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Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci v oboru průmyslových práv na
označení,

v níž

porovnává

komunitární

právní

úpravu

známkového

práva

s tuzemskou právní úpravou. Cílem práce je, po seznámení s oběma úpravami,
zjištění rozdílů v právní regulaci tohoto právního Institutu. Rozdílů sice není mnoho,
neboť známkové právo je v evropských státech v důsledku harmonizačních tendencí
probíhajících od roku 1988 do značné míry unifikované, a to právě na základě nově
se utvořeného systému komunitární známkové ochrany. Tyto rozdíly autorka v práci
zjišťuje, analyzuje a vyvozuje z nich závěry. Zvolené metody zkoumání tedy
empirická, komparativní a analytická jsou pro dané téma vhodné. Výklad látky je až
na výjimky podán logicky a přehledně, rozsah práce je dostatečný, velmi dobrá je
práce s poznámkovým aparátem a judikaturou. Určitým nedostatkem výkladu je
skutečnost, že práce obsahuje i pasáže, které působí ve vztahu k předmětu práce
nadbytečně, neboť o žádných rozdílech nepojednávají a popisují toliko shodnou
úpravu.

Rovněž po obsahové stránce předkládaná práce obstojí. Z výkladu je zřejmé, že
se autorka s projednávanou materií dobře obeznámila. Rozdíly v obou právních
úpravách v podstatě správně zjistila a rozebrala. Těžiště práce přece jen více
spočinulo na úpravě komunitární, která je rozvinuta bohatou ESD judikaturou. Toho
autorka využila a právě promítnutí judikátů ESD do textu je největším přínosem této
práce, která má jindy převážně popisný charakter se zaměřením na potřeby praxe.
To je ovšem dáno jejím poměrně úzkým vymezením, které logicky neumožňuje širší
právně teoretické úvahy a zdůvodnění.

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a jako velmi
dobrou ji doporučuji k obhajobě. Při ní bych uvítal rozpravu na téma vlivu
rozhodovací praxe ESD ve ochranných známek na národní řízení včetně stručné
demonstrace zásad vytvořených touto judikaturou.
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