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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma je bezesporu nové a s ohledem na faktické a právní problémy ochrany průmyslového 

vlastnictví též aktuální. 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

S ohledem na individuální povahu tématu, mezinárodní přesah a komparaci se jedná o téma 

relativně náročné. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Cíle vytčené na str. 8 diplomant naplnil. 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Při zpracování tématu autor dostatečně překládá vlastní stanoviska, ostatně speciální charakter 

tématu neumožňoval výraznou závislost na použitých pramenech. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce byla vhodně zvolena.  

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Autor k vypracování textu použil reprezentativní počet pramenů (českých, anglických i 

německých), za hlavní klad práce považuji právě výrazné zastoupení zahraničních pramenů. 

Práce s literaturou včetně použitých citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, 

jakým je diplomová práce (s výjimkou citací z webových stránek, kde absentuje datum, ke 

kterému bylo čerpáno).  

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hodnocení kvality práce mi výrazně ztěžuje jeho povaha, která jej směřovala spíše do oblasti 

mezinárodního práva veřejného; to je umocněno i tím, že se autor věnuje především těm 

aspektům tématu, jež spadají spíše do tohoto právního odvětví. Samozřejmě nalezneme i 

výrazné prvky obchodněprávní, těm se však autor tolik nevěnuje. Nutno tedy z mé strany 

deklarovat sníženou schopnost posoudit věcnou správnost některých částí práce. Zároveň 



jsem nucen jako dílčí vadu práce posuzovat nedostatečné využití obchodněprávního 

potenciálu práce, když jen v omezeném rozsahu se autor věnuje právě národní regulaci 

průmyslového vlastnictví, resp. možnostem, jak může (například ve spojení s jeho aplikací) 

přispívat k ochraně zahraničních investic nebo ji naopak narušovat. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. Žádné grafy ani tabulky práce neobsahuje. Drobným pochybením 

je zahájení nové kapitoly na konci strany 25. 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce (s dílčími 

výjimkami typu „rainson d´être“ na str. 12 či „samostanté“ na str. 14). 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

--- 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jakým faktickým a právním obtížím spojeným s ochranou investic čelí oprávněný subjekt (se 

zaměřením na oblast práva průmyslového vlastnictví). 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na nepříliš výrazné zaměření na avizovaný kontext 

průmyslových práv ji předběžně navrhuji klasifikovat stupněm „velmi dobře“. 
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