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Autorova práce „Ochrana vybraných předmětů průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo“ 

představuje text věnovaný mezinárodnímu právu průmyslovému se zaměřením na stěžejní 

předměty průmyslových práv a to vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie 

integrovaných obvodů ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Pojednává se 

tak o většině druhů průmyslových práv, s výjimkou obchodní firmy, práv k novým odrůdám 

rostlin a obchodního tajemství resp. know-how.  

Jde o široké téma, které vyžaduje povšechnou znalost a zkoumání v podstatě všech institutů 

průmyslových práv, s nutným předpokladem povědomí o základech mezinárodního práva 

duševního vlastnictví, čítaje v to především principy mezinárodní úpravy (teritorialita, národní 

zacházení, mezinárodní priorita aj.), strukturu a vzájemné vazby mezinárodních smluv. Nutno 

říci, že diplomant se daného tématu zhostil více než obstojným způsobem a prokázal dobrou 

orientaci ve sledované oblasti.     

Obsah práce je standardně uvozen kapitolami o pojmu průmyslových práv (kap. 1.) a základech 

mezinárodní úpravy (kap. 2.), následovaných pojednáními o vynálezech (kap. 4.), užitných 

vzorech (kap. 5.), průmyslových vzorech (kap. 6.), topografiích (kap. 7.), ochranných známkách 

(kap. 8.) a označeních původu a zeměpisných označeních (kap. 9.). V závěru (kap. 10.) se pak 

shrnují základní poznatky, včetně kritických podnětů, např. stran absence relevantního 

vynucovacího mechanismu u mezinárodních smluv spravovaných WIPO, na rozdíl od Dohody 

TRIPS spravované WTO.     



S ohledem na povahu tématu diplomant musel ve zvýšené míře postupovat metodou popisu a 

syntézy, pracovat s pojmy mezinárodního a též evropského práva duševního vlastnictví, jímž 

vhodně dílčím způsobem doplňuje popis mezinárodní úpravy, s využitím též zahraniční odborné 

literatury knižní i časopisecké.   

Mezi přednosti práce patří široký rozsah zkoumání vymezeného problému, byť prostor 

diplomové práce neumožňuje hlubší zkoumání jednotlivých institutů průmyslových práv.  

Práce splňuje základní předpoklady kladené na diplomové práce a nic by nemělo bránit její 

obhajobě. Podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na problematiku revize a provádění Dohody TRIPS, 

jak se odráží např. v agendě Rady pro TRIPS.    

 

V Praze dne 12. května 2015                               JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 


