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•

Aktuálnost (novost) tématu:
Problematika ochrany práv výkonných umělců v kontextu práv chráněných podle
autorského zákona je tradičním tématem, ovšem rigorozant jej zpracoval
s přihlédnutím k novodobým problémům teorie včetně dosahu do jiných
právních oblastí, doposud nezpracovaným, tím práce dosáhla vysokého stupně
aktuálnosti.

•

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování,
a použité metody
Téma je vysoce odborně náročné, neboť jeho teoretické a vědecké zpracování
vyžaduje vedle právních znalostí i znalosti praktické, a teprve s jejich využitím lze
činit přínosné teoretické závěry. Vstupní údaje byly komplexní a pokrývaly
dostupné zdroje. Použita byla především metoda analytická, přičemž je
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doplňkově obsažena i metoda historického výkladu. V práci je zahrnuta rovněž
komparace.
•

Formální a systematické členění práce
Práce je po stránce formální bezvadná a je přehledně systematicky členěna, což je
nezbytné zejména vzhledem k jejímu rozsahu.

•

Vyjádření k práci
Jde o práci vybočující hloubkou svého zpracování, prokázanými znalostmi
rigorozanta z oboru umění a mimořádnou pečlivostí a rozsahem zpracování.
Ocenit je na místě i nezávislost vlastních úvah, které mohou být obohacením a
zároveň podnětem k odborné diskusi na vědecké úrovni.

•

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Logická stavba práce

bez výhrady splněn
odpovídá požadavkům na tento typ prací
kladeným
práce byla zpracována samostatně a obsahuje
řadu nezávislých a nových právně teoretických
úvah
literatura a poznámkový aparát na požadované
úrovni
mimořádně hluboká analýza

Samostatnost při zpracování tématu
včetně zhodnocení práce z hlediska
plagiátorství
Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací
Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy, tabulky)
bezchybná
Jazyková a stylistická úroveň
bez vad, stylisticky náročný text
• Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Doporučení/nedoporučení k obhajobě
doporučuji
Navržený klasifikační stupeň
výborně
V Praze dne 23. 2. 2018
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oponent/oponentka
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