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POSUDEK  VEDOUCÍHO 

 

NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI  BC. JAKUBA VOJTOVIČE S NÁZVEM:  

  

 

„AUTORSKÉ DÍLO A REKLAMA“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Diplomant Bc. Jakub Vojtovič se rozhodl pro téma multioborové, s názvem „Autorské 

právo a reklama“. V práci se věnuje roli autorského práva v reklamě, včetně různých forem tzv. 

online marketingu, fungujícího vedle tradičních metod marketingu a reklamy. Sledovány jsou 

právní aspekty této podpory podnikání v rovině práva soukromého se zaměřením na právo 

autorské a okrajově i právo nekalé soutěže. Zvolená oblast se nalézá v neustálém vývoji, tak jak 

jsou nalézány a do praxe zaváděny nové technologie a také techniky reklamy a marketingu 

v elektronické podobě. Toto téma diplomové práce je poměrně náročné po odborné stránce a je 

velmi výrazně propojeno do ostatních oblastí práva mimo právo duševního vlastnictví a soutěžní 

právo. Diplomant měl za úkol odpovídajícím způsobem přistoupit ke zpracovávané materii a 

sepsat vyváženou práci, na požadované odborné úrovni, která bude zachovávat zaměření tématu 

na obor autorského práva.  

 

Celkem diplomová práce čítá osm kapitol. Po Úvodu je první kapitola věnovaná 

autorskému právu (historicky a v mezinárodním kontextu), dále kapitola definující reklamu, 

reklamní sdělení a používaná média, ve třetí kapitole je vysvětlen zákonný pojem autorské dílo. 

Čtvrtá kapitola se nazývá Reklamní dílo a diplomant zde usiluje o nalezení definice „reklamního 

díla“ jakožto pojmu zastřešujícího druh uměleckých děl chráněných autorským právem, která jsou 

určena pro využití v reklamě. Pátá kapitola se týká jednotlivých způsobů užití díla včetně 

mimosmluvních institutů (zákonných licencí a volných užití) a v šesté kapitole se diplomant 

věnuje jednotlivým typickým druhům děl vznikajících v prostředí reklamy a marketingu. V 

kapitole sedmé je uveden rozbor některých významných judikátů. Kapitola osmá s názvem 

Současné autorskoprávní výzvy pro reklamní tvorbu je zaměřena na aktuální výzvy. Následuje 

Závěr, Seznam použité literatury, Přílohy, Abstrakt, Summary.  

 

Diplomová práce čítá celkem 82 stran včetně příloh a je přes svou rozsáhlost čtivá. 

Z diplomové práce je především patrné, že diplomant usiloval o samostatný a tvůrčí přístup a že 

práci věnoval dostatek času a zaujetí. K závěrům literatury a judikatury zaujímá diplomant vlastní 

názor, mnohdy oprávněně kritický. Diplomant správně teoreticky popsal problémy vznikající u 
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prvotního definování díla a především na praktických příkladech demonstruje (autorsko)právní 

otazníky vznikající v této oblasti lidské činnosti. 

 

Úroveň znalostí diplomanta prokázaná předloženou prací je vyhovující. Dosah kladených 

otázek a samostatnost při jejich zpracování je v kategorii diplomových prací spíše nadstandardní.  

  

Po formální stránce splňuje práce veškeré na ni kladené požadavky. Téma se nabízí 

k dalšímu rozšíření a prohloubení. Byl vhodně vybrán vzorek odborné literatury, z níž diplomant 

vycházel, včetně zahraničních zdrojů. Poznámkový aparát je používán správným způsobem. 

  

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby práci předběžně hodnotím známkou 

výborně. V rámci obhajoby doporučuji se zaměřit na otázku druhů autorských děl, jež mohou být 

v reklamním sdělení obsažena, proč některá reklamní sdělení nepožívají ochrany a co lze rozumět 

pod zkratkou „reklamního díla“ jako nového pojmu v kategorii uměleckých děl. Případně dále jaké 

způsoby užití díla (podle autorského zákona) jsou typické pro jednotlivé způsoby šíření reklamy.  

 

 

 

 

V Praze dne 18. září 2017      

 

 

JUDr. Zuzana Císařová, odborná asistentka 


