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Autor předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž se zabývá poměrně úzkou výsečí 

známkového práva. To klade větší nároky na zpracování tématu z hlediska rozsahu 

práce. Samotné téma není nijak zvláště aktuální, představuje ovšem základní materii 

známkového práva, tj. pojednání o tom, co může a nemůže být ochrannou známkou. 

Změny v této tradiční oblasti známkového práva nejsou povětšinou náhlé či převratné, 

nýbrž bývají výsledkem dlouhodobějšího vývoje a jsou obvykle předznamenány 

rozhodovací praxí zápisných úřadů. Tyto vývojové tendence lze v obsahu práce 

v hrubých obrysech  seznat. 

 

 Diplomovou práci člení autor z formálního hlediska do čtyř kapitol doplněných 

úvodem a závěrečným shrnutím. V podstatě je však výklad rozdělen do dvou částí, 

v první se zabývá historií právní regulace na území České republiky a pojmem ochranné 

známky dle stávající právní úpravy. V druhé polovině výkladu se pak věnuje samotnému 

předmětu práce. Výklad je podán přehledně, srozumitelně a je vhodně rozčleněn. 

Zvolená metoda zkoumání odpovídá vymezenému předmětu práce. Diplomová práce 

obstojí i z hlediska jejího rozsahu a formálního zpracování.  

 

 Z věcného hlediska je předkládaná práce prosta zásadních nedostatků. Z výkladu je 

zřejmé, že se autor s pojednávanou problematikou dostatečně obeznámil a orientuje se 

v ní. Samozřejmě, že u daného tématu nelze očekávat převratná zjištění, jde z povahy 

věci spíše o práci opisného charakteru, lze-li však této diplomové práci něco vytknout, 

pak je to nedostatek praktických odkazů na rozhodovací praxi tuzemského zápisného 

Úřadu, na níž by autor mohl demonstrovat své správné teoretické vývody. V tomto 

ohledu obsahuje práce pohříchu jen pár odkazů na judikaturu SDEU. 

 



 Předložená diplomová práce splňuje ve svém souhrnu požadavky kladené na tento 

druh prací a jako velmi dobrou ji doporučuji k obhajobě. Při ní bych uvítal rozpravu na 

téma vztahu mezi známkovým právem a právem nekalé soutěže a jeho vývoji a dále pak 

na téma ochrany trojrozměrných ochranných známek.  

 

V Praze dne 4.12. 2014 
 
 
     JUDr. Michal Růžička 
 
 
 
 
 
 


