávní úpravy, nikoliv na povšechný pohled na italskou známkoprávní úpravu.
Práci chybí vlastní úvahy a závěry diplomantky. Mnohde se projeví i nepříliš kvalitní znalost
oboru duševního vlastnictví, viz např. na str. 68 nesmyslný slovní obrat „převod vlastnictví
k autorskému dílu“.
Práce samozřejmě má i své pozitivní aspekty, jako je relativně dobrá logická struktura a
členění či odkazový aparát.
I když je splnění základních požadavků kladených na diplomové práce třeba považovat za
hraniční, práce by mohla být předmětem ústní obhajoby. Obhajoba by měla spočívat především
v rozboru základních otázek spojených se vztahem obou úprav, v prvé řadě otázkou rozsahu

potřebných autorskoprávních práv pro účely známkoprávní ochrany. Současně by diplomantka měla
provést komparaci s italským právním režimem.
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