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Diplomantka:  Bc. Věnceslava   Z e l l e r o v á 

Název diplomové práce:  Mezinárodní srovnávací analýza informačních systémů ochranných 

známek a průmyslových vzorů 

Oponentka diplomové práce:  PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 

Návrh klasifikace:  Velmi dobře 

V Praze, dne °18. 1. 2016 

Hodnocení 

K obhajobě předkládaná diplomová práce Bc. Věnceslavy Zellerové je jednou z dalších, které 

jsou v rámci studií na ÚISK věnovány informačním systémům oblasti průmyslového 

vlastnictví. Je dokonce již třetí diplomovou prací, která je v posledních 9 letech věnována 

přímo systémům a databázím ochranných známek. Autorka zřejmě nějak navazuje na 

diplomové práce B. Průchové (2008) a K. Solarové (2007), domnívám se proto, že by bylo 

vhodné se stručně vymezit vůči obsahům těchto prací alespoň v textu předmluvy. Autorka si 

téma zvolila v rámci studia odborného předmětu, další motivaci, jak uvádí v předmluvě, našla 

během přednášek přímo v  Úřadě průmyslového vlastnictví, kde vykonala i později odborné 

konzultace. Jde o pozitivní fakt a jako oponentka ho vítám. K názvu práce bych měla drobnou 

poznámku: jeho první slovo je podle mého názoru nadbytečné, vyvolává totiž dojem, že půjde 

o srovnávací analýzu realizovanou spolupracovníky ze zahraničí, anebo že se dotazníková 

akce konala též u respondentů v zahraničí. V podstatě jde o standardní srovnávací analýzu 

vybraných českých i zahraničních systémů. 

Autorka předložila výsledek své práce ve standardní době studia. Diplomová práce má 

požadovaný rozsah (cca 60 s. textových odstavců, cca 15 s. obrázků, grafů a tabulek, seznam 

literatury a přílohu s kopiemi 2 malých dotazníků.). Práce má v předmluvě více méně zřetelně 

formulované cíle, dominuje jim malý průzkum názorů uživatelů na online vyhledávání 

z vybraných databází, realizovaný pomocí dotazníku se studenty ÚISK. V rámci předmluvy 

anebo úvodu bych uvítala přesnější specifikaci všech použitých metod při tvorbě jednotlivých 

částí práce. Autorka by je měla doplnit či potvrdit v rámci obhajoby. V průběhu hodnocení 

proto uvedu stran metod a postupů určité domněnky. 

Diplomantka v práci předně vychází ze studia vybrané podstatné (a osvědčené) literatury 

k danému tématu (četná je i literatura k tématu české provenience z dílny odborníků Úřadu 

průmyslového vlastnictví ČR) a dále pravděpodobně z vlastní analýzy a popisu zahrnutých 

systémů pro online vyhledávání záznamů o ochranných známkách a průmyslových vzorech 

včetně dokumentace těchto systémů. Důležitou metodou pak byl malý průzkum názorů 

uživatelů na vybrané parametry online vyhledávání v zahrnutých databázích. 

Metoda práce s literaturou a dalšími zdroji je v diplomové práci významně zastoupena v první 

polovině textu (kapitoly 1-4), jak dokládají četné citace. Použitá literatura a korporativní 

prameny jsou uvedeny v závěrečném seznamu použité literatury, jde o cca 55 záznamů (jejich 

prezentace je na s. 85-89). V záznamech se vyskytují určité nedostatky, které uvádím na konci 

hodnocení. U korporativního autorství je užíváno nestandardních vstupních prvků (zkratek), 

není ale jasný způsob jejich tvorby. Pokud autorka užila nějaká osobní pravidla, měla je 

vysvětlit v předmluvě. Způsob citování autorka také nekomentuje, podobá se však 

Harvardskému stylu (možná z normy ISO 690?). Vyskytují se i určité nejasnosti, například na 

s. 12 je citace díla z roku 2004 autora PIČMANA, není však jasné, k jakému referenčnímu 

záznamu vede v závěrečném seznamu (jsou tam 2 identické vstupní prvky i data). Na s. 21 je 

zase citát z TDKIV, chybí ovšem relevantní záznam v závěrečném seznamu. Podotknout je 

ale nutné, že by tato citace měla být správně pod autorem hesla „databáze“ (Kučerová, H.). 
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Hlavní text práce diplomantka uspořádala do 7 kapitol, nečíslovaného úvodu (jde ovšem spíše 

o resumé kapitol) a krátkého závěru. V obsahu práce (viz s. 6) se vyskytuje opakovaná chyba 

v číslování dílčích podkapitol části 1.2 (tj. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 atd.). Tato sériová formální 

chyba se samozřejmě objevuje také v relevantních pasážích textu. Podotknout lze, že se do 

celkového obsahu navíc nedostal řádek o lokalizaci předmluvy ke školnímu dílu. 

