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Rok odevzdání práce: 2010 
Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponent práce: JUDr. Irena Holcová  
Úvod posudku: Tématem práce je komparace autorskoprávní ochrany autorů a výkonných 

umělců neboli ochrany autorského díla a uměleckého výkonu jako dvou 
velmi blízkých předmětů duševního vlastnictví, které mají řadu společných 
rysů jak svou podstatou, tak obsahem práv k nim se vztahujících, kdy 
právo výkonných umělců je jako jediné z práv souvisejících označováno 
jako právo příbuzné právu autorskému, a to z důvodu, že  obsahem obou 
práv jsou nejen práva majetková, ale i práva osobnostní. Přes řadu 
společných znaků mají oba nehmotné statky i množství rozdílných 
aspektů, které pramení jednak z faktických rozdílů a jednak z částečně 
rozdílné úpravy, dané především odlišným historických vývojem a 
mezinárodní regulací. To vše se diplomant Marek Matinka v práci snaží 
detailně postihnout a upozornit na současný vývoj a úsilí o prosazení 
posílení právního rámce „slabšího“ ze skupiny, tj. práv výkonných 
umělců, neboť jak sám uvádí v úvodu práce: „Zdá se, že z právního 
pohledu existují rozdíly větší, než z faktického.“  

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

Obsah práce: Práce je členěna na 15 kapitol: 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. Dále práce 
obsahuje Užité zkratky, Seznam použité literatury, Summary.  Kapitoly 3. 
– 12. jsou členěny na body, popř. i   podbody.  

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Cílem práce je podat ucelený výklad o zvolené problematice, včetně 
zasazení do kontextu mezinárodního práva a práva komunitárního. 
Diplomant prací úspěšně usiluje o popsání právního rámce zvolené 
problematiky a – jak vyplývá již z názvu práce – porovnání dvou fakticky i 
právně blízkých předmětů duševního vlastnictví. Z práce je patrno, že 
diplomant v zásadě s výjimkou historických, tedy tradičních faktorů a 
faktorů vyplývajících z faktických rozdílů v současně době neshledává 
v zásadě důvod pro přetrvávající rozdílnou právní ochranu, v zásadě tak 
názorově podporuje snahu určitých zájmových skupin o posílení ochrany 
práv výkonných umělců (a – hlavně - výrobců zvukových záznamů), 
jejichž práva jsou zejména z pohledu doby trvání slabší. Je třeba ale 
současně poznamenat, že významnou roli v tomto sehrává nejen fakt, že 
zákon chrání majetková práva kratší dobu, ale – a to je nutno zdůraznit při 



porovnání ochrany výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – i 
to, že v oblasti audiovize je tradiční, že výrobce má nejen vlastní práva, ale 
i odvozená licenční práva k autorským dílům, která jeho investici chrání 
po (významně) delší dobu, než po kterou trvají jeho vlastní práva. To však 
v oblasti zvukových záznamů, jejichž předmětem jsou především hudební 
díla, není tradiční, a to z důvodu silného postavení kolektivní správy, 
výrobce tak tradičně nemívá svou investici chráněnu i přes výhradní 
licenci k zaznamenaným autorských dílům, nýbrž jen přes práva vlastní, 
příp. licenci k uměleckým výkonům.  
Z obsahu práce je patrno, že diplomant si téma osvojil velmi zdárně a že je 
postihl v zásadě ve své celistvosti. Práce se nezastavuje pouze u popisu a 
porovnání, nýbrž obsahuje i vlastní úvahy a hodnocení. Z práce je patrno, 
že diplomant se seznámil s odbornou literaturou a že téma zpracovává tak, 
aby čtenáři bylo umožněno získat v tématu nejen základní orientaci, ale i 
podněty k zamyšlení.  

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, čtivým jazykem, s logickým členěním. 
Práce používá řádný poznámkový aparát. S odbornou literaturou včetně 
způsobu uvádění citací pracuje diplomant řádně. Metoda zpracování je 
popisná, komparativní i analytická.  

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. Diplomová práce může být významným základem pro 
práci rigorózní, lze případně doporučit rozšíření o exkurz do práv výrobců 
zvukových a zvukově obrazových záznamů. 

Zadání k zodpovězení 
při obhajobě: 

Porovnejte dobu trvání majetkových práv autorů a výkonných umělců, 
zamyslete se nad důvodností rozdílů a informujte o legislativním úvahách 
v předmětné oblasti.  

Navržený klasifikační 
stupeň: 

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

Praha dne 17. 11. 2010  
  JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

vedoucí diplomové práce 

 


