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Jméno: Název odborné práce:

Arendarčiková Radka
Reforma známkového práva v EU a její dopad na právní úpravu v 

ČR

Beluský Michal Technický charakter vynálezu

Brulík Jan Smysl a význam patentové ochrany

Dadejová Vlasta Návrh novely zákona o ochranných známkách

Divín Radek Ochrana metody ošetření lidské a zvířecí tkáně

Douděrová Dana
Původcovství a vlastnictví vynálezu ve vybraných společných 

mezinárodních projektech výzkumu a vývoje

Drábek Ivan
Vývoj praxe národních úřadů a poplatků souvisejících s validací a 

udržováním EP ve vybraných evropských státech

Filipčíková Radka
Problematika autorských práv a licencí v případě veřejných 

zakázek ve vědě a výzkumu

Hemmrová Aneta Patent EU a jednotný patentový systém

Honzáková Jana
Administrativní úkony ve Vědeckotechnickém parku UP spojené s 

vytvořením průmyslového vlastnictví na UP

Hrubá Pučeková Soňa Stavba patentových nároků

Chytil Petr Rozlišovací způsobilost ochranných známek

Joklová Kaňová Jana Smysl a význam patentové ochrany

Kleinová Marie Zvláštnosti biotechnologických vynálezů

Konrádová Simona Zdruhovění ochranné známky

Kovaříčková Kateřina Smysl a význam patentové ochrany

Králová Alena Problematika patentové ochrany z hlediska vysoké školy

Krč Kamil
Porovnání vyhledávací strategie ESPACENETu s národními 

databázemi ÚPV

Milichovský Jan Novost a tvůrčí úroveň v praxi USPTO vs. EPO

Mrázková Michaela
Ochrana duševního vlastnictví na Filozofické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci

Institut průmyslověprávní výchovy

Obhájené závěrečné odborné práce

školní rok 2017/2018 

http://upv.cz/dms-static/9b240149-1bc0-4bb4-ac0f-5a7ced163d18/arendarcikova.pdf
http://upv.cz/dms-static/9b240149-1bc0-4bb4-ac0f-5a7ced163d18/arendarcikova.pdf
http://upv.cz/dms-static/dd999188-24cb-44c3-8fe6-16c775d75608/belusky.pdf
http://upv.cz/dms-static/55aad165-fda2-42c3-a7ac-da930086dfbe/brulik.pdf
http://upv.cz/dms-static/a3cafafe-5de9-4a58-85f3-41b5e74456bd/dadejova.pdf
http://upv.cz/dms-static/5223d9c0-d7ac-47aa-bb84-3e69fc05dbe1/divin.pdf
http://upv.cz/dms-static/a72460b6-2076-4635-bb28-5d5e0355a7d6/douderova.pdf
http://upv.cz/dms-static/a72460b6-2076-4635-bb28-5d5e0355a7d6/douderova.pdf
http://upv.cz/dms-static/99136eeb-fb3c-4b44-9705-002c457a355f/drabek.pdf
http://upv.cz/dms-static/99136eeb-fb3c-4b44-9705-002c457a355f/drabek.pdf
http://upv.cz/dms-static/bf8686e5-94ac-4704-83eb-6e28f947474f/filipcikova.pdf
http://upv.cz/dms-static/bf8686e5-94ac-4704-83eb-6e28f947474f/filipcikova.pdf
http://upv.cz/dms-static/ea53cffb-467a-4303-99c5-ddef3b6f217f/hemmrova.pdf
http://upv.cz/dms-static/aa0a3a47-1aaa-47a3-9863-f9204564b99b/honzakova.pdf
http://upv.cz/dms-static/aa0a3a47-1aaa-47a3-9863-f9204564b99b/honzakova.pdf
http://upv.cz/dms-static/11245d92-8a04-4120-bceb-befa5a79348c/hruba.pdf
http://upv.cz/dms-static/fc7bbd82-7969-4d15-9a7d-772d0d57fe62/chytil.pdf
http://upv.cz/dms-static/c2b6c5a8-cb83-4cf1-a34f-f77a2e4eafe2/joklova.pdf
http://upv.cz/dms-static/7ba05448-484c-462c-828d-16beddcc40e0/kleinova.pdf
http://upv.cz/dms-static/15205a48-32ea-4aa4-ba06-78a77f2066ce/konradova.pdf
http://upv.cz/dms-static/994403be-3f34-43f0-812d-4977adee5e60/kovarickova.pdf
http://upv.cz/dms-static/c1bcd7fc-27be-47fd-a1f7-c10c1c269271/kralova.pdf
http://upv.cz/dms-static/b676ce0f-ba34-4e10-9913-00a20bc655e1/krc.pdf
http://upv.cz/dms-static/b676ce0f-ba34-4e10-9913-00a20bc655e1/krc.pdf
http://upv.cz/dms-static/dc1e6fd0-cb5c-4152-bebd-fbee9e18d1dc/milichovsky.pdf
http://upv.cz/dms-static/2ecf7415-6a74-450d-afe1-9cae4e7c6c46/mrazkova.pdf
http://upv.cz/dms-static/2ecf7415-6a74-450d-afe1-9cae4e7c6c46/mrazkova.pdf


