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Úvod posudku:  Autorka se ve své rigorózní práci věnuje problematice 

olympismu, a to ve světle uplatnění práva duševního 
vlastnictví. Jak výstižně autorka uvádí v Úvodu: „V novodobé 
historii olympijských her se základní olympijský symbol pěti 
kruhů stal celosvětově nejpopulárnějším logem, jehož základní 
hodnotou je vyjádření principu solidarity a fair play.“ Autorka 
čtenáři nabízí výklad základních pojmů olympismu a uplatnění 
práva duševního vlastnictví v jeho prostředí, a to jednak 
tradičních práv jako je autorské právo a práva na označení, 
jmenovitě práva ochranných známek, dále pak ale i práv sui 
generis koncipovaných – z povahy olympijského hnutí -  na 
mezinárodní bázi a promítnutých i do české národní úpravy.  

Rozsah práce:  144 stran  (282581 znaků včetně mezer) 
Obsah práce:  Práce se skládá z těchto číselně označených částí: I. Úvod; II. 

Olympismus; III. Duševní vlastnictví; IV. Základní otázky 
vybraných kategorií duševního vlastnictví; V. Olympismus a 
duševní vlastnictví; VI. Právní ochrana olympijského 
vlastnictví; VII. Uplatnění práv duševního vlastnictví 
v olympismu; VIII. Závěr; IX. Resumé; X. Klíčová slova; XI. 
Abstrakt/Abstract a XII. Seznam použité literatury. Vlastní 
věcný obsah práce je zařazen do částí II. až VII. (str. 10 až 
132). Tyto části autorka dále člení na kapitoly a podkapitoly. 

Zhodnocení 
práce po 
obsahové 
stránce:  

Mgr. Jana Fráňová ve své práci podává po úvodních kapitolách 
fundovaný souhrnný výklad k institutům Olympismu jako jsou 
Olympijská symbolika, Olympijský symbol, Olympijská vlajka, 
Olympijské heslo, Olympijský oheň, Olympijská pochodeň, 
Olympijská štafeta, Olympijská hymna, Olympijský emblém, 
Olympijská označení a Olympijské ceremoniály a popisuje 
principy jejich ochrany. Zpracování tématu plně zapadá do 
aktuálních potřeb teorie i praxe oboru, práce popisuje a analyzuje 
olympismus ve vazbě na právo duševního vlastnictví v českých 
poměrech ojedinělým způsobem. Práce se částečně věnuje 



i kontextu nového občanského zákoníku a úvahám o povaze 
předmětu duševního vlastnictví jako věci v právním slova 
smyslu, zde by úvahy mohly být ale i podrobnější právě i 
s využitím či oponenturou  názorů I. Telce a P. Tůmy v citované 
stati (str. 29) uveřejněné ve sborníku Nový občanský zákoník a 
duševní vlastnictví, Metropolitan University Prague press 2012. 
Velmi podnětnou je pasáž o osobě vlastníka  olympijského 
vlastnictví. Autorka v práci na str. 55 (a pak i 64) cituje 
Olympijskou chartu, která přisuzuje veškerá práva 
k olympijskému vlastnictví, jakož i práva k jeho využívání 
výhradně Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV), včetně, 
avšak nikoli výlučně, využití pro jakékoli ziskové, komerční nebo 
reklamní účely. Olympijské vlastnictví Olympijská charta 
definuje jako Olympijský symbol, vlajka, motto, hymna, 
poznávací znaky (včetně, avšak nikoli výlučně, výrazů 
„olympijské hry“ a „hry olympiády“), označení, emblémy, 
plamen a pochodně tak, jak jsou, jednotlivě nebo kolektivně. Na 
str. 56 autorka připouští, že „olympijské vlastnictví“ může být 
vnímáno i šířeji a v úvahách na str. 56 již relativizuje povahu 
postavení MOV, když uvádí, že s ohledem na všeobecně 
uznávané svrchované právní panství MOH nad olympijským 
vlastnictvím lze označit MOV jako vlastníka olympijského 
vlastnictví, avšak z ryze právního hlediska nikoliv jako vlastníka 

absolutního nebo jedinečného. Na str. 57 pak uvádí, že Olympijská 
charta výslovně autorizuje národní olympijský výbor k vytvoření 
a užívání v rámci svých vlastních aktivit vykonávaných v duchu 
Olympijské charty svou vlastní vlajku, emblém i hymnu, které 
musí být samozřejmě schváleny MOV s tím, že z tohoto 
oprávnění pak vyplývá též právo národního olympijského 
výboru registrovat svou vlastní olympijskou symboliku 
k veřejnoprávní ochraně. Na str. 64 pak toto doplňuje tvrzením, 
že vlastníkem všech práv k olympijské symbolice vytvořených 
v souladu s Olympijskou chartou a na základě jím deklarovaného 
oprávnění svědčícího jednotlivým národním olympijským 
výborům, jako např. emblém, vlajka národního olympijského 
výboru, a další sekundární, resp. odvozené symboly, je národní 
olympijský výbor, který je současně povinen zajistit v tomto 
směru nejvyšší možnou právní ochranu. A dodává, že k těmto 
účelům byla vytvořena zákonná norma, upravující podmínky pro 
jejich veřejné užívání s tím, že za jejich dodržování je v České 
republice zodpovědný Český olympijský výbor. Ve vztahu 
k osobě vlastníka olympijského vlastnictví bude na místě, aby 
autorka podrobněji vysvětlila v rámci obhajoby své úvahy a aby 
se pokusila popsat druh od druhu, kdo je vlastníkem. Autorka 
svou prací jednoznačně prokázala jak teoretické právní znalosti, 
tak též schopnost samostatné vědecké tvorby při zpracování 
tématu. 



Zhodnocení 
práce po 
formální stránce, 
vč. pracovních 
metod:  

Členění rigorózní práce odpovídá pojetí zpracování tématu, 
kdy jsou nejprve vymezeny stěžení pojmy a následně je 
pojednáno o vlastním tématu, nejprve teoreticky a následně i 
souvztažně s praxí.  
Autorka použila především vědeckou metodu popisnou a 
analytickou, částečně historickou a komparativní. Práce 
s prameny odpovídá požadavkům kladeným na odborné a 
vědecké práce, pozitivně lze hodnotit i poznámkový aparát. 
Jako určitý nedostatek lze hodnotit absenci uvedení stran 
v obsahu práce. 

Celkové 
hodnocení práce:  

Závěrem lze shrnout, že rigorózní práce Mgr. Jany Fráňové 
jako celek z hlediska obsahového i formálního splňuje všechny 
předpoklady a požadavky kladené na práce tohoto druhu a je 
tedy způsobilá obhajoby.  

Zadání pro státní 
rigorózní 
zkoušku:  

Věnujte se vlastníkům - subjektům absolutních práv 
k nehmotným statkům ze skupiny olympijského duševního 
vlastnictví. 
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dne 18. 2. 2013  
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oponent rigorózní práce  
   

 
 


