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POSUDEK 
OPONENTKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomantka: Lukáš Holub 
Název práce: Souběh autorskoprávní a známkoprávní ochrany 
Rok odevzdání práce: 2016 
Vedoucí práce: JUDr. Petra Žikovská 
Oponentka práce: JUDr. Irena Holcová 
Úvod posudku: Student Lukáš Holub si za téma diplomové práce zvolil zajímavou 

oblast souběhu autorskoprávní a známkoprávní ochrany. Za cíl si klade 
podat co možná nejkomplexnější pohled na souběh obou kategorií 
práv duševního vlastnictví. Zvolené téma lze považovat za velmi 
vhodné jak z pohledu právní vědy, tak též aplikační právní praxe. 

Rozsah práce: 85 stran, vlastní práce včetně úvodu a závěru 80 stran  
Obsah práce: Práce obsahuje: Seznam zkratek; Úvod; věcné kapitoly 3 až 6:  

3. Obecně k autorskoprávní a známkoprávní ochraně; 4. Autorské 
právo a autorskoprávní ochrana; 5. Právo ochranných známek a 
známkoprávní ochrana; 6. Souběh autorskoprávní a známkoprávní 
ochrany; dále Závěr; Seznam použitých pramenů; český Abstrakt a 
anglický Abstract; Klíčová slova/Key words. Kapitoly jsou členěny do 
oddílů, bodů, popř. i podbodů. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Lukáš Holub se ve své práci věnuje zajímavému právnímu souběhu 
v oblasti práv duševního vlastnictví, a sice souběhu známkoprávní a 
autorskoprávní ochrany. Téma samé vybízí k širšímu a obecnějšímu 
zamyšlení nad obsahem pojmu duševního vlastnictví, což je především 
obsahem kapitoly třetí, kdy se po obecném úvodu diplomant poměrně 
úspěšně pokouší podat základní vhled do dané problematiky. 
Následující kapitoly se pak odděleně zabývají autorskoprávní a 
následně i známkoprávní ochranou. Autor práce udržuje v obou těchto 
částech stejnou systematiku a popisuje zde postupně předmět ochrany, 
subjekt ochrany, vznik ochrany a její trvání, následně pak i nakládání 
s předměty ochrany a na posledním místě i mezinárodní souvislosti. 
Dodržením tohoto postupu vzniká účelná komparace obou ochran, 
která dokladuje autorovu orientaci v dané problematice, jakož i 
porozumění předmětným zákonným normám. Za stěžejní považuji 
kapitolu šestou, která pojednává o souběhu autorskoprávní a 
známkoprávní ochrany. Uvedená kapitola krom teoretického rozboru 
obsahuje řadu konkrétních příkladů z každodenní praxe a autor 
zejména zde (ale též v celé práci) prokazuje jednoznačnou schopnost 
aplikace zákonných norem v praxi. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je psána srozumitelně. Metoda zpracování je popisná, částečně 
analytická a komparativní. Práce má řádný poznámkový aparát, práce 
se základní odbornou literaturou, včetně způsobu uvádění citací, je též 
řádná. Text vhodně doplňují obrazové přílohy. Lze konstatovat, že se 



diplomantovi podařilo splnit cíl, kterého chtěl dosáhnout. 
Celkové hodnocení 
práce: 

Lukáš Holub prokázal svou diplomovou prací nejen teoretické právní 
znalosti, ale též schopnost samostatné tvůrčí práce. Diplomová práce – 
přes drobné výhrady - splňuje jako celek, tedy jak z hlediska 
obsahového i z hlediska formálního, požadavky kladené na práci 
diplomovou a je způsobilá obhajoby. 

Zadání pro obhajobu: V průběhu obhajoby se doporučuji zaměřit na aktuální judikaturu a 
změny v oblasti ochranných známek plynoucí ze Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady ES 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015.  

Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci známkou výborně. 

Praha dne 10. 5. 2016  
 
 

_________________________________ 
JUDr. Irena Holcová 

oponentka diplomové práce 
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