
P O S U D E K   D I P L O M O V É   P R Á C E  
 
 
 

 
Téma: Právní ochrana designu se zaměřením na módní průmysl 

 
Autor: Lucie Tomášková 
 
 
Vedoucí práce: JUDr. Michal Růžička  
 
 
 
Autorka předkládá k obhajobě práci na téma, které není v diplomových pracích téměř 
frekventované. To však neznamená, že není aktuální. Naopak, autorka se v práci pokouší 
shrnout poznatky o možnostech právní ochrany módního designu a svým pojednáním tak 
nastiňuje pojem a oblast nové právní disciplíny „módní právo“. 
 
Při zpracování tématu byla autorka omezena nedostatkem odborné literatury, zejména 
tuzemská v tomto ohledu absentuje. Lze tedy vyzdvihnout individuální přístup autorky 
k danému tématu. Jelikož se jedná o průřezovou problematiku, musela se autorka, po 
vymezení základních právně teoretických pojmů, seznámit s jednotlivými formami právní 
ochrany, které pro ochranu módního designu přicházejí v úvahu. Tyto jednotlivé formy 
ochrany analyzovala, pozorovala jejich účinky z hlediska předmětu práce a zjištěné poznatky 
shrnula. Zvolené metody zkoumání tématu jsou odpovídající.  
 
Výklad práce je logický. Autorka nejprve v její přípravné části vymezuje pojem designu a 
charakterizuje jej i z hlediska právní povahy. Následný výklad se zaměřuje na jednotlivé 
v úvahu přicházející formy ochrany. Poněkud nadbytečně však působí části věnované 
mezinárodnímu systému ochrany a Úřadu průmyslového vlastnictví. Závěr práce obsahuje 
shrnutí získaných poznatků.  
 
Diplomová práce obstojí i po formální stránce. Je prosta formálních chyb a nepřesností, práce 
s poznámkovým materiálem je na odpovídající úrovni.  
 
Z obsahového hlediska byl vytčený cíl práce splněn. Diplomová práce obsahuje sice několik 
věcných nepřesností (např. možnost ochrany dekoru průmyslovým vzorem), ale celkově 
převažuje individuální přístup autorky a neotřelost tématu práce.  
 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací a jako velmi 
dobrou ji doporučuji k obhajobě. Při ní bych uvítal rozpravu na téma možností a vhodnosti a 
právní ochrany módního designu v praxi.  
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