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POSUDEK 

OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Diplomant: Marek Martinka 
Název práce: Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 
Rok odevzdání práce: 2010 
Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponent práce: JUDr. Irena Holcová  
Úvod posudku: Práce se zabývá, jak vyplývá z jejího názvu, srovnáním  autorskoprávní 

ochrany autorů a výkonných umělců a tak i ochrany autorského díla a 
uměleckého výkonu vykazujících co do podstaty i obsahu řadu 
společných rysů, současně však i řadu rozdílů jak z hlediska faktického 
tak i právního. Právo výkonných umělců je jediným z práv 
souvisejících s právem autorským, které je právem právu autorskému 
příbuzným, neboť obsahuje stejně jako právo autorské kromě 
majetkových autorských práv práva osobnostní. Téma autor zasazuje 
do kontextu mezinárodního práva i práva komunitárního.    

Rozsah práce: 81 stran včetně titulní strany, prohlášení, obsahu, anglického shrnutí a 
seznamu literatury (78 číslovaných stran včetně obsahu)  

Obsah práce: Práce je členěna na patnáct číslovaných částí: 1. Úvod, 2. Obecná 
charakteristika práva autorského a práva výkonných umělců, 3. 
Historický exkurz do práva autorů a výkonných umělců, 4. Prameny 
autorského práva a práva výkonných umělců, 5. Subjekty práv – 
srovnání autorů a výkonných umělců, 6. Předmět práv – srovnání 
autorských děl a uměleckých výkonů, 7. Kritéria ochrany, 8. 
Osobnostní práva autorů a výkonných umělců, 9. Majetková práva 
autorů a výkonných umělců, 10. Smluvní právo autorů a výkonných 
umělců, 11. Omezení a výjimky, 12. Doba ochrany, 13. Kolektivní 
správa práv, 14. Porušování práv, 15. Závěr. Navazují části: Užité 
zkratky, Seznam použité literatury a anglické Summary.  S výjimkou 
částí 1, 2, 13 až 15 jsou části dále členěny.  

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Marek Martinka v práci podává výklad ochrany autorských děl a 
uměleckých výkonů, porovnává je jak z hlediska své podstaty (jako 
předmět práva), tak z hlediska obsahu práv k nim se vztahujících. 
Autor rozdíly nejen popisuje, ale zamýšlí se i nad jejich důvodností. 
Obecně dospívá k závěru, že oba předměty ochrany jsou si i přes 
historické vývojové odlišnosti velmi blízké, někdy i tak, že je obtížné 
s určitostí určit, zda jde o autorské dílo či umělecký výkon, ze 
současného pohledu ovlivněného fenoménem informační společnosti 
dospívá de lege ferenda k závěru, že význam obou předmětů ochrany 
je srovnatelný a že v zásadě tam, kde to nevylučuje povaha 
nehmotného statku jako taková, mohla by být úprava v zásadě totožná. 
Autor problematiku dává do širšího kontextu, kdy součástí práce je i 
exkurz do kolektivní správy práv a ochrany práv. Šíře, v jaké téma 
autor zpracovává, je místy částečně na úkor hloubky rozboru 



problematiky, ale autorovou snahou bylo zřejmě pojednat téma co 
nejkomplexněji. Práce je sepsána přehledně a čtivě, autor upozorňuje i 
na některé bezprostřední aktuality práva komunitárního, jako je např. 
rozsudek ESD ve věci C-467/08 ze dne 21. 10. 2010.  
Výjimečně lze najít i ne zcela srozumitelné pasáže, jako např. na str. 71, 
kde autor bez bližšího vysvětlení uvádí: Česká úprava je v souladu s 
evropskou, avšak v některých ohledech se liší. Například dle našeho zákonodárství 
nelze užít umělecký výkon pro propagaci prodeje, na druhou stranu zde existuje 
úplatná zákonná licence umožňující po vypořádání práv s kolektivním správcem 
vysílání zaznamenaných uměleckých výkonů. 
Autor i přes uvedené svou prací jednoznačně prokázal jak teoretické 
právní znalosti, tak potřebnou míru samostatnosti při zpracování 
tématu. Mám za to, že cíle a účelu práce bylo dosaženo. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Autor použil vědeckou metodu popisnou, komparativní a analytickou. 
Práce s literaturou i poznámkový aparát jsou vyhovující. Členění práce 
je logické, odpovídá obsahu práce i formě, stejně tak použitý právní 
jazyk. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce jako celek, tedy jak z hlediska obsahového, tak i 
formálního, splňuje požadavky kladené na práci tohoto druhu a je 
způsobilá obhajoby. Práce může být vhodným základem pro práci 
rigorózní. 

Zadání k zodpovězení 
při obhajobě: 

1) V čem diplomant spatřuje základní rozdíl obsahu práv k 
autorským dílům a práv k uměleckým výkonům. 

2) Zda je tento rozdíl podle  diplomanta opodstatněný.  
Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci známkou výborně až velmi dobře. 

Praha dne 17. 11. 2010  
 

___________________________ 
JUDr. Irena Holcová 

oponent diplomové práce 

 