Kapitola první (cca 13 s. textu) těží stoprocentně z četné publikované literatury, časté citace 

pramenů jsou ale korektně uvedeny. Autorka se v kapitole věnuje, jak je uvedeno již 

v abstraktu, termínům (v práci je též vícekrát uvedeno „pojmům“) dané oblasti a také 

prostředí ochranných známek a průmyslových vzorů. K představeným termínům a reáliím 

nemám v zásadě námitek. Doporučila bych jenom, kdyby byl lépe popsán statut subjektu, 

který je zastoupen povětšinou zkratkou OHIM (jde o úřad koho, jak je řízen, financován, 

kontrolován v činnosti apod.). Na s. 17 bych také uvítala přesnější citaci tzv. „Lanhamova 

zákona“ (z balíku legislativy USA?). Již v první kapitole se objevuje větší počet různých 

chyb, jejichž seznam je uveden na konci hodnocení. 

V kratičké kapitole 2. (3 s.) autorka představuje tři významná třídění užívaná ve sledované 

oblasti (opět spíše jenom na bázi přebíraných poznatků z literatury). Námitku musím ale 

učinit již na úrovni uvedených titulků kapitoly a tří podkapitol: kromě názvu kapitoly se 

pouze u první podkapitoly vyskytuje slovo „třídění“ (2.1 Niceské třídění), u zbývajících se 

objevují slova „úmluva“ (2.2 Vídeňská úmluva) a „dohoda (2.3 Locarnská dohoda). Není 

jasné, proč tomu tak je (přitom v 5. kapitole na s. 70-73 jsou tato třídění v dílčích textech 

pojmenována velmi přesně). Textu by prospělo, kdyby byly představeny alespoň aktuální 

české verze daných třídění včetně uvedení URL jejich prezentace (např. Vídeňské třídění je 

na adrese: http://www.upv.cz/cs/publikace/tridníky/tridníky-ochranne-znamky.html). Proč 

nejsou zaznamenány také poslední verze dalších třídění v české mutaci (viz vícesvazková 

publikace z roku 2012, ISBN 078-80-7282-090-0 a ISBN 078-80-7282-091-7, a publikace 

z roku 2008, ISBN 078-80-7282-078-8)? Vhodné by bylo i provázání informací z kapitoly 

2. na podkapitolu 5.10, kde zaznívají další podrobnosti k těmto tříděním. Zvážit by se dalo 

i spojení takto rozdělených výkladů. Na s. 24 by bylo vhodné doplnit přesnější citaci 

„mezinárodní vyhlášky č. 118/1979“ (není uveden její název a lokalizace ve Sbírce zákonů 

ČR). Ujasnit je potřebné také údaj o založení Vídeňské úmluvy, měl by to být rok 1973 

(autorka uvádí 1971). 

Třetí kapitola (6 s.) přináší stručný popis mezinárodních smluv vztahujících se k právům na 

označení a průmyslové vzory. Citována je zejména známá publikace Pavla KOUKALA. 

K obsahu dílčích částí nemám žádné připomínky, doporučila bych pouze, aby tam, kde je to 

možné, byly uvedeny alespoň pod čarou adresy lokalizací URL textů smluv na WWW. 

Drobné chyby se ale v textu i v této části vyskytují. Návazná čtvrtá kapitola (8 s.) přináší 

popisy mezinárodních a národních institucí, které provozují systémy a databáze se záznamy 

ochranných známek a průmyslových vzorů. Autorka nekomentuje celkový stav národních 

systémů ve světě, neuvádí také, jak došlo k výběru (vedle dvou mezinárodních úřadů) tří 

národních institucí (české, americké a švédské). Které parametry pomohly zvolit zrovna 

švédský systém, a proč třeba ne německý, francouzský nebo jiný? Lze důvody a kritéria 

výběru doplnit při obhajobě? Pokud jsou v této kapitole zmiňovány relevantní databáze, pak 

bych i v této části doporučila uvést odkazy do kapitoly 5, kde se vyskytují podrobnosti o nich. 

