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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Jedná se o aktuální a zajímavé téma, a to i z důvodů stále častějšího přeshraničního využití 
autorských děl v prostředí internetu, která vyžadují znalost obou autorskoprávních systémů. 
 
  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 
použité metody 

Téma, které je specifické povahy, je poměrně komplexní, náročné na teoretické znalosti 
z evropského autorského práva, jakož i z právní úpravy anglo-amerického copyrightového 
systému. Metoda především popisná, historická, analytická a komparativní.  
 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, kapitoly 1. Obecné vymezení autorského díla, 2. Historicko-filozofický 
exkurz, 3. Mezinárodní autorské právo, 4. Limity smluvní svobody v autorském právu, 5. 
Osobnostní a majetková práva autora, 6. Základní lidská práva jako vnější limity autorského 
práva v Evropě a USA; dále práce obsahuje obligátní náležitosti jako je Obsah, Závěr, Seznam 
použitých zdrojů, Abstrakt, Abstract. Práce je přehledně a logicky správně členěna, obsahuje 
dobře fungující poznámkový aparát, je v zásadě prostá písařských chyb (kromě číslování kapitol v 
obsahu). K formálnímu a systematickému členění práce nemám výhrad. 
 
 

4. Vyjádření k práci 
Diplomant provádí komparaci právní úpravy autorskoprávní ochrany v USA a evropských 
zemích, a to v kontextu historickém, teoretickém a mezinárodním, s využitím teorie limitů 
autorskoprávní ochrany ve vztahu k ochraně autorského díla v analyzovaných právních řádech, 
principu dichotomie myšlenky a vyjádření a rozdílům mezi principem původnosti a jedinečnosti, 
vše s vhodným doplněním judikatury SDEU a NS USA. V historicko-filozofickém exkurzu 
diplomant srovnává přirozenoprávní a utilitaristickou teorii, jejich vznik a přístup k ochraně 
autorských práv. Neopomíjí ani Aristotelovu teleologickou teorii jako vhodnou teorii pro 
současné autorské právo v USA a Evropě, mezinárodní úpravu, ani limity smluvní svobody v 



autorském právu včetně rozboru práva autora odstoupit od smlouvy nejen v Evropě a v USA, ale 
i ve Velké Británii. Za zásadní považuji srovnání pojetí zejména osobnostních práv autorských 
v anglo-americkém a kontinentálním právním systému. Právě přijetím osobnostních práv 
autorských novelou Federálního autorskoprávního zákona v roce 1990 došlo v USA k prvnímu 
kroku k určitému sbližování obou odlišných autorskoprávních systémů. Diplomant předkládá 
přehledný a komplexní rozbor jednotlivých odlišností v pojetí osobnostních práv a dokazuje tak 
bezpečné zvládnutí základů obou autorskoprávních systémů. Diplomant upozorňuje na odlišnost 
přístupu k osobě autora, zejména ve výjimkách z tzv. doktríny tvůrce v podobě zaměstnaneckých 
děl v Evropě a americké doktríny works made for hire, umožňující právnickým osobám získat 
statut autora. Práce obsahuje též komparaci rozdílného přístupu v USA a EU k základním 
lidským právům ve smyslu vnějších limitů autorskoprávní ochrany. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol ze 7. května 2021 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů 
61; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5%.   

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

velmi dobrá 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

velmi dobrá. Diplomant prokázal teoretické 
právní znalosti v dostatečné míře včetně 
samostatnosti při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (bez grafů a tabulek) 

Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána srozumitelně.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě zaměřte se na zaměřit na doktrínu „work for 
hire“, jak ji chápe anglo-americký systém, ve 
srovnání se zaměstnaneckým dílem 
v kontinentálním pojetí. 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 
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