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Diplomantka předkládá práci s tématem „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní 

právo“, jež evokuje šířeji pojatý předmět zkoumání, samozřejmě s předpokladem přehledu 

diplomantky o průmyslových právech jako celku. Již úvodem je na místě uvést, že diplomantka 

se tohoto tématu zhostila v zásadě standardním způsobem, ovšem nevyvarovala se některých 

dílčích problémů popř. nedůsledností, které však jsou dány již volbou tématu. Předložená práce 

je svým pojetím popisem základních znaků daných druhů průmyslových práv, vždy s výčtem 

jednotlivých dotčených mezinárodních úmluv.  

Nelze mít bez dalšího diplomantce za zlé, že práci pojímá popisně, avšak alespoň základní nosná 

myšlenka práce by prospěla, stejně jako např. rozbor praktické úlohy mezinárodních smluv 

v českém právním řádu ve vazbě na čl. 10 Ústavy ČR. Právě otázka aplikace mezinárodních 

smlouva a s tím spjatá problematika self-executing norem, kde lze odkázat i na nálezy Ústavního 

soudu ČR, je přitom zcela klíčová pro pochopení úlohy mezinárodních smluv v praxi. Závěry 

práce na str. 71 a násl. jsou také minimálně sporné. Tak např. jednotný globální patent je 

zbožným přáním a vývoj ničemu takovému dnes nenasvědčuje, dobrovolné vzdání se práv se 

jako znak budoucího vývoje rovněž rozhodně nejeví apod. 

Po systematické stránce je práce rozdělena do 11 kapitol (dále ne úplně přehledně rozdělených 

na subkapitoly), nehledě na úvod a závěr, o němž již byla řeč. Text se soustředí na popis za 

sebou jdoucích druhů průmyslových práv a zmínku o příslušné úpravě v mezinárodní smlouvě, 

ne vždy však doprovázené aktuálním vývojem v jednotlivých orgánech WIPO a WTO. Pracuje 

se s literaturou českou i zahraniční. Nebyl zcela využit potenciál několika rozhodnutí orgánů 

WTO pro výklad např. Dohody TRIPS (např. spor s Kanadou ohledně tzv. bolar provisisons aj.) 



Základní požadavky kladené na diplomové práce však je možno mít za splněné, neboť jinak 

práce po obsahové i formální stránce nevykazuje zásadní vady či nesprávnosti.  

Při obhajobě nechť se diplomantka zaměří na otázku tzv. self-executing norem (přímo 

aplikovatelných norem) v mezinárodních smlouvách.  

 

V Praze dne 12. září 2016                     

 

           JUDr. Petra Žikovská 


