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Autorova práce nazvaná „Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo“ představuje 

text věnovaný problematice mezinárodněprávní ochrany průmyslového vlastnictví, což je 

tradiční téma diplomových prací. Určitou výhodou zvoleného tématu je, že úprava 

mezinárodněprávní ochrany je relativně stabilní, vykazující změny až v delším časovém 

horizontu, což je dáno samotnou podstatou mezinárodního práva a složitostí jakýchkoliv 

mezinárodních jednání. Na druhé straně dané téma klade na autora zvýšené nároky na celkovou 

orientaci v oboru průmyslových práv a nutí ho analyzovat v zásadě všechny relevantní 

mezinárodní smlouvy, nikoliv je izolovaně jeden dokument či právní institut.  

Má-li být smyslem tohoto tématu především získání a následné prokázání přehledu o celé 

mezinárodněprávní ochraně průmyslového vlastnictví, pak nutno konstatovat, že práce svůj účel 

a cíl splnila. Autor práce po vymezení základních pojmů a historickém exkurzu vytyčuje dvě 

významné mezinárodní smlouvy, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodou TRIPS. Zvláštní 

pozornost je věnována globálnímu institucionálnímu rámci, tj. WIPO a WTO, doplněnému též 

informacemi o regionálních strukturách. Následně práce přechází k obsahově nejhutnější části 

práce a to části věnované jednotlivým druhům průmyslověprávní ochrany. Zde bere v potaz jak 

mnezinárodněprávní úpravu, ale stručně i reflexi v komunitární úpravě. Nutno ocenit, že 

v kategorii „ostatních předmětu“ nezapomíná ani na obchodní jméno, obchodní tajemství či 

ochranu nových odrůd rostlin. Na tuto hmotněprávní částí navazuje též partií o vynucování práv 

a také zvláštní kapitolou o problémech a současných tendencích mezinárodněprávní úpravy. 

Samozřejmostí je stručný závěr.  

 



Z povahy práce vyplývá, že nutno musel postupovat především analytickou a popisnou metodou. 

Objem použité literatury i zdrojů je vzhledem k tématu práce a její struktuře odpovídající. Práce 

je celkem logicky členěna, byť diskutabilní může být vyčlenění zvláštní kapitoly věnované 

„významným mezinárodním úmluvám“. Určitou daní za dané téma, které nedovoluje ve formátu 

diplomové práce podrobně zkoumat jednotlivé aspekty, je zobecňování a popisnost textu. Autor 

zde, zjevně s cílem zmínit vše a nic neopomenout, navýšil objem práce nad nezbytný rozsah. 

Celkově lze práci hodnotit jako v zásadě zdařilý úvod do mezinárodněprávní problematiky, autor 

prokázal potřebnou míru orientace v daném oboru, přičemž se nedopustil fatálních obsahových 

či formálních chyb.  

Práce splňuje základní předpoklady kladené na diplomové práce a může být postoupena k 

obhajobě. Podle výsledku ústní obhajoby navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na otázku případných nových mezinárodních smluv 

v průmyslověprávní oblasti (stav a vývoj jednání ve WIPO a WTO). 
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