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Vybrané téma práce - „Známky s dobrou pověstí se zaměřením na luxusní značky“ – představuje 

atypické spojení relativně jasně vymezeného pojmu známkového práva (ochranné známky s dobrým 

jménem) a naopak vágního, nicméně přitažlivého módního pojmu „luxusních značek“. Dle názoru 

oponentky by práci více prospělo, pokud by tzv. luxusní značky byly spíše jen doprovodnými 

příklady obecnějšího pojednání než nosnou částí práce. Takto se totiž diplomantka vystavila 

nebezpečí určitého umělého až násilného spojení daného právního institutu s nejasně vymezeným, 

jakkoliv atraktivním, pojmem „luxusních značek“, které jistě nejsou hlavním příkladem známek 

s dobrým jménem.  

 

Přes tuto základní pochybnost o výběru a názvu tématu však po shlédnutí struktury a obsahu práce 

možno konstatovat, že autorka – jistě při vědomí výše uvedeného nebezpečí – ve zvýšené míře 

akcentovala obecnou známkovou problematiku, jak o tom svědčí kapitoly 1 až 4. Až od kapitoly 5 

cíleně hovoří o „luxusních značkách“. Nicméně i tento obecný akcent neumožňuje zcela odstranit 

výtku metodologického charakteru, spočívající v poněkud umělém spojení obou částí práce. Avšak 

to je již důsledkem zmíněného výběru tématu.  

 

V rovině posouzení autorčiných znalostí o vybraném známkoprávním institutu známek s dobrým 

jménem/pověstí nutno potvrdit, že tyto znalosti jsou dostačující. Autorka správně rozlišuje 

mezinárodní, komunitární i národní úrovně známkové ochrany, zná základní linie rozhodovací 

činnosti např. OHIMu (např. stran distinktivity), reflektuje i tzv. netradiční známky a také dokáže 

rozlišit historické i současné pojmy proslulých známek, všeobecně známých známek a známek 

s dobrým jménem, což není ani v praxi pravidlem.  



Přispělo by však k větší kvalitě práce, pokud by alespoň částečně byly zohledněny otázky týkající se 

vynucování práv k „luxusním značkám“, např. data celních orgánů aj. Stejně tak v práci možno 

postrádat základní informaci o paralelní ochraně „luxusních značek“ různými druhy práv duševního 

vlastnictví a to ve srovnání s jinými právními řády.    

 

Po formální stránce práce nevykazuje podstatných závad, text je dostatečně plynulý s řadou odkazů a 

citací včetně judikatury. 

 

S ohledem na výše uvedené práci možno doporučit k obhajobě. Otázkou k obhajobě budiž 

problematika paralelní ochrany označení známkovým a autorským právem, popř. právem 

průmyslových vzorů. 

 

V Praze dne 17. září 2015                JUDr. Petra Žikovská 
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