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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně (s. 7 – komplexní přehled prostředků vymáhání, 

analýza zákona č. 221/2006 Sb. – zkoumání sporných otázek) / Provedeno nikoliv řádně / 

Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn (Předložený 

přehled právních prostředků je popisný. Práce neobsahuje důkladnější analýzu 

problematických otázek, která by osvědčovala diplomantovo osvojení problematiky a 

prokázání schopnosti odborné práce. Předložený text nabízí převážně vstupní informace o 

zvolené problematice.) / Cíl nesplněn nebo vůbec nestanoven  

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: Text v přílišné míře vychází z 

popularizačních zdrojů) 

 



 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami: Příliš 

rozsáhlá část osnovy je věnována obecným otázkám a pramenům právní úpravy. Nevhodný je 

i přednostní rozbor nekalosoutěžní ochrany předcházející klíčové právní úpravě dopadající 

přímo na práva průmyslového vlastnictví. / Zvolena nevhodně (odůvodnění: ….) 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Spíše ne (odůvodnění: 

Autor opakovaně řešil otázky spadající do hlavního předmětu jeho zájmu již v rámci rozboru 

právní úpravy v kapitole 2. Například kritiku současného provedení ochrany obchodního 

tajemství v OSŘ autor předkládá v kapitole 2.2 Právní úprava EU). 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano / Ne (odůvodnění: Příliš často autor vychází z pramenů nikoliv 

odborných, ale spíše popularizačních - viz např. citace na s. 15). 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: Autor jen okrajově čerpá 

z relevantní judikatury. A pokud tak již činí, děje se tak příliš věrným přepisem.) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (druh, počet) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne  

 

Není korektní odkazovat v práci na zdroje identifikované jen určením internetové adresy, na 

níž se nacházejí – absentuje název, autor a čas citace (viz např. poznámka pod čarou č. 12, 

26, 31, 39, 45, 47, 49, 51, 52, 94, 125 - 127 a mnohé další). Často se jedná o pouhé 

popularizační články určené pro širokou veřejnost, které by rozhodně pro diplomovou práci 

neměly být základním zdrojem poznání. Zdroj určitých pramenů (zejména soudních a 

správních rozhodnutí) je nedostatečně identifikován, či taková identifikace zcela absentuje 

(viz např. poznámka pod čarou č. 75, 84 – 86, 109 a další). 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Relativně široké téma si autor zvoleným pojetím termínu „vymáhání“ ještě rozšířil. Řádné 

zpracování takového tématu si vynucuje vyšší míru zobecnění. Autor se však nevyhnul „pasti 

popisnosti“, často se omezuje na pouhé komentování či přepis relevantní úpravy. Kapitola 3.2 

o vymáhání Celní správou ČR tak jen letmo popisuje pravomoci celní správy bez většího 

přínosu pro zvolené téma. Obdobně postupuje i při zpracování další právních pramenů. 

Nejvýznamnější z nich (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) je pak zpracován 

jako jakýsi komentář, kdy diplomant otrocky dodržuje jeho systematiku – dokonce na s. 70 

řeší v samostatné kapitole přechodná ustanovení. 

 

Obdobně deskriptivní je zohlednění evropské judikatury (s. 56 a násl. a s. 67 a násl.), kdy 

autor velmi detailně popisuje (téměř přepisuje) jednotlivé kauzy, aniž by se pokusil o 

zobecnění závěrů pro účely své práce. 

 

Novou evropskou regulaci patentového práva autor popisuje jen obecnými floskulemi 

čerpanými z popularizačních internetových článků. 



 

Převažující popisnost práce vyniká například na s. 25 a 26, kde autor uvádí výčet různých 

českých právních předpisů přímo či nepřímo souvisejících s právy průmyslového vlastnictví. 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (Deskriptivní zpracování široce 

vymezeného tématu nevedlo diplomanta k této nezbytné analýze) 

 

Úplnost zpracování tématu: co do rozsahu zmíněny všechny klíčové oblasti (Protože však 

autor řadí mezi práva průmyslového vlastnictví i doménová jména a další práva, nutno uvést, 

že je jejich ochrana v práci opomenuta). 

