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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomantky: Simona Sedláčková 

Téma práce: Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

Rozsah práce: celkem 82 stran, vlastní text práce od Úvodu po Závěr 
včetně poznámek pod čarou 66 stran - 151 160 znaků 
včetně mezer (dle údaje v práci), tj. více než 
požadované minimum 108 000 

Datum odevzdání práce: 15. září 2021 (elektronická podoba)  

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jde jedno ze základních, nijak nových témat autorského práva. To však nesnižuje jeho důležitost. 
V prostředí informační/digitální společnosti nabývá na aktuálnosti pod vlivem nových způsobů tvorby i 
užití. Významnou roli zde pak sehrává tříkrokový/třístupňový test jako generální klauzule přípustnosti 
aplikace výjimek a omezení z absolutního práva autora užít dílo (test proporcionality sui generis či 
materiální podmínka výjimek a omezení). Významnými souvisejícími otázkami jsou pak institut 
náhradních odměn a kolektivní správa práv.    
      

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

Téma je v úrovni střední náročnosti. Vyžaduje seznámení se s tuzemskou, evropskou i mezinárodní 
legislativou a jejími výklady a judikaturou tuzemských soudů i SDEU. Diplomanta, jak sama uvádí 
v Úvodu práce, si téma z oblasti autorského práva zvolila právě proto, že jde o obor ovlivněný 
dynamickým rozvojem technologií a s ním související globalizací. Konkrétně mimosmluvní instituty užití ji 
zaujaly jako nástroje, jejichž prostřednictvím lze užít díla v každodenním životě bez potřeby souhlasu 
autora. Dominující metoda práce je popisná. Nechybí však ani analýza. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna do 6 číslovaných kapitol: 1. Úvod; 2. Autorské právo; 3. Prameny autorského práva; 4. 
Autorské dílo a autor; 5. Mimosmluvní užití autorského díla; 6. Závěr. Kapitoly 2 až 4 Dále práce 
obsahuje standardní části: Titulní strana, Prohlášení, Poděkování, Obsah, Seznam zkratek, Seznam 
použitých zdrojů, Abstrakt, název a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.  

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomantka si ohledně hloubky zpracování tématu neklade nijak velké cíle. Usiluje (pouze) o seznámení 
se s autorským právem, jeho základními prameny a pojmy (obecným otázkám takto věnuje druhou až 
čtvrtou kapitolu), vlastnímu tématu se věnuje pouze v jediné (páté) kapitole. Tato stěžejní kapitola 
rozsahem pokrývá dvě třetiny z celku, její označení se dokonce shoduje s názvem práce. Vhodnějším by 
bylo, pokud by vlastní téma práce bylo rozděleno do více kapitol. Rozsah obecných pasáží je hraniční, ale 
ještě přípustný. Práci vzhledem k její popisnosti v zásadě nelze vytýkat obsahové chyby. Jako zdroj chybí 
komentář k autorskému zákonu HOLCOVÁ, Irena a kol. Autorský zákon a předpisy související (včetně 
mezinárodních smluv a evropských předpisů): komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-
80-7598-049-6. Dostupný i v rámci www.aspi.cz. (diplomantka na několika málo místech cituje pouze 
předchozí komentář z roku 2005). To považuji za poměrně významný nedostatek, neboť právě 
konfrontace s druhým zásadním komentářem k autorskému zákonu (TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. 
Autorský zákon: komentář [online]. Vydání druhé. Praha: C.H. Beck, 2019, § 63. Velké komentáře. ISBN 

http://www.aspi.cz/


978-80-7400-748-4. Dostupný i v rámci www.beck-online.cz) by byla vhodným podkladem k hlubším 
úvahám. Práce však některé úvahy obsahuje. Diplomantka se zamýšlí nad celým systémem výjimek a 
omezení, hodnotí jej v Závěru jako zdaleka ne dokonalý. Vítala by vyšší konkrétnost úpravy. Četně 
užívané obecné právní pojmy (zejména pak právě v tříkrokovém testu) pro ni totiž představují právní 
nejistotu. Vítala by zejména jistější úpravu druhého a třetího kroku, neboť interpretace toho, co je běžným 
způsobem užití díla, se liší v závislosti na konkrétních okolnostech, postojích osoby, která krok vykládá a také se může 
značně proměňovat v čase (zejména v souvislosti s rychlým rozvojem internetu a dalších technologií). Kdy nejsou nepřiměřeně 
dotčeny oprávněné zájmy autora, tedy podmínka třetí kroku, je také otázkou, na kterou nelze odpovědět dostatečně obecně. 
… by současné právní úpravě prospěla modifikace inspirovaná doktrínou fair use (příp. fair dealing), dle níž soudy posuzují 
zejména účel a povahu užití, povahu chráněného díla, míru použité části díla, dopad na hodnotu díla či potenciální trh a 
také skutečnost, zda užití je komerčního či prospěšného (vzdělávacího) účelu, přičemž mohou vzít v potaz i jiné okolnosti. 
Právě s ohledem na neustále se měnící prostředí, ve kterém se norma aplikuje, si sama ale uvědomuje, že 
přílišná kazuistika není vhodná. Ve světle výše uvedeného tak prosazuje spíše modifikaci testu způsobem 
aplikovaným v angloamerickém právním systému (common law). Poukazuje na to, že rozdílem oproti 
kontinentálnímu pojetí třístupňového testu je absence hierarchie jednotlivých podmínek. Jednotlivé podmínky jsou posuzovány 
ve vzájemné souvislosti, pokud některá z podmínek bude silně oslabena, může ji vyvážit splnění jiné podmínky, např. 
podstatný veřejný zájem. Zdůrazňuje stěžejní roli judikatury, byť i ta nutně reaguje na aktuální problémy 
věcného světa se zpožděním. V rámci úvah de lege ferenda poukazuje na globální povahu užití autorských 
děl a za žádoucí považuje harmonizaci národních úprav minimálně v prostředí EU jako jednotném 
digitálním trhu, ideálně na úrovni mezinárodní.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce vyhovují, byť není vhodné, že vlastní téma je pouze 
v jedné rozsáhlé kapitole 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických znalostí, 
kontrola na plagiáty v pořádku – vygenerovaný 
protokol ze dne 17. září 2021 vykazuje údaj: počet 
podobných dokumentů 745; nejvyšší dosažená míra 
podobnosti: < 5% 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

s výhradou výše zmíněnou řádná, včetně pramenů 
evropského a českého práva s využitím dominantně 
českých, ale i cizojazyčných zdrojů,    

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

práce je pojata jako především popisná, provedená 
analýza ji však také nechybí, větší hloubka by byla 
žádoucí, ale lze ji pro tento typ práce považovat za 
ještě dostatečný 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) vyhovující  

Jazyková a stylistická úroveň srozumitelná, čtivá, odpovídající především popisné 
povaze práce  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě tříkrokový/třístupňový test a náhradní odměny – 
pojem, význam, zamyšlení ve vzájemném kontextu, 
úvahy de lege lata a de lege ferenda 

Navržený klasifikační stupeň v závislosti na obhajobě velmi dobře 

 
Praha 19. září 2021                          

_______________________________ 
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

vedoucí diplomové práce 
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