Mutlová Hana Námitky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

Nováková Andrea
Význam ochranných známek v organizacích realizujících 

aplikovaný výzkum

Ondroušková Jana Náklady patentové ochrany 

Prycl David
Komercializace duševního vlastnictví akademické instituce s 

komerčním subjektem zejména v grantových projektech

Půžová Zuzana
Úprava práv duševního vlastnictví v grantových projektech mezi 

výzkumnými institucemi na národní úrovni

Řeháčková Sylvie
Nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména 

ochranné známky

Sommerová Anna Námitky podané proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

Stančová Michaela Posuzování rozlišovací způsobilosti kolizních prvků 

Suchomel Petr
Stanovení výše licenčních poplatků vybraných technologií na 

Univerzitě Palackého v Olomouci

Šilhanová Helena
Právní ochrana označení původu/zeměpisných označení 

z hlediska právních předpisů platných v České republice

Šotová Zuzana
Uživatel nezapsaného nebo jiného označení v obchodním styku a 

jeho zákonem chráněná práva

Tomíčková Dana

Technická řešení a hodnocení míry invence: vynálezy vs. užitné 

vzory v posuzování vynálezecké činnosti, resp. překročení rámce 

pouhé odborné dovednosti

Trojan Václav
Historie, současnost a budoucnost Centra transferu technologií 

na Mendelově univerzitě v Brně

Tučapský David Vynálezecká činnost

Urbanová Jana Elektronizace a využití OCR v ÚPV

http://upv.cz/dms-static/53c4bc4a-11aa-43af-bd93-8890cd828546/mutlova.pdf
http://upv.cz/dms-static/65a4d5c1-66e2-4a73-be62-91562ef78e4c/novakova.pdf
http://upv.cz/dms-static/65a4d5c1-66e2-4a73-be62-91562ef78e4c/novakova.pdf
http://upv.cz/dms-static/2b8f3e78-8ed7-4a96-9f5c-dec7fcbbd32c/ondrouskova.pdf
http://upv.cz/dms-static/00a0b248-e974-4db0-a2e7-56df81de1fd4/prycl.pdf
http://upv.cz/dms-static/00a0b248-e974-4db0-a2e7-56df81de1fd4/prycl.pdf
http://upv.cz/dms-static/99b4327d-f377-48c6-8523-512ddb502e6b/puzova.pdf
http://upv.cz/dms-static/99b4327d-f377-48c6-8523-512ddb502e6b/puzova.pdf
http://upv.cz/dms-static/890ff502-f699-41e2-b41e-9bd071ac7330/rehackova.pdf
http://upv.cz/dms-static/890ff502-f699-41e2-b41e-9bd071ac7330/rehackova.pdf
http://upv.cz/dms-static/ad197cf0-9e89-4dc3-b6e6-72a5bd250a08/sommerova.pdf
http://upv.cz/dms-static/fde74cba-ca1a-4fc1-be3f-6cdec13e5b82/stancova.pdf
http://upv.cz/dms-static/783fa25c-8ae2-4368-95b8-a003e91e8457/suchomel.pdf
http://upv.cz/dms-static/783fa25c-8ae2-4368-95b8-a003e91e8457/suchomel.pdf
http://upv.cz/dms-static/f68350b8-8002-4a8f-b5fb-0bde526ec6ac/silhanova.pdf
http://upv.cz/dms-static/f68350b8-8002-4a8f-b5fb-0bde526ec6ac/silhanova.pdf
http://upv.cz/dms-static/b2cb4af9-c8f9-44a5-a62a-debccc0c448a/sotova.pdf
http://upv.cz/dms-static/b2cb4af9-c8f9-44a5-a62a-debccc0c448a/sotova.pdf
http://upv.cz/dms-static/7c7369ec-33b0-41d6-9fbc-c6cde71c8464/tomickova.pdf
http://upv.cz/dms-static/7c7369ec-33b0-41d6-9fbc-c6cde71c8464/tomickova.pdf
http://upv.cz/dms-static/7c7369ec-33b0-41d6-9fbc-c6cde71c8464/tomickova.pdf
http://upv.cz/dms-static/9e29d448-8816-4f62-a62c-aa0ca2b1f299/trojan.pdf
http://upv.cz/dms-static/9e29d448-8816-4f62-a62c-aa0ca2b1f299/trojan.pdf
http://upv.cz/dms-static/ed9f2567-4332-46ad-b19d-de729f051ae8/tucapsky.pdf
http://upv.cz/dms-static/9b462e96-bc68-42e5-a534-8b340934a063/urbanova.pdf

