
36x

Jméno: Název odborné práce:

Baumruková Aneta Ekonomická výhodnost patentování jogurtu pro psy v ČR a zahraničí

Bělinová Tereza Unijní patent a jednotný patentový soud

Brauner Jan
Užívání ochranných známek při vyhledávání pomocí klíčových slov na 

internetu

Čechová Jana Námitky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

Farská Monika
Řízení o zápisu ochranné známky cestou národní, mezinárodní a 

evropskou

Filipenská Marcela
Dotační podpora ochrany průmyslových práv ze strukturálních fondů EU  v 

rozpočtovém období 2014-2020

Girmanová Jana Espacenet v porovnaní so špecializovanou komerčnou databázou - Orbit

Gregor Vladimír Řízení o zrušení patentu a výmazu užitného vzoru před UPV

Holbling Jiří

Řízení o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku a 

řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou podle zákona č. 

441/2003 Sb. 

Kadlecová Tereza Vztah národní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie

Kilian Pavel Konverze patentových dokumentů do fulltextové elektronické podoby

Kocinec Jaroslav Vybraná průmyslová práva v exekuci a insolvenci

Kollhammerová Iva Technický charakter vynálezu 

Kratěnová Jana Autorskoprávní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Kratochvíl Tomáš Výše udržovacích poplatků v cizině 

Krček Miroslav
Řízení o zápisu ochranné známky cestou národní, mezinárodní a 

komunitární

Kubů Tereza Zvláštnosti farmaceutických vynálezů

Lažanský Oskar Smysl a význam patentové ochrany

Mach Tomáš Mezinárodní zápis ochranných známek – Madridský systém

Marciniak Agata Právní náhled na podnikový vynález ve vybraných zemích

Miškovicová Ivica Posudzovanie vynálezcovského kroku

Mizera Tomáš Dopady nařízení eIDAS na elektronické podání ÚPV

Institut průmyslověprávní výchovy

Obhájené závěrečné odborné práce

školní rok 2016/2017 

http://upv.cz/dms-static/f563c684-006e-4e1c-910c-2fd542d5e4e9/baumrukova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/038c65ab-543a-4c18-a4fa-deaf5391f47c/belinova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/b2e1b624-e88c-49f3-9331-ac1e2ab5ea4a/brauner.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/b2e1b624-e88c-49f3-9331-ac1e2ab5ea4a/brauner.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/91bc0836-3d24-4cc4-b9bf-816ca104f538/cechova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/9fced471-01ec-42ca-9325-de5715cb2969/farska.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/9fced471-01ec-42ca-9325-de5715cb2969/farska.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/b9c11e8c-cc58-43aa-b1e6-03caf7a52217/filipenska.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/b9c11e8c-cc58-43aa-b1e6-03caf7a52217/filipenska.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/8aab468b-a3b7-4cae-8e8a-94b39007c19d/girmanova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/1070315c-4bb8-4f48-8adc-5505ea5922eb/gregor.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/326e5782-e288-43cd-890a-a85319d2fe90/holbling.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/326e5782-e288-43cd-890a-a85319d2fe90/holbling.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/326e5782-e288-43cd-890a-a85319d2fe90/holbling.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/860eecf8-0a5c-4774-b3d4-566aebd65c3f/kadlecova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/4a5be34f-3988-451e-a771-dae1dcc7b79f/kilian.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/8ddbd616-3f07-40d3-bac7-fc100c16ed78/kocinec.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/f8fcb06b-93d8-40a8-b8ff-c987142e236b/kollhammerova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/150544e2-cf01-48a4-9b22-741d320f1a23/kratenova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/6587d7f6-015e-4ecd-b35b-0f9baa68e3ef/kratochvil.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/78a47059-1a51-4f29-bb8b-6efe86f24740/krcek.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/78a47059-1a51-4f29-bb8b-6efe86f24740/krcek.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/650ad876-3941-479f-b254-667dae5baa91/kubu.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/0e8daa1d-c77d-4218-896e-f8f370601dbe/lazansky.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/94407da4-a9ca-4529-be24-63e1dc4d3fd8/mach.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/964d5194-a877-4447-bf93-17620ebd713c/marciniak.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/23045969-4904-46d1-80d9-100f8a4f906e/miskovicova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/d22c87d6-5a4b-437a-829b-24621d3db34a/mizera.pdf


Muroň Jan Individuální povaha průmyslového vzoru

Nejedlík Martin Ochrana průmyslových práv v organizaci zaměřené na aplikovaný výzkum

Novotná Kateřina Porovnání práv plynoucích ze zapsaného a z nezapsaného označení

Prochazková Zdeňka Stavba patentových nároků 

Šmejkalová  Michaela Odpovědnost provozovatelů tržnic jako prostředníků obchodu s padělky

Šmejkalová Petra
Řízení o námitkách proti zápisu ochranných známek do rejstříku a řízení o 

prohlášení ochranné známky za neplatnou

Štarková Barbora Pravděpodobnost záměny označení

Talábová Zuzana Náklady patentové ochrany

Tomášek Jan Stavba patentových nároků v přihlášce vynálezu

Topičová Tereza Porušování práv duševního vlastnictví v EU

Trejtnarová Hana Visegrádský patentový Institut

Unzeitig Martin Smysl a význam patentové ochrany v podniku

Vylíčil Jakub
Význam mezinárodní ochrany patentů UP a UEB pro budoucí 

komercializace

Zubatá Ivana Dodatková ochranná osvědčení

http://www.upv.cz/dms-static/77960464-68f6-440f-8d42-2c197506aa5e/muron.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/901b50e5-9e4e-446e-9b56-3cafc8962720/nejedlik.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/04764fcc-33f3-4a4c-a635-abd729c002e3/novotna.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/6528427f-7bf0-4501-89f5-cef74e2c0fb8/prochazkova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/aa52f711-691a-413f-a33e-88fd283227b3/smejkalova2.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/2d4d3378-b848-4d0b-b26d-52927e3fa4ab/smejkalova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/2d4d3378-b848-4d0b-b26d-52927e3fa4ab/smejkalova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/c4a43fb6-0437-4a5c-baee-30abfc7368b5/starkova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/dc5db1cc-bea4-4a2a-aa51-a13392b7d198/talabova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/8a2b9309-e3f3-4118-bcd6-c94c0718bd2f/tomasek.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/ca127523-4957-4b5c-b018-f76d744c98c6/topicova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/44d968ff-53b6-4e67-8655-ac90c5ba37c7/trejtnarova.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/30bd210e-48ed-45fc-a25c-5d8f581e0199/unzeitig.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/a45ebb41-3027-4816-bd1a-cdc9463979ae/vylicil.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/a45ebb41-3027-4816-bd1a-cdc9463979ae/vylicil.pdf
http://www.upv.cz/dms-static/b798a1de-44eb-4cac-93e7-031ec2c12d48/zubata.pdf