V tomto případě bych ale autorce spíše doporučila popisy databází a struktur jejich záznamů 

prezentovat již právě ve 4. kapitole, protože v kapitole 5. části 5.3 a 5.4 přerušují náhle výklad 

realizace a vyhodnocování dotazníků. Měla bych také jeden faktický dotaz: na s. 39 je 

zmíněna existence databáze OHIM TMView v rámci prezentace švédského systému, proč ale 

tedy není tato databáze či tento systém popsán v rámci podkapitoly 4.2? 

http://www.upv.cz/cs/publikace/tridníky/tridníky-ochranne-znamky.html
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Nosnou kapitolou (cca 33 s.) diplomové práce je kapitola pátá. Obsahuje praktický přínos. 

Autorka v ní představuje výsledky menšího průzkumu názorů uživatelů na online vyhledávání 

záznamů z vybraných databází ochranných známek a průmyslových vzorů na základě 

dotazníkového šetření. V názvu kapitoly jakož i v textu kapitoly se vyskytuje sousloví 

„přístupy informačních systémů“ (nebo i „přístupy ochranných známek a průmyslových 

vzorů“), které by potřebovalo osvětlit. Jde o přístupy do informačních systémů, resp. jejich 

databází, anebo fakticky o přístupy informačních systémů k něčemu? Prosím o osvětlení při 

obhajobě. V tomto směru bylo obtížné číst a porozumět úvodnímu textu, který komentuje 

dotazníkové šetření. Jako příklad nejasného sdělení uvádím větu: „Dotazník obsahoval 

9 otázek zabývajících se databázemi ochranných známek a 9 otázek týkajících se přístupů 

průmyslových vzorů“. Oponentka nakonec vyčetla mezi řádky (a též v reprodukovaných 

dotaznících v příloze) cíle průzkumu asi tak, že respondenti prováděli jednoduchá 

vyhledávání ve stanovených databázích a vyjadřovali se v rámci stanovené škály hodnot 

k určitým parametrům rozhraní pro vyhledávání v online databázích za účelem zjistit, který 

systém je nejpřívětivější a líbí se koncovým uživatelům. Respektuji, že si autorka stanovila, 

že si bude všímat právě jenom těchto parametrů (korespondujících se standardem ISO 9241). 

Jak uvedla, parametry konzultovala také s odborníky z ÚPV. 

Autorce bych stran přípravy průzkumu vytkla, že neuvedla alespoň základní hypotézy či 

očekávání průzkumu – nebylo by to složité, prostě ten, kdo stanovuje cíle a vytváří otázky pro 

dotazník, očekává předem nějaké výsledky, minimálně na základě vlastních znalostí 

a zkušeností. Pro vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku by se pak lépe interpretovaly 

výsledky (hypotézy by se potvrdily či vyvrátily) a formulovaly by se dobře i celkové závěry. 

Též bych připomněla, že v úvodní podkapitole 5.2 měly být očíslované otázky z dotazníku 

komentovány (včetně odkazu do přílohy), nestačí je představit pouze v příloze. Respondentů 

bylo 21, šlo o studenty (asi?) prvního ročníku magisterského studia prezenční a kombinované 

formy (není upřesněno, jestli studenti jednoho ročníku již měli za sebou přednášky a cvičení 

práce s danými systémy). Šlo tedy o malý vzorek všech uživatelů, kteří s relevantními 

databázemi pracují. I proto nemohou být získané výsledky zevšeobecněny (šlo o malý 

případový průzkum). To znamená, že zjištění, že „systémy ÚPV jsou nejlepší a systémy 

USPTO nejhorší“ je diskutabilní (kdyby průzkum dělali studenti v USA, možná by to dopadlo 

opačně). 

Úvodní výklad dotazníkového šetření v podkapitole 5.2 je před prezentací zjištěných výsledků 

na konci podkapitoly 5.4 (přesně na s. 52) přerušen vložením popisu vybraných databází 

záznamů ochranných známek včetně vyhledávacích údajů (v části 5.3) a databází záznamů 

průmyslových vzorů (v části 5.4). Již výše jsem doporučila lokalizaci těchto popisů do 

kapitoly 4. Připomínám také, že v textech se vyskytují obrázky, které nejsou propojovány 

s textem. Interpretace výsledků vyhledávání záznamů (na s. 52-54) je solidní, připomínkuji 

ale naléhavě skutečnost, že autorka přesně neuvedla u jednotlivých interpretací odpovídající 

