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Téma zvolené diplomantem, tedy „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo“, se 

zabývá autonomní, do určité míry specifické oblasti mezinárodních smluv. S ohledem na skutečnost, 

že aktuálnost tématu pro praxi i teorii se může jevit nízká, především pro nízkou frekventovanost 

v tuzemských řízeních, vzhledem k významu mezinárodních smluv jako vrcholu pyramidy úpravy 

duševního vlastnictví v ČR a EU není možné mezinárodní smlouvy opomíjet.  

Diplomant předkládá systematickou a ucelenou práci, poskytující základní vhled do problematiky. 

Zvláštní důraz věnuje především dohodě TRIPS, což je pochopitelné. Lze sice vznést připomínku o 

potřebě většího rozpracování partií o jednotlivých mezinárodních smlouvách (např. se více věnovat 

jednotlivým smluvním etapám mezinárodního známkového práva či alespoň částečně rozebrat 

mezinárodní patentový systém a jeho perspektivy), ovšem je v prvé řadě na diplomantovi, jak svou 

práci pojme.  

Práce samotná je členěna na 8 částí, z nichž nejvíce pozornosti diplomant partiím o dohodě TRIPS 

(nejen v kapitolách  5 a 7 dohodě TRIPS). To jistě není na újmy, ovšem práce je pak na pomezí 

práce věnované výlučně dohodě TRIPS, což by se mělo odrazit v názvu práce.  

S určitou již výše zmíněnou výtkou ohledně jednotlivých mezinárodních smluv diplomant v zásadě 

téma naplnil.  Věnoval se řadě základních právních otázek, z těch aktuálních především bilateralismu 

či roli rozvojových zemí nebo rozhodovací činnosti orgánů WTO. Užití literatury české a zahraniční 

(v angličtině) je vcelku uspokojivé, podobně jako logická stavba a kompozice práce anebo formální 

úprava.  Práce současně neobsahuje podstatné vady.   

 



Práci doporučuji k obhajobě a v závislosti na výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň 

velmi dobře. Při obhajobě nechť diplomant poskytne přehled aktuálního stavu mezinárodního 

známkového práva a patentového práva.  

 

V Praze dne 8. prosince 2012                 JUDr. Zuzana Císařová 


