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     Posuzovaný text  diplomové práce  nauvedené téma je  novou verzí,  kterou diplomant 
předložil, když původní (první) verze byla komisí shledána jako nezpůsobilá ústní obhajoby a 
diplomantovi bylo uloženo práci přepracovat.

     V posuzované práci  i  v práci  původní je cíl,  který si  diplomant  stanovil,  formulován 
nikoliv na počátku, ale až v závěru. To není v souladu s účelemstanovit obsahové i metodické 
zaměření diplomantovy práce na tématu. Diplomant cíl deklaruje (str. 51) takto: „Cílem této 
práce je přiblížit problematiku ochranných známek v současné úpravě de lege lata, představit 
práva a práva o povinnosti,  které  z této úpravy vyplývají  a uvést je do kontextu reálného 
využití v hospodářské soutěži, zejména jejich uplatňování soudní cestou při porušení jinými 
subjekty  (zejména  tedy  soutěžiteli).“  K tomu  lze  mít  výhrady   z hlediska   požadavku  na 
diplomové  práce  prokázat  hlubší  znalosti  zkoumané  problematiky.  Záměr  platnou  právní 
úpravu „přiblížit“ a „představit“ svádějí k popisnosti práce, což se částečně v práci projevuje. 
Současně však lze konstatovat, že na určitých místech, z hlediska tématu důležitých (pojem 
ochranných známek, většina textu v kap. 3 a 4) popisnost diplomant ve značné míře opouští a 
usiluje o hlubší proniknutí do zkoumané problematiky. 

     Považuji za nutné uvést, že s většinou zásadních připomínek k věcné i formální stránce, jak 
jsou  uvedeny  v mém  posudku  k původní  verzi,  se  diplomant  snažil  úspěšně  vypořádat. 
Minimální  požadavek  na  rozsah  práce  splňuje  nejen  formálně,  ale  i  fakticky.  V zájmu 
logičtější vnitřní struktury provedl dílčí změny i v rozdělení práce do jednotlivých kapitol i 
v jejich obsahu. Z hlediska tématu práce a jejího výše uvedeného cíle považuji za ne příliš 
vhodné  zařazení  poměrně  rozsáhlého  popisného  výkladu  o  pramenech  právní  úpravy 
ochranných známek a o historickém vývoji institutu ochranných známek. Jemu věnovaných 
13 stránek mohlo být využito k prohloubení ostatních částí práce. Na druhé straně hodnotím 
kladně vyřazení části o veřejnoprávní ochraně ochranných známek a již zmíněné rozšíření a 
prohloubení části věnované využití a ochraně práv k ochranným známkám. Zejména to platí o 
licenční smlouvě, které je věnováno téměř 6 stran (diplomant mohl jít ještě více do hloubky) a 
v původní verzi jí byla věnována necelá půlka strany. Naproti tomu část věnovaná zástavnímu 
právu k ochranné známce zůstala v přepracované verzi nezměněná co do rozsahu i obsahu  (ze 
3 vět rozšířena na věty 4). Za klad práce považuji určité dílčí využití praktických poznatků 
získaných stáží u soudu.  

     Při práci na tématu diplomant čerpal z odborné literatury a z rozhodnutí soudů a Úřadu pro 
průmyslové  vlastnictví.  Rozhodnutím  měla  být  věnována  větší  pozornost  z hlediska 
argumentace.Konstatovat lze samostatný přístup k literatuře i k rozhodnutím a jejich správnou 
citaci.  Na  odpovídající  úrovni  je  vybavení  diplomové  práce  poznámkovým  aparátem 
(poznámkami pod čarou). Dobrou úroveň má práce také z hlediska jazykového a stylistického 
(výjimku představují jen některé neopravené chyby).

     Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako jednoznačně úspěšnější zpracování 
zvoleného tématu než byla první verze. Jak již bylo konstatováno, diplomantovi se podařilo 
zásadní  nedostatky  původní  (první)  verze  odstranit.  Nepodařilo  se  však  zcela  odstranit 



popisný  charakter  práce  a  prohloubit  analytický  přístup  k platné  právní  úpravě,  její 
interpretaci a aplikaci.  Z tohoto důvodu není závěr práce ucelenější a jednoznačnější.  Přes 
uvedené  výhrady  lze  konstatovat,  že  diplomant  prokázal  základní  schopnosti  samostatně 
pracovat s textem zákonů, odbornou literaturou a judikaturou a hlubší znalosti problematiky 
s ochrannými  známkami  spojené.  Proto  dospívám  k závěru,  že  posuzovaná  přepracovaná 
verze diplomové práce je způsobilá ústní obhajoby. Bude úkolem diplomanta, aby při ústní 
obhajobě prokázal,  že se v materii  a jejích problémech orientuje,  dokáže zaujmout vlastní 
podložená a argumentovaná stanoviska.
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