NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Mezinárodní srovnávací analýza informačních
systémů ochranných známek a průmyslových vzorů
Autor dipl. práce:

Bc. Věnceslava Zellerová

Vedoucí dipl. práce: Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Navrhované hodnocení:

výborně

Cíl práce:
Cíl kvalifikační práce diplomantka naplnila.
Struktura práce a obsahové záležitosti:
Diplomantka zpracovala dílo velmi užitečné a komplexním způsobem a tato
kvalifikační bude velmi dobře zapadat do rodiny prací obdobných témat v oblasti
průmyslového vlastnictví, kde se mj. velmi dobře absolventi oboru INSK uplatňují.
Cením si této práce také proto, že diplomantka zvolila téma vůbec ne jednoduché,
naopak velmi těžké a možná i částečně nevděčné, o to více zajímavější
z dlouhodobého hlediska. Práci podřídila i přípravu, a to jak v průzkumu a práci
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pochopitelně není možné v rozsahu a v hlavním zaměření práce realizovat, přesto se
to částečně podařilo. Za všechny takové aspekty stačí zmínit oblast tzv. selekčních
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