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Nehmotné statky a průmyslová práva v současnosti.
Zachytit současné trendy ochrany duševního vlastnictví v průmyslově
vyspělých zemích.Provést komparaci těchto zemí a České republiky
včetně uvedení pozitiv a negativ v systému České republiky.
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Připomínky a otázky k obhajobě: Práce je zaměřena na zkoumání způsobů ochrany
duševního vlastnictví v České republice a v průmyslově vyspělých zemích. Zachycuje
současné trendy v této oblasti.Popisuje problematikuudělování patentu, průmyslového vzoru,
ochranné známky, vše na národní i mezinárodní úrovni.Zhodnocuje stav průmyslově právní
ochrany na území České republiky a uvádí aktuální problémy s nástinem možných řešení.
Ot.č.1 : Seznamte komisi s významnými databázemi obsahujícími informace pro výzkumníky.
Ot.č.2 : Jakou úlohu hraje ÚPV v Praze v oblasti ochrany duševního vlastnictví?
Práce

je doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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