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diplomantka:diplomantka:diplomantka:diplomantka: Marie Štruncová Marie Štruncová Marie Štruncová Marie Štruncová    
    

1.1.1.1.    AktuálnostAktuálnostAktuálnostAktuálnost    (novost)(novost)(novost)(novost)    tématutématutématutématu    

    Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 90 str. zvolila 

problematiku licenční smlouvy jako nástroje nakládání s nehmotnými statky v 

mezinárodním obchodě, které považuje za jedny z nejčastěji používanými smluvními 

nástroji v mezinárodní hospodářské a obchodní spolupráci. Jde nepochybně o téma 

aktuální s ohledem na Smlouvu ACTA, která v poslední době přinesla vzrušenou 

diskusi a které se diplomantka rovněž věnuje. 

    

2.2.2.2.    NáročnostNáročnostNáročnostNáročnost    tématutématutématutématu    

    Téma diplomové práce považuji za náročné s ohledem na hodnotící přístup k 

jeho zpracování a také s ohledem na nutnost studia zahraničních pramenů jejichž 

počet však s ohledem na zvolené téma nepovažuji za dostatečný. 

    

3.3.3.3.    KritériaKritériaKritériaKritéria    aaaa    hodnoceníhodnoceníhodnoceníhodnocení    prácepráceprácepráce    

 Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do šesti kapitol, úvodu a 

závěru, přičemž v kapitole šesté jsou uvedeny příklady licenčních smluv. Z textu 

diplomové práce dovozuji, že diplomantka postupuje od zkoumání obecných a 

pojmových otázek (jako je pojem licence a licenční smlouva), přes licenční 

smlouvu a smlouvy související až po možnosti řešení sporů včetně příslušné 

judikatury. 

 

 Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomantka má o 

zkoumané problematice dobrý přehled (a to nejen teoretický), že prostudovala 

dostatečný počet titulů tuzemské odborné literatury (o zahraniční výše) i 

judikatury. Diplomantka prokázala, že dokáže se získanými teoretickými poznatky 

pracovat, o čemž svědčí značný počet poznámek. Práce byla zpracována samostatně 

a splnila cíl, který si diplomantka před jejím zpracováním stanovila. Oceňuji 

vlastní názory diplomantky. Úprava práce i její jazyková a stylistická úroveň 

jsou na odpovídající výši.    

    

4.4.4.4.    PPPPřipomínkyřipomínkyřipomínkyřipomínky    aaaa    otázkyotázkyotázkyotázky    kkkk    zodpovězenízodpovězenízodpovězenízodpovězení    připřipřipři    obhajoběobhajoběobhajoběobhajobě    

    K textu diplomové práce nemám zásadní věcné připomínky. Diplomantka však 

opomněla, že byl již publikován nový zákon o mezinárodním právu soukromém, který 

obsahuje zvláštní kolizní normu pro práva duševního vlastnictví. 

    

 Otázka k ústní obhajobě: Jakým právem se bude řídit podle budoucí právní 

úpravy ochrana práva duševního vlastnictví v případě, ochrana bude poskytována 

na území více států, a jakým právem se bude řídit licenční smlouva?  

    

5.5.5.5.    DoporučeníDoporučeníDoporučeníDoporučení    prácepráceprácepráce    kkkk    obhajoběobhajoběobhajoběobhajobě    

 Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou, odpovídající stanoveným 



nárokům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

    

6.6.6.6.    NavrženýNavrženýNavrženýNavržený    kvalifikačníkvalifikačníkvalifikačníkvalifikační    stupeňstupeňstupeňstupeň    

    Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“. 

    

    

V Praze dne 13. dubna 2012 

                                                                   

                                                                                                   

Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 


