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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma lze ještě stále považovat za aktuální, a to vzhledem ke změnám, 
které do problematiky vnesla Směrnice o prodloužení doby ochrany práv 
výrobců a výkonných umělců (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/77/EU ze dne 27. září 2011). 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
Téma jednoznačně vyžaduje bezpečné zvládnutí nejen problematiky práv 
výkonných umělců, ale i autorských práv v širším kontextu. Pisatelka 
práce prokazuje své znalosti nejen při analýze prodloužení doby ochrany 
majetkových práv výkonných umělců, ale i při následném rozboru 
vedlejších ustanovení, jež výše zmíněná směrnice přinesla. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je přehledně členěna a obsahuje dobře fungující poznámkový 
aparát. 
 

4. Vyjádření k práci 
Za největší přínos práce pak považuji její komplexnost, kdy je téma 
prakticky vyčerpáno, a to od historických souvislostí ochrany 
majetkových práv výkonných umělců až k transpozici směrnice o 
prodloužení zmiňovaných práv. Pisatelka přináší plastický obraz vývoje 
tohoto institutu a spolu s úvahami de lege ferenda pak čtenáři umožňuje 
skutečně detailní vhled do dané problematiky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano 
Samostatnost při zpracování ano 



tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

výborná 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Velmi dobrá 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

výborná 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji 
Navržený klasifikační stupeň výborně 

 
V Průběhu obhajoby se doporučuji zaměřit na praktické využití tzv. 
vedlejších ustanovení Směrnice 2011/77/EU a na jejich transpozici do 
českého právního řádu. 
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