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Oponentský posudek disertační práce JUDr. Petra Frischmanna 

 
 

Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén 
 

 

   Disertační práce „Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén“ 

představuje komplexní studii, pokoušející se uchopit zvolenou problematiku 

jednak jako autonomní kulturní komplex, jednak jako pozoruhodnou součást 

globalizované kultury současnosti, jako její významný komunikační symbol, 

v němž ovšem nepřestávají působit národní i lokální kulturní vlivy a tradice. 

Role ochranných známek a značek se dnes zdaleka nevyčerpává snahou o 

ovlivnění spotřebitelského chování; míra, v níž dokáží ovlivňovat a 

spoluvytvářet kulturu a životní styl, je někdy překvapivá; marketing je 

nemyslitelný bez interkulturní psychologie, v přejímání určitých symbolů 

dochází k obtížně uchopitelnému prolínání vědomých a nevědomých prvků, 

např. v oblasti tzv. „značkového myšlení“. Autor se snaží nastínit zvolené téma 

z více úhlů pohledu, interpretovat ji na pozadí právnických, psychologických, 

sociologických a kulturologických teorií a přístupů. Důležitou součástí 

předkládaného textu je také konkrétně zaměřená studie o vlivu značek v rámci 

olympijského hnutí a vlastní autorův výzkum o roli značek v prostředí 

vysokoškolských studentů.  

   V úvodu autor sděluje, proč si vybral právě toto téma a proč je považuje za 

aktuální. Jeho poznámka o nedostatečné marketingové gramotnosti a právního 

vědomí české populace a o potřebě mezioborového výzkumu dané problematiky 

je pro celý následující text podstatná a určující. Ochranné známky a značky 

působí jako kulturní komplex, vytvářející vzorce chování a hodnot, jeho význam 

se ani zdaleka nevyčerpává pouze v oblasti obchodu a  služeb. Tematická i 

metodologická pestrost textu je důsledkem snahy o co nejkomplexnější 

uchopení tématu. Celkové teoreticko empirické analýze určitě neškodí ani 

občasné vybočení z „axiologické neutrality“, neboť je dáno autorovými 

profesionálními zkušenostmi. 

   První kapitola se zaměřuje na kulturní aspekty ochranné známky, dotýká se 

otázek vztahu práva a kulturních vzorců, obtížné uchopitelnosti tzv. otevřených 

právních pojmů, jakými jsou např. dobré mravy nebo veřejný pořádek, přináší 

vyčerpávající přehled práva na ochranu duševního vlastnictví, podrobněji se 

zabývá druhy ochranných známek a přináší v dané souvislosti nejednu 

zajímavou informaci. Zatímco začátek kapitoly spadá spíše do oblasti sociologie 

práva, většina následujícího textu kapitoly je věnována platnému právu. Ve 

druhé kapitole rozvíjí autor některé dříve naznačené úvahy, zejména 

v souvislosti s otázkou, do jaké míry lze vynucovat morálku právními 

prostředky. Zajímavé je pojednání o vztahu mezi fenoménem známek na jedné 

straně a veřejným pořádkem a dobrými mravy na straně druhé. Následuje 
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důkladný přehled různých ochranných známek, obsahujících různé sporné 

prvky. Autor se tak opět pokouší hlouběji vniknout do širšího kulturního 

kontextu, obsaženého ve snahách o registraci té které známky. Tato pasáž práce 

je velice konkrétní a zdařilá, více prostoru by si možná zasloužila problematika 

vztahu dobrých mravů a event. propagace násilných ideologií, klamavé reklamy 

atd.  

   Následující kapitola pojednává o proměnách percepce obchodní značky. Autor 

správně poukazuje na mnohovrstevnatost vnímání a chápání fenoménu obchodní 

značky, která vede mj. k tomu, že v současném marketingu v souvislosti 

s obchodní značkou vzniká značný prostor pro často  velmi sofistikované 

ovlivňování jak spotřebitelského chování, tak životního stylu a hodnot. Člověk, 

který je věrný určité značce, se pak pyšní svým stylem, domnívá se, že si 

zvětšuje reputaci, což leckdy i odpovídá skutečnosti, ale vůbec mu nedochází, 

jak moc se nechává ovlivňovat. Poučná je pasáž o dějinách značek, stejně tak i 

stránky, jež se zabývají současnými významnými značkami a jejich 

ekonomickými a právnickými souvislostmi. Důležitá je také autorova poznámka 

o tom, jak značka dokáže „pohltit“ klasické spotřebitelské chování. Mnoho úvah 

zde krouží kolem problematiky značkového myšlení, text obsahuje úctyhodné 

množství materiálu. Do historie se vrací zajímavá podkapitola o dekotextualizaci 

značky, která nemusí souviset jen se ztrátou historické paměti, ale může být také 

vnucená, jako např. za minulého režimu.  

   Současnému marketingu značky, zaměřenému dosti výrazně na vytváření 

subjektivních tržních motivů spotřebitele, se autor věnuje v následující kapitole. 

Zásluhou obrovského rozmachu sociálních sítí se prohlubuje kritická reflexe 

některých značek, které nedostály proklamovaným zásadám. Pakliže firma, 

která si vetkla do štítu lásku k dětem, využívá dětské otrocké práce v zemích 

rozvojového světa, skutečně se může potázat se zlou. Pochopitelně však lze také 

počítat s rozšířením fámy, která má se skutečností jen málo společného. Větší 

marketingová gramotnost, všímá si autor, úzce souvisí s obecnou neochotou 

nechat se manipulovat. Současně ale vzrůstá počet zranitelných skupin 

spotřebitelů, zejména seniorů.  

Předposlední, velice zdařilá kapitola je konkrétní aplikací autorových znalostí o 

ochranné známce a značce na olympijské hnutí, které se ve své novodobé 

historii nepochybně stalo událostí globálního dosahu a významu. Autor si všímá 

hlubokých rozporů mezi zněním Olympijské charty, vyslovující se jednoznačně 

proti politickému a komerčnímu zneužívání sportovců a skutečností, ať už se 

jednalo o OH v Berlíně roku 1933 nebo o současnost. Nehledě na to, že zásada: 

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ je marketingovým mágům, politikům i 

sportovcům samotným ze všeho nejvíc pro smích. Závěrečná kapitola pak 

přináší vlastní autorův výzkum percepce značky a jejího vlivu na spotřebitelské 

chování vysokoškolských studentů.   

   Práci jistě lze leccos vytknout, podle mého názoru především místy 

nedostatečné dovedení zajímavých nápadů nebo informací do hotovějšího tvaru, 
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který by zřetelněji vypovídal o autorském stanovisku. Nejkvalitnější jsou 

právnické pasáže, solidní jsou i ty části textu, kde se autor opírá o sociologii 

práva či kulturní antropologii, naopak více zohledněna mohla být psychologie. 

To však je, domnívám se, nutná daň za snahu o komplexní přístup. Doktorand, 

jak dokazuje také přiložený seznam použité literatury, má o zvolené 

problematice hluboké znalosti, které se mu v práci podařilo uplatnit a analyzovat 

tak skutečně důležité, někdy i ožehavé téma. 

   Po pečlivém zvážení všech aspektů tudíž navrhuji doktorskou práci JUDr. 

Petra Frischmanna „Ochranná známka a značka jako kulturní fenomén“ 

k úspěšné obhajobě v doktorském řízení. 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2014 

 

 

                                                                                     JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 

   


