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Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Téma ochranných známek je navýsost aktuální a je předmětem mnoha diskuzí, které pohled 

na tuto problematiku neustále posouvají, a to zejména v souvislosti s prodejem a propagací 

produktů prostřednictvím sítě internet. Koncept ochranných známek tedy prochází neustálým 

a dosti podstatným vývojem. V české literatuře a judikatuře existuje navíc velmi málo 

pramenů, které by naznačily trend, jakým směrem se tento vývoj bude ubírat. Trendy vývoje 

je tak možno pozorovat pouze v judikatuře relevantních soudů, která však není zcela  

koherentní. 

 

Náročnost tématu: 

 

Jedná se o náročné téma, které navíc vyžaduje zevrubnou znalost soutěžního práva. Je však 

nutno konstatovat, že judikatura, ale i domácí a zahraniční odborná literatura zabývající se 

daným tématem je značně rozsáhlá. Tématem se zabývá mnoho cizojazyčných monografií, 

které diplomantka zhusta využívá. Koncepce ochranných známek je problematická z pohledu 

souladnosti s požadavkem na existenci volného trhu a odstraňováním bariér pro vstup na tento 

trh. 

 

Vědeckými metodami, které se nabízejí při zpracování tématu, jsou analýza, komparace a 

nejnáročnější metodou při zpracování tohoto tématu je bezesporu syntéza. Diplomantka 

použila všechny potřebné metody a problému se věnovala v celé jeho šíři a hloubce, a to 

v rozsahu, který si sama stanovila.  

 

Hodnocení práce: 

 

Práce je kvalitním zpracováním dané problematiky vyznačujícím se nezvyklou hloubkou -

teoretických znalostí a obsahuje řadu vlastních úvah, názorů a osobních postřehů 

diplomantky. V práci nejsou faktické chyby. Lze mít pouze drobné připomínky, a to např. 

k tomu, že na straně 4 a 19 práce je užita legislativní zkratka Společenství, která není 

definována, nebo že práce obsahuje nadbytečně dlouhé citace zákonů. Stejně tak popis 

případu Arsenal vs. Reed se vyznačuje malou srozumitelností.  

 

Téma ochranných známek a jejich využití v hospodářské soutěži je natolik široké, že se dá 

očekávat, že si diplomantka zvolí ke zpracování pouze určitý segment problematiky. To také 

diplomatka učinila a zvolila si ke zpracování průnik známkoprávní a nekalosoutěžní úpravy. 

Kvalitu práce by zvýšilo, pokud by bylo v jejím úvodu osvětleno, proč byla vytýčena tato 

koncepce. Není totiž dostačující, že některé jiné segmenty dané problematiky již byly 

zpracovány jinými diplomanty. Práce se vyznačuje zdařilou metodikou zpracování práce 



akademického charakteru a neodchylováním se od svého tématu (byť diplomantkou bez 

zvláštního osvětlení zúženého). Je zřejmé, že diplomantka přistoupila ke zpracování práce a 

aplikaci vědeckých metod pečlivě, aniž však seznámila čtenáře s plánem své práce pro splnění 

jejího cíle.  

 

Pokud jde o výběr a aplikaci vědeckých metod, diplomantka ovládá metodu analytickou. 

Diplomantka prokázala, že je jí vlastní i užití metody syntetické, které věnuje dostatečně 

pozornosti. Práci by prospělo, kdyby autorka osvětlila v jejím úvodu důvody zvolené logiky 

stavby práce. Práce rozebírá relevantní témata související s ochrannými známkami, i když 

pouze některé. Práce vychází z dostatečného počtu pramenů, je třeba ocenit i využití pramenů 

zahraničních.  

 

Diplomantka prokázala přehled o nekaloutěžním právu, jakož i o právní úpravě ochranných 

známek. Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Jazykové a stylistické zpracování práce je 

rovněž na dobré úrovni. Práce je napsána spíše méně živým, čtivým a srozumitelným 

jazykem, což je dáno velkou závislostí na jazyku komentovaných judikátů.  

 

V rámci celkového hodnocení diplomové práce lze uvést, že se jedná o kompaktní a v 

úplnosti zpracovanou práci, která je přehledná a logicky uspořádaná a která obsahuje vlastní 

odborné úvahy, a to ještě s využitím dostatečného množství literatury a judikatury. 

Diplomantka dokumentovala svoji schopnost zpracovat práci akademickým způsobem, 

přičemž dochází i k vlastním odůvodněným závěrům, které jsou podloženy. Práce prokazuje 

orientaci diplomantky v oboru a schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých 

se téma práce týká. Práce též obsahuje vlastní odůvodněná odborná stanoviska.  

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Vysvětlete pojem testu dvojí identity.  

 

Doporučení práce k obhajobě: 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm výborně.  
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