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Cílem práce bylo podat základní přehled o ochranné známce, možnostech 

ochrany označení ve světě a významu ochranné známky pro podnikající 

subjekty se zaměřením na její funkce, podobu a postavení ve firemním 

prostředí. V práci uvést rovněž příklady z praxe. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Bakalářská práce  popisuje ochrannou známku, její aspekty a význam pro podnikající  

subjekty a spotřebitele. Její pojem je definován podle  národní právní úpravy se  zdůrazněním 

těch  hledisek, která jsou pro ni charakteristická a pro podnikající subjekty podstatná. 

Uvedeny  jsou rovněž možnosti registrace ochranné známky v zahraničí. V některých 

případech je přitom poukázáno na případné odlišnosti v právní úpravě, zejména u  ochranné 

známky EU. 
V této bakalářské práci je  vysvětleno, jaké funkce ochranná známka má a proč je dobré je rozvíjet, jaký 

význam má zejména pro podnik .Dále pak jakým způsobem může vlastník ochranné známky poskytnout svá 

práva jiným subjektům a je přiblížena  problematika institutů, které souvisí s obranou vlastníků ochranných 

známek proti jejich narušitelům. Jistě zajímavým pohledem na věc je oblast soudního vymáhání práv, kdy je 



zřejmé, že vlastník ochranné známky má více možností domáhat se svých práv, než vlastník nezapsaného 

označení, který nemůže využít prostředků k nápravě prostřednictvím zákona č. 221/2006 Sb.  

 

V poslední části práce jsou důležité body, resp. určité tipy pro přihlašovatele ochranných známek a dále 

pak zdůraznění, že registrace ochranné známky je počátkem budování jejího postavení na trhu, nikoliv konečnou 

fází. Bez péče o ochrannou známku se z ní může stát pouze „položka“ v rejstříku ochranných známek, 

s náležitou péčí pak silná ochranná známka. Opačným přístupem k ochranné známce, tj. staráním se o ni a o 

produkty, které jsou jí chráněny, jistě získá vlastník ochranné známky konkurenční výhodu na trhu, spočívající 

zejména v tom, že se spotřebitel k takto označeným produktům bude vracet a dá jim přednost před produkty 

konkurenčními .Lze konstatovat, že práce splnila svůj cíl. 

Ot.1: Vysvětlete v jakém případě lze hodnotit porušení ochranné známky jako trestný čin. 

Ot.2: Jak byste hodnotila ochrannou známku v celém systému ochrany duševního vlastnictví? 

 

 

 

 

Práce je   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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