číslo dotazníkové otázky (oponentka si tak musela čísla „bez záruky“ zapisovat do papírového 

exempláře textu práce tužkou, snad nedošlo k omylu). Základní gramatickou chybou je zápis 

série výsledků v procentech (viz příloha na konci posudku). Další interpretace výsledků stran 

hodnocení nápověd (helpů), aktualizace databází, zobrazování množin záznamů i záznamů 

samotných, vedení dialogu skrze uživatelské rozhraní a rozlišovacích prvků vizualizace 

informací jsou vedeny ve stejném stylu. Specifické hodnocení se týkalo vyhledávání podle 

třídníků zahrnutých klasifikačních systémů, autorka porovnala formální zapisování třídníků 

těchto systémů pomocí vybraných ukázek třídníků. 

V šesté krátké kapitole (2 s.) chtěla autorka ještě představit „trendy ve zpřístupňování 

ochranných známek a průmyslových vzorů“, de facto ale představuje jenom souhrny 

z dotazníkové akce. Zaměření a obsah provedeného dotazníkového šetření nemohl sám o sobě 
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objektivně trendy jednoduše odhalit (zkoumání daných systémů by muselo být rozsáhlejší 

s více parametry podstatného charakteru a muselo by být vedeno v určitém časovém 

prostoru). Poslední sedmá kapitola (3 s.) přináší stručný výklad významu ochranných známek 

v podnikání s odkazem na publikované studie, zahrnuta je i ukázka případové studie sporů 

ohledně průmyslových vzorů na mobilní telefony Samsung a Apple. Diplomová práce je 

ukončena velmi stručným závěrečným hodnocením přínosů práce. 

Text práce je z hlediska formálního připraven na solidní úrovni, jak jsem ale výše v textu 

vícekrát uvedla, určité formální chyby se v textu vyskytují. Stran gramatiky je text zatížen 

řadou chyb, ty hlavní jsem uvedla na koni v seznamu. Určité úpravy by byly vhodné i na 

úrovni formulování větných celků (tyto nedostatky ale v seznamu neuvádím). 

Závěrem konstatuji, že práce Bc. V. Zellerové je z hlediska obsahu cenným příspěvkem 

v oblasti specializovaných informačních systémů. Splnila úlohy či body ze zadání práce. 

Zahrnut je vlastní praktický přínos v podobě průzkumu uživatelů realizovaného na bázi 

dotazníkového průzkumu. Práci doporučuji k obhajobě jako celek a navrhuji ji s ohledem na 

uvedené připomínky klasifikovat jako Velmi dobrou. 

Eva Bratková, v. r. 

Gramatické chyby a překlepy v textu: 

s. 9 odst. 1, první věta, sloveso „vznikla“ není v korektním tvaru (správně „vzniklo“, podmětem je 

„téma“) 

s. 9 odst. 2, předposlední věta, za slovem „normy“ musí být čárka ukončující vedlejší větu 

s. 9 odst. 2, poslední věta, místo slovesa „sestavit“ by mělo být spíše sloveso „zjistit“ (též kvůli 

smyslu připojené vedlejší věty) 

s. 10 odst. 1, druhá věta, za slovem „činnosti“ musí být čárka (před zkratkou „tzn.“ a následným 

výčtem položek) 

s. 10 odst. 1, druhá věta, za slovem „záležitostí“ musí být čárka před vedlejší větou 

s. 10 odst. 1, poslední věta, za slovem činnosti by měla být také čárka (před zkratkou např.) 

s. 10 odst. 2, první, druhá věta a další, bylo by vhodné sjednotit termíny „pojem“ a „termín“, zřejmě 

je myšleno totéž? 

s. 10 odst. 3, předposlední věta, za slovem „dohodám“ by měla být čárka před vedlejší větou 

s. 11 odst. 3, první výčtová položka, zájmeno „s ním“ není v korektním tvaru (správně „s nimi“, jde 

o práva) 

s. 11 odst. 4, druhá věta, slovo „činnosti“ by mělo být nahrazeno slovem „předměty“ (předchozí 

věta „předměty“ uvádí) 

s. 11 odst. 4, poslední věta, slovo „geografické“ není ve správném tvaru („geografického“?) 

s. 13 odst. 3, poslední věta, sloveso „zřizuje“ by bylo vhodné nahradit slovesem „ustanovuje“ 

