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Autor p ředkládá k obhajob ě diplomovou práci shora ozna čeného 
názvu. Téma práce je zpracováno na dostate čných padesáti 
stranách textu, který dopl ňuje seznam použitých zkratek, 
literatury, legislativních text ů a obrazová p říloha. 
Z hlediska rozsahu a formálního zpracování práce od povídá 
standardu, je až na drobné výjimky prostá formálníc h 
pochybení.  

Výklad tématu práce je rozvržen do t řech částí. Prvé dv ě 
analyzují otázky spjaté s p ředmětem práce jednotliv ě 
z hlediska právní úpravy ochranných známek a z hled iska právní 
úpravy pr ůmyslových vzor ů. Autor se v této „p řípravné části“ 
správn ě zam ěřuje práv ě jen na ty otázky, které pokládá 
z hlediska srovnání obou právních institut ů ve t řetí části 
práce za rozhodné. By ť v syntetické t řetí části práce nalezne 
čtená ř opakující se pasáže, jsou zvolené metody výkladu a  
zpracování tématu vhodné. 

Téma práce je pom ěrn ě úzké, což kladlo jist ě zvýšené nároky na 
studium dostupné literatury a judikát ů, a to tím spíše, že 
tuzemská odborná literatura se tomuto tématu nev ěnuje a i 
soudní praxe je velmi skromná. Autor tak využil mož nosti, 
které mu poskytlo studium v zahrani čí, aby p ředložil práci, 
která zpracovává aktuální téma zcela konkrétním a d o zna čné 
míry nepopisným zp ůsobem. Úrove ň tv ůr čího p řístupu k tématu je 
nutno ve sv ětle t ěchto omezení zvlášt ě ocenit. Zvolené téma je 
pro zpracování v rámci diplomové práce aktuální a v hodné. 

Z v ěcného hlediska nemám k p ředložené diplomové práci 
zásadn ějších p řipomínek. Autor si vzhledem k vybranému tématu 
v celku správn ě vytipoval odpovídající základní normy ve 
známkovém právu a v právu k pr ůmyslovým vzor ům. Ty pak 
porovnal a vše demonstroval p říklady z rozhodovací praxe. 
Ocenit lze i relativn ě samostatný p řístup p ři formulování 
záv ěr ů v jednotlivých částech kapitoly o pr ůniku známkové a 



vzorové ochrany, nap ř. na str. 35, 37 apod. Lze – li pak 
předložené práci n ěco vytknout, tak je to snad absence širšího 
právn ě teoretického zkoumání a historie vývoje konkurence  
známkoprávní a pr ůmyslové právní ochrany. N ěco lze ostatn ě 
nalézt již ve starších pracích prof. Knapa, a jejíh o vývoje. 
Účelná konkrétnost práce však tuto slabinu vyvažuje. 

 

 

Předložená diplomová práce spl ňuje zjevn ě požadavky kladené na 
tento druh prací a jako výbornou ji doporu čuji k obhajob ě.   

 
 
 
 
 
V Praze 3.9. 2011                       JUDr. Micha l R ůži čka  


