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1. Formální úroveň práce

Diplomantka  dne  22.11.2011 předložila  práci  o  rozsahu 72  stran  textu.  Po  stránce  systematiky  a 
logického řazení textu nelze posuzované práci vytknout zásadní nedostatky. Text je přehledný a čtivý,  
jazyk  autorky je  výstižný,  formulace  jsou  přesné.  Diplomantka  se  vyvarovala  četnějšímu  výskytu 
gramatických a pravopisných chyb. To svědčí o dostatečné pečlivosti, kterou diplomantka své práci  
věnovala.

2. Obsahová úroveň práce

Diplomantka si zvolila velmi aktuální a zároveň i velmi obtížné téma, a to podání srovnávací analýzy 
ochranné známky Společenství a národní ochranné známky.  Lze mít  za to, že již samotné téma je 
pojato velmi široce a podání komplexního výkladu zvoleného tématu v rámci rozsahových omezení 
daných diplomovými  pracemi  by bylo  pro  diplomantku velmi  obtížné  a  nesnadně  proveditelné.  I 
z tohoto důvodu již v úvodu na straně 2 diplomantka zdůrazňuje, že ústředním tématem její diplomové 
práce bude především podrobný rozbor absolutních důvodů odmítnutí ochrany, resp. zamítnutí zápisu 
přihlášeného označení, tedy problematika, jež je reflektována zejména v článku 7 Nařízení, v článku 3 
Směrnice a § 4 tuzemského zákona o ochranných známkách. Tomuto záměru diplomantky odpovídá i  
samotná systematika členění diplomové práce, když v kapitole prvé se diplomantka věnuje obecnému 
pojmu ochranné známky a  historii  vývoje  práva ochranných známek na území  České republiky a 
Evropské  unie  a  věnuje  se  také  pramenům  známkového  práva,  a  to  jak  tuzemským  tak  i  
mezinárodním, a to zejména Pařížské unijní úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví. 

 V kapitole druhé diplomantka definuje ochrannou známku a zevrubněji  rozebírá funkce ochranné 
známky, jejichž výklad je z hlediska dalšího zaměření práce zcela nezbytný. 

K samotné problematice, jež si diplomantka sama vymezila za cíl zpracování jejího pojednání, tedy 
absolutní důvody odmítnutí ochrany, tvoří rozbor v kapitole čtvrté. Lze konstatovat, že diplomantka se 
v předloženém pojednání,  jež tvoří z hlediska obsahu i  rozsahu největší  část její  práce, nedopouští 
zásadních chyb a nepřesností. Velmi kladně je třeba ocenit, že diplomantka vynikajícím způsobem 
pracuje zejména s mezinárodními prameny a kvalitně zapracovává do textu také judikaturu, a to jak na 
úrovni tuzemské, tak zejména evropské reflexe. Lze konstatovat, že předloženému popisu nelze ničeho 
vytknout,  když  se  diplomantka  zejména  při  rozboru  jednotlivých  judikátů  neomezuje  pouze  na 
konstatování  holé  právní  věty,  ale  kdy  rozebírá  posuzovaný  případ  se  všemi  jeho  aspekty  a 
skutkovými  okolnostmi  tak,  aby  každému  čtenáři  byla  poskytnuta  dostatečná  orientace  v dané 
problematice a aby mu bylo se všemi aspekty vysvětleno přijaté rozhodnutí.

Drobnou výtku bych si dovolil učinit snad pouze ke kapitole 4.2 a k rozboru problematiky rozlišovací 
způsobilosti přihlášeného označení, když se lze domnívat, že tomuto problému, jež velmi často tvoří 



jeden ze  stěžejních  aspektů  problematiky odmítnutí  zápisu označení  do příslušného registru,  bylo 
možno  v práci  věnovat  přeci  jen  větší  pozornost,  a  to  i  na  podkladě  rozboru  více  konkrétních  
rozhodnutí. Je to však pouze drobná výtka, která ničím nesnižuje jinak vynikající úroveň předložené 
studie.

3. Práce s     prameny  

Rozsah použité  literatury,  a  to  zejména  literatury zahraniční  hodnotím jako mimořádně  kvalitní  a 
přínosný.  Již  výše  byla  zdůrazněna  i  vynikající  práce  diplomantky  s judikaturou  a  konkrétními 
rozhodnutími, kdy zejména přehled judikátů, které diplomantka do práce zapracovala a kterými se 
zabývala, lze hodnotit jako mimořádný.

4. Závěrečné hodnocení

Na  základě  všeho,  co  bylo  až  dosud  uvedeno,  lze  předloženou  práci  posuzovat  jako  mimořádně 
kvalitní,  a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  i  rozsahové,  a  tedy  jako  práci,  která  vyhovuje  všem 
podmínkám kladeným na závěrečné diplomové  práce  studentů magisterského studia.  Z uvedeného 
důvodu nejen doporučuji diplomovou práci k obhajobě, ale zároveň ji hodnotím stupněm vynikající.

V rámci této obhajoby by se diplomantka mohla podrobněji zaměřit na problematiku srovnání úpravy 
tzv. proslulé nebo všeobecně známé známky, a to jak na úrovni úpravy národní, tak i evropské ve 
vztahu k ochranné známce Společenství.

 

V Praze dne 5.12.2011
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