(zřizovány mohou být spíše instituce) 

s. 13 odst. 4, první věta, slovo „kapitole“ by mělo být nahrazeno spíše slovem „podkapitole“, čtenář 

jinak neví, kam je přesně odkazován 

s. 16 odst. 5, poslední věta, slovo „typologii je zjevně nadbytečné, USA prostě používají dané 

třídění 

s. 17 odst. 1, poslední věta, v sousloví „že známku užívá“ chybí zopakování podmětu („uživatel“), 

sdělení se stává málo srozumitelným 
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s. 17 odst. 4, druhá věta, čárka za názvem „Madridského protokolu“ je zcela nadbytečná 

s. 18 odst. 6, třetí věta, mělo být lépe specifikováno, že jde o zákon ČR (z kontextu věty nebo 

odstavce to nevyplývá) 

s. 21 odst. 6, první věta, slovo „kapitola“ by mělo být nahrazeno spíše slovem „podkapitola“, čtenář 

jinak neví, kam je přesně odkazován 

s. 22 odst. 2, první věta, za slovem „termínům“ musí být čárka před vedlejší větou 

s. 22 odst. 3, druhá věta, nevhodný obrat „databázová centra v sobě obsahují také problematiku…“ 

(lépe „zpřístupňují informace z oblasti průmyslového vlastnictví“ apod.) 

s. 29 odst. 5, první věta, nevhodný obrat „má dohoda 44 členů…“ (lépe spíše „dohodu podepsalo 44 

zemí…“ apod.) 

s. 29 odst. 5, třetí věta, za slovem „upravuje“ musí být čárka před vedlejší větou 

s. 30 odst. 6, druhá věta, v rozpětí dat nebude před koncovým datem mezera (správně 1986-1944) 

s. 31 odst. 1, druhá věta, možná nadbytečná nebo opačná interpunkce ve výrazu „článku 1,.“ 

s. 33 odst. 1, výčtová položka první, za slovem „vysvětlují“ musí být čárka před vedlejší větou; ve 

stejné větě za slovem „pojmů“ musí být také čárka před vedlejší větou 

s. 33 odst. 1, výčtová položka třetí, slovo „předmětů“ není ve správném pádě (informace 

o …„dalších předmětech“) 

s. 37 odst. 1, výčtová položka třetí, sousloví „technická infrastruktura“ by mělo být správně ve 

4. pádě (technickou infrastrukturu…), předchozí položky tak jsou uvedeny; totéž platí o položce čtvrté 

s. 37 odst. 4, druhá věta, sloveso „mají“ není ve správném tvaru („má“?, jde o USPTO) 

s. 37 odst. 4, poslední věta, citát není uveden korektními uvozovkami (nutno sjednotit, viz jiné 

uvozovky v textu) 

s. 39 odst. 5, druhá věta, za řetězcem patentů)“ musí být čárka před hlavní větou 

s. 42 odst. 3, druhá věta, nevhodný obrat „9 otázek zabývajících se databázemi“, lépe „9 otázek 

týkajících se ..“ 

s. 43 odst. 3, druhá věta, jiné pořadí slov v sousloví „zároveň i obsahuje“, lépe „obsahuje zároveň i“ 

s. 44 odst. 1, pátá věta, za slovem „vyhledávat“ musí být čárka před hlavní větou; dále ve větě opět 

za slovem „možností“ musí být čárka před vedlejší větou 

s. 45 odst. 4, třetí věta, nevhodný obrat termínu „Položky, ve kterých lze vyhledávat“, správně 

„Položky, podle kterých lze vyhledávat“ 

s. 46 odst. 1, první věta, slovo „kategoriích“ není ve správném tvaru („kategorií“?) 

s. 46 odst. 3, první věta, nevhodný obrat termínu „hledání ve více polích“, správně „vyhledání podle 

více polí“  

s. 49 odst. 2, pátá věta, nevhodný obrat termínu „Vyhledávat lze také výrazy“, správně „Vyhledávat 

lze také podle výrazů“ (výrazy uživatel zná, nemusí je vyhledávat, vyhledávat bude záznamy) 

s. 50 odst. 1, třetí věta, za slovem „kritérií“ musí být čárka před vedlejší větou 

s. 50 odst. 1, čtvrtá věta, slovo „plno textovou“ se píše bez mezery 

s. 51 odst. 2, druhá věta, za slovem „použít“ musí být čárka před vedlejší větou (odkaz na 

obrazovku není navíc korektně označen, správně nutno odkázat na obr. 9) 

s. 52 odst. 1 (tučně), slovo „možnostech“ není ve správném tvaru („možností“?) 