 

Autorovo pojetí tématu je dosti široké, jak sám uvádí při výkladu pojmu vymáhání. Za nástroj 

vymáhání pak považuje i instituty spojené se samým vznikem (registrací) práva – 

připomínkové, námitkové či zrušovací řízení. Takové široké pojetí apriori neodmítám, ale 

nezbytným důsledkem je vyšší míra zobecnění tématu. Práce se nemůže omezit na popisné 

seznámení s téměř plnou šíří právní regulace práv průmyslového vlastnictví. 

 

Zhodnocení tématu: Závěrečná kapitola spíše jen rekapituluje systematiku práce. 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne 

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: … 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Identifikace zdrojů je prováděna nevhodně (viz výše) a též nejednotně: křestní jméno plně, či 

jen počáteční písmeno atd. Internetové zdroje jsou v seznamu určeny jen obecnou webovou 

stránkou. Právní předpisy jsou řazeny bez ohledu na jejich konkrétní povahu či dobu vydání. 

Řazena mezi ně je i důvodová zpráva. 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

 

Jazyková (z hlediska užívání odborné terminologie) a stylistická úroveň textu (čtivost, 

přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Spíše nedostatečná 

(odůvodnění: Celkové pojetí práce jako spíše popularizačního díla se neblaze odráží i ve 

zvolené stylistice, která by spíše slušela novináři a nikoliv právníkovi: „Porušováním práv 

z průmyslového vlastnictví se věnuje i Česká obchodní inspekce /s. 27 – stranou ponechám, že 

primárně autor osočuje ČOI z protiprávního jednání/, „zasáhnout proti výrobkům, jež jsou 

podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví“ – též s. 27, „mohu jen doporučit, aby byl 

za všech okolností kladen důraz na uzavření písemné licenční smlouvy“ /s. 52/). 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

 

 



4.  Případné další vyjádření k práci: 

 

Za příliš silné považuji tvrzení na s. 10. že mezinárodní smlouvy zásadu teritoriality 

prolamují. Jimi tato zásada prolomena není, jen je upraven režim usnadňující dosáhnout 

účinků přihlášky i pro další teritoria. 

 

Na s. 11 autor naprosto chybně uvádí, že důvodem časové limitace výsledků tvůrčí činnosti je 

zastarávání těchto výsledků.  

 

Ve vztahu k mezinárodním úmluvám (zde PUÚ) je vadné hovořit o jejich novelizaci (s. 13). 

 

Ve vztahu k povinnosti podle živnostenského zákona označit provozovnu obchodní firmou 

diplomant uvádí: „Za nedodržení této povinnosti je možné podnikateli uložit pokutu až do výše 

100.000 Kč. Význam této povinnosti spočívá zejména v ochraně práv k obchodní firmě, kdy je 

podnikatel nucen (chce-li se vyhnout uložení sankce) svoji obchodní firmu veřejně přiznat. 

Toto přiznání tak dává ostatním podnikatelům možnost se s uvedenou firmou seznámit, a tím i 

možnost posoudit, zda tak není zasaženo do práv k jejich obchodní firmě.“. Úvaha, že 

smyslem povinnosti označení provozovny obchodní firmou je především ochrana práv jiných 

vlastníků obchodní firmy, je zcela absurdní, když případnou závadnou firmu jiného mohou 

snáze seznat z veřejně a dálkově přístupného obchodního rejstříku. 

 

Na s. 46 autor jako nástroj vymáhání uvádí určovací žalobu, není však zřejmé, jaký efekt 

vymožení práva je s tímto institutem spojen. To možná souvisí s absencí s. 47 v odevzdané 

práci. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Zvolené téma nabízí mnoho relevantních otázek. Z aktuálních například úvaha, do jaké míry 

si vynutí stávající česká úroveň ochrany obchodního tajemství implementaci nové směrnicové 

úpravy. 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Práce vykazuje významné vady ve všech oblastech jejího posuzování. Autor neprokázal, že si 

osvojil odborné znalosti zvoleného tématu a nebyl schopen předložit odbornou práci bez 

základních vad, kterých by diplomová práce měla být prosta. 

 

Nelze proto předloženou práci doporučit k obhajobě a je nezbytné, aby byla diplomantem 

důkladně přepracována s tím, že dosud prezentované informace mohou být (spíše jen) 

základem pro další verzi práce. Navrhuji proto vrácení diplomové práce k přepracování. 

 

V Praze dne 6. 11. 2017 

 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent diplomové práce 

 


