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Autorka si vybrala téma „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo“, což je téma 

nepochybně důležité, aktuální a praktické – vždyť ochrana průmyslového vlastnictví v zahraničí 

mimo zemi původu by bez odpovídající úrovně mezinárodněprávní ochrany byla nemožná, čímž by 

byl velmi negativně ovlivněn i mezinárodní obchod. Téma je poměrně náročné, neboť není 

zaměřeno na jeden druh průmyslových práv např. patenty či ochranné známky, nýbrž průřezově se 

zabývá všemi druhy průmyslového vlastnictví, jak se odráží v mezinárodních smlouvách. Vyžaduje 

tak znalost souvislostí, kontextu a vzájemných vztahů jednotlivých institutů a úrovní 

mezinárodněprávní regulace.   

Diplomantka člení práci do 9 kapitol, počínaje v kapitolách 1 až 5 úvodem, vymezením pojmu 

průmyslového vlastnictví, východisky, formami a základy ochrany průmyslového vlastnictví, 

pokračujíc mezinárodněprávní ochranou jednotlivých předmětů průmyslových práv  (kapitola 6) a 

končíc v kapitolách 7 až 9 problematikou vymahatelností práv, zhodnocením systému včetně úvah 

de lege ferenda a závěrem. Práce se neomezuje na mezinárodní právo v pravém slova smyslu, nýbrž 

vždy popisuje a analyzuje též evropskou komunitární úpravu (známka Společenství aj.).  

Autorka postupuje metodicky, práce má tak jasnou strukturu a je psána kvalitním čtivým jazykem.  

Diplomantka velmi pečlivě zpracovala obsáhlé vstupní informace, které hojně cituje a používá. 

Náročnost tématu na teoretické znalosti, zpracování značného množství vstupních údajů a použité 

metody (mezinárodní a evropské právo, studium zahraniční odborné literatury knižní i časopisecké 

atp.) diplomantka nepochybně zvládla na vysoké úrovni. Především množství odkazů v textu svědčí 

o tom, že autorka má dobrý přehled a orientaci v oboru. 



V kapitole 8 se věnuje zvlášť zhodnocení systému mezinárodněprávní ochrany průmyslového 

vlastnictví a návrhům de lege ferenda. Řada úvah de lege ferenda má i velmi praktický význam a 

nutno s nimi souhlasit. Mezi ně patří např. kritika absence věcného průzkumu v řízení o zápisu 

vzoru Společenství a z toho vyplývající právní nejistota či slabost zapsaných průmyslových vzorů 

Společenství. Některé návrhy jsou diskutabilní (např. zkracování patentového řízení – zde narážíme i 

na řadu mimoprávních překážek) nebo prakticky nereálné (zřízení Mezinárodního soudu při WIPO 

– s výjimkou několika případů před orgány WIPO neexistuje vůle států podřídit se mezinárodní 

instituci, viz nikdy neaplikovaný proces řešení sporů ohledně smluv WIPO před Mezinárodním 

soudem v Haagu). Autorka ovšem vždy uvádí důvody pro své závěry.  

Práci nelze z hlediska požadavků na diplomové práce nic podstatného vytknout.   

Mezi přednosti práce patří její přehlednost, logická stavba, systematičnost a bohatý odkazový aparát..   

Při obhajobě by diplomantka mohla provést analýzu problematiky rozhodování orgánů WTO o 

mezinárodních sporech z dohody TRIPS s uvedením příkladů sporů.  

 

Práci doporučuji k obhajobě, přičemž podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň 

výborně.  

 

V Praze dne 1. prosince 2011                JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

 


