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Předkládaná práce se zabývá srovnáním známkoprávní a autorskoprávní ochrany, 
což je téma bezesporu přínosné a z hlediska práv k duševnímu vlastnictví i 
potřebné. Analýza předkládaného problému totiž vyžaduje znalost obou odlišných 
oborů práva k duševnímu vlastnictví, což bývá překážkou zdárného vyřešení úkolu. 
I z tohoto důvodu považuji výběr tématu za vhodný, stejně jako i metodu 
zpracování, která je převážně analytická a komparatistická. 
 
Práce je přehledně členěna do sedmi kapitol, přičemž po úvodních obecnějších 
kapitolách se autor propracovává k poměrně detailní analýze ochrany práva 
autorského (kapitola čtvrtá) a následně pak i k ochraně ochranných známek 
(kapitola pátá). Za pozitivní tu považuji zejména přehlednost obou kapitol, kdy 
autor zjevně záměrně zachovává stejnou systematiku členění, což čtenáři ulehčuje 
orientaci v textu a podporuje komparatistické nazírání na problém.  
 
Syntézou obou předchozích kapitol je pak část šestá hovořící o souběhu 
autorskoprávní a známkoprávní ochrany, která je nejen souhrnem teoretických 
poznatků v daném oboru, ale i sumářem konkrétních příkladů, které umožňují 
čtenáři lepší pochopení této poměrně komplikované materie. Diplomant tu zcela 
jednoznačně prokazuje svou orientaci v problematice a schopnost domyslet 
dopady legální úpravy na praktické problémy praxe. Celá kapitola pak vyústí 
v podkapitole 6.5. k analýze sporu o značku „Prim“, kde pisatel prokazuje i své 
znalosti z oblasti procesní. 
 
 
 



 
Po formální stránce je práce prostá písařských chyb, obsahuje seznam zkratek a 
dobře fungující poznámkový aparát. Po stylistické stránce je práce na úrovni 
obvyklé pro daný druh prací. Vytknout lze snad poměrně netypické stránkování 
v římských číslicích, které běžnému čtenáři poněkud znesnadňuje orientaci v textu. 
 
Práce jako taková splňuje nároky kladené na obdobný druh prací a doporučuji ji 
k ústní obhajobě. 
 
 
V Praze dne 17.5.2016     JUDr. Petra Žikovská 
 
 


