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Posudek oponenta diplomové práce 

 
 
 
Téma: Licence Agreement in the Legal Systems of the Czech Republic and England and 
Wales 
Diplomant: Tomáš Johanna 
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Petra Žikovská 
Oponent: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
 
 
Téma předkládané práce je pro zpracování formou práce diplomové velmi vhodné, neboť je 
velmi aktuální, a to i v souvislosti s chystaným odchodem Velké Británie z Evropské unie. 
 
Diplomant pro zpracování zvolil tématu přiměřenou metodu komparatistickou, přičemž si 
neklade za cíl srovnání celé oblasti duševního vlastnictví, nýbrž z celku vyjímá pouze oblast 
licenčních ujednání, na kterou se ve své práci zaměřuje. Toto zúžení tématu je dle mého 
názoru velmi adekvátní a umožňuje tak pisateli hlubší vhled do konkrétní problematiky, který 
je však zarámován teoretickým exkursem do systematických rozdílností obou systému, a to 
zejména v oblasti práva autorského. 
 
Předkládaná práce čítá šedesát osm stran čistého textu, je vypracována v anglickém jazyce a 
je přehledně a logicky správně členěna do pěti kapitol. Obsahuje kromě jiného i funkční 
poznámkový aparát a poměrně rozsáhlý seznam literatury, ze které pisatel práce čerpal. 
 
Vzhledem k odlišnostem anglo-amerického a kontinentálního systému autorských práv nalézá 
pisatel řadu odlišností, a to nejen v systému autorských práv, ale i v oblasti licenčních 
ujednání samých. Jak autor správně uvádí v závěru práce, kde komplexně a obšírně shrnuje 



své předchozí analytické a komparatistické zkoumání, jsou rozdílnosti  anglo-amerického 
systému autorských práv namnoze nereflektovány v legislativě Evropské unie, jakož i v 
rozsudcích SDEU. Jakkoliv budou patrně odchodem Velké Británie z Evropské unie tyto 
potíže částečně vyřešeny, je postoj některých institucí Evropské unie k odlišnostem v 
legislativě členských států hoden zamyšlení. 
 
Předkládaná práce je gramaticky i stylisticky na velmi dobré úrovni a po všech stránkách 
splňuje nároky kladené na obdobný druh prací. 
 
Práci doporučuji k ústní obhajobě, v průběhu které se doporučuji zaměřit na možnosti 
převodu práva k výkonu autorských práv majetkových podle českého a britského právního 
řádu a dále na úvahy de lege ferenda v této oblasti pro variantu translativního převodu. 
 
 
 
V Praze dne 18.1. 2017   JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 
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