s. 52 odst. 3, zápis procent ve smyslu podstatného jména (50 % respondentů) je nutné podle 

pravidel české gramatiky psát s mezerou (v editoru WORD pak s pevnou mezerou), bez mezery se 

procenta zapisují pouze ve významu přídavného jména (např. dvacetiprocentní účast – 20% účast); 
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stejná chyba se vyskytuje mnohonásobně od s. 52 až po s. 81, kde se vyskytuje jediný správný zápis 

(„15,6 %“) v celém textu práce; výskyt téže chyby ještě na s. 79 a 81 

s. 52 odst. 2, první věta, za slovem „zhodnotili“ musí být čárka před hlavní větou 

s. 56 odst. 2, první věta, za slovesem v imperativu „viz“ se nepíše tečka; totéž na s. 57, dále také na 

s. 64 

s. 64 odst. 1, druhá výčtová položka, slovo „databázích“ není ve správném tvaru („databází“) 

s. 64 odst. 2, druhá věta, nevhodný obrat termínu „Hledaný výraz“, správně „Vyhledávací výraz“ 

(výrazy uživatel zná, nemusí je vyhledávat) 

s. 66 odst. 1, první věta, gramatická chyba ve slově „tématické“ (správně „tematické“); stejná chyba 

se vyskytuje také na s. 69 

s. 70 odst. 4, první věta, chybný název „Mezinárodní třídník výrobků…“?, správně „Mezinárodní 

třídění výrobků…“? - viz název dvousvazkové oficiální publikace ÚPV z roku 2012, ISBN 078-80-

7282-090-0 a ISBN 078-80-7282-091-7; stejná chyba ještě na s. 71 (odst. 4)? 

s. 75 odst. 1, poslední věta, za slovem „vlastnictví“ bude čárka před vedlejší větou (podřadicí spojka 

„a tak“ se vztahem následkovým) 

s. 81 odst. 1, poslední věta, za slovem „podobnosti“ bude čárka před vedlejší větou 

s. 81 odst. 2, poslední věta, ve slovese „prodávali“ je hrubka, správně „prodávaly“ (společnosti) 

Seznam použité literatury (podle ČSN ISO 690) – hlavní chyby: 

BIRD, identifikátor ISSN by měl být zapsán s pomlčkou (identifikátor ISNB je s pomlčkami téměř 

všude až na jeden případ), nutno zajistit konsistenci zápisu v celém seznamu, viz totéž v řadě dalších 

záznamů článků z časopisů 

ČESKÁ REPUBLIKA, doporučit lze kratší vstupní prvek ČESKO (dle souboru autorit) 

JAKL, před rozsahem stran u monografií je nutno zapsat určitě tečku (uvozuje tento údaj vždy! Při 

popisu na monografické úrovni); stejná chyba u všech záznamů monografií 

KOLEKTIV ÚPV, nevhodné korporativní záhlaví, mělo by být jenom záhlaví Úřadu s doporučeným 

tvarem podle souboru autorit ČR (Česko. Úřad průmyslového vlastnictví) 

MACGREGOR, údaj „Acta MUP“ je údajem edičním, je nutné jej lokalizovat na jiné místo záznamu; 

znamená to také, že číslo 2 je číslem svazku v edici a číslo ISSN (zde mimořádně s pomlčkou) patří 

dané edici; v této souvislosti je nutno prověřit také záznam PŘÁDNÁ, kde se vyskytuje stejný 

problém s tím, že zřejmě ale půjde o jiné číslo v edici (jde o 2 různá díla?) 

PIČMAN, dva záznamy se stejným datem, nutno prověřit, pokud jde o shodu datací, pak je situaci 

nutné řešit kvalifikátory (a, b) 

SCHIKL, číslo sešitu není korektně zapsáno 

OHIM, korporativní záhlaví by mělo být v jiném tvaru podle souborů autorit („Úřad pro harmonizaci 

ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)“, v citacích stačí popřípadě uvést jenom 

první tři slova jména; další problém je v abecedním zařazení všech záznamů se záhlavím OHIM, jsou 

vtěsnány mezi záznam WIESE a záznam ÚPV (toto záhlaví také není podle souboru autorit – viz výše 

KOLEKTIV ÚPV) 

USPTO, záhlaví podle souborů autorit je „Spojené státy americké. Patent and Trademark Office“ 

WIPO, záhlaví podle souborů autorit je „World Intellectual Property Organization“ 
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Diplomová práce 

Aspekt kvality práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

30 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

14 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; 

( v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

18 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

10 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

2 bodů 

    

CELKEM   74 bodů 

 

 


