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OPONENTSKÝ POSUDEK  
 

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, 
podle údaje v práci 151 160 znaků včetně mezer, 
tedy více než požadované minimum (108 000 
znaků včetně mezer) 

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

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma mimosmluvních institutů užití díla nelze označit přímo za aktuální či nové. Naopak jedná 
se o jeden z tradičních pilířů autorského práva. Jejich prostřednictvím je vyvažována absolutní 
povaha individuálního majetkového práva autorského, a to jak z důvodů veřejného zájmu, tak 
pro oprávněné zájmy individuální. Aspekty aktuálnosti však tématu upírat nelze. Diplomantka 
výstižně těžiště aktuálních otázek neklade do konkrétních výjimek a licencí, ale do jejich systému 
jako celku. To, co výjimky a omezení spojuje, je materiální podmínka projití tzv. tříkrokovým 
testem. Právě otázky spojené s jeho obsahem a dosahem, s výkladem jednotlivých kroků a 
porovnání se systémem fair use jsou tím, co téma činí aktuálním.  
 

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

Téma je náročné standardně. Vyšší náročnosti mu dodává právě téma tříkrokového testu jako 
generální klauzule, jakož i úvahy o prostoru pro aplikaci testu proporcionality s jinými právy, 
zejména se svobodou projevu a právem na informace. Diplomantka volí především metodu 
popisnou, nechybí ale ani metoda analytická. Zpracování vyžaduje orientaci v tuzemské, evropské 
i mezinárodní legislativě a judikatuře, jakož i seznámení se se souvisejícími principy 
angloamerického právního systému. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna na Úvod, 4 kapitoly a Závěr, přičemž jak Úvod, tak Závěr jsou číselně označeny. 
Vlastní obsah je tak v kapitolách 2 až 4: 2. Autorské právo; 3. Prameny autorského práva; 4. 
Autorské dílo a autor; 5. Mimosmluvní užití autorského díla. Dále práce obsahuje standardní 
části: Titulní strana, Prohlášení, Poděkování, Obsah, Seznam zkratek, Použité zdroje, 
Abstrakt/Abstract, Klíčová slova/Keywords.  

 
4. Vyjádření k práci 

Z obsahu práce je zřejmé, že diplomantka prostřednictvím diplomové práce usiluje především o 
seznámení sebe sama s autorským právem. To zjevně považuje za atraktivní i s ohledem na oblast 
života společnosti, kterou reguluje. Dynamičnost oboru, byť současně vždy nutně zpožděná za 
vlastními společenskými změnami, činí tento obor práva lákavý a do jisté míry sám tvůrčí. 



Druhou stranou téhož pak ale je imanentní právní nejistota spojená s výkladem týchž obecných 
pojmů v rozdílných historických podmínkách. Práce je v převážné většině popisná, významná 
část (přibližně třetina) se věnuje obecným otázkám. Nejpoutavější jsou ty pasáže práce, kde se 
diplomantka zamýšlí nad systémovými otázkami mimosmluvních institutů užití děl, konkrétně 
Úvod, 5.3.1 a Závěr. Škoda jen, že takových pasáží není více. Práce se navíc věnuje výjimkám a 
omezením jen z Hlavy I Dílu 4 autorského zákona, chybí tak výklad k zvláštním omezením práv 
autora k počítačovým programům (§ 66 autorského zákona). Mezi zdroji absentuje komentář 
k autorskému zákonu autorů Holcová, I. a spol. vydaný v roce 2019 nakladatelstvím Wolters 
Kluwer a přístupný online v systému aspi. Práce není prosta přepisů a gramatických chyb (takto 
např. na str. 32 dole v zájemné, na str. 62 dole Dědici … a osoby … se domnívaly). Členění, kdy vlastní 
téma je jen v jedné kapitole, rozdělené do tří podkapitol s členěním až na body pěti řad (takto 
5.3.3.4.1, kde navíc ani další bod téhož stupně - 5.3.3.4.2 - nenavazuje) není optimální.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce vyhovující s výhradami výše uvedenými 

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 

vyhovující s výhradami výše uvedenými 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

práci typu diplomová vyhovující, schopnost 
hlubších úvahu bude prověřena i při obhajobě 
práce 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) vyhovující s výhradami výše uvedenými 

Jazyková a stylistická úroveň vyhovující s výhradami výše uvedenými 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě zamyšlení nad konceptem Svobodné kultury 
(https://wiki.pirati.cz/program/kultura) 
v  aktuálním tuzemském, evropském a 
mezinárodním právním rámci   

Navržený klasifikační stupeň při vyhovující obhajobě velmi dobře 
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