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POSUDEK 
VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Eva Bajáková 
Název práce: KOLEKTIVNÍ SPRÁVA V DIGITÁLNÍM VĚKU 
Rok odevzdání práce: 2012 
Vedoucí práce: JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová 
Oponent práce: JUDr.Petra Žikovská 

Úvod posudku: Autor si jako téma diplomové práce zvolil tématiku kolektivní správy 
v digitálním věku, což je téma velmi dynamické, k němuž je zapotřebí 
nejen znalostí právních, ale i znalostí v oblasti rozvíjejících se 
technologií zpřístupňování předmětů atorského práva, neboť jen tak, 
je možno pochopit šíři problému, který svým rozsahem roste v přímé 
úměře s jejich vývojem 

Rozsah práce: 70 stran 
Obsah práce: Práce je rozdělena do kapitol Úvodem, 1.Právní rámec kolektivní 

správy, 2. Účel kolektivní správy, 3. Vymezení kolektivní správy-
přirozený monopol, 4. Problematika kolektivních smluv, 5. Princip 
teritoriality, 6. Odraz digitalizace v institutu kolektivní správy v právu 
EU, Závěr. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomantka začíná svou práci velmi erudovaným a kultivovaným 
úvodem, ve kterém práci představuje a zdůvodňuje volbu jejího 
obsahu. Dále prochází popise, historického vývoje úpravy institutu 
kolektivní správy, jakož i současnou právní úpravou, aby se zabývala 
otázkou monopolu kolektivních správců jak z hlediska faktického, tak 
právního, smluvním užitím díla se zaměřením na veškeré smlouvy 
kolektivní správy, aby přes osvětlení principu teritoriality přešla ke 
samému tématu – odrazu digitalizace v právu EU. 
 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Po formální stránce jde o práci vyspělou, nevykazující nedostatky a 
pracovní metoda je ucelená a jednotná pro celou práci, vycházející 
z jednotného principu pojetí problematiky. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Práce v plné míře splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Předběžné známkové 
ohodnocení: 

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

Praha dne 17.4.2012 JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová                          
________________________ 

 
 

 

 


