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POSUDEK  KONZULTANTA 
 

NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI  OND ŘEJE KREJČÍHO  NA  TÉMA :  
  

 
„V ÝKON AUTORSKÉHO PRÁVA OSOBOU ODLIŠNOU OD AUTORA           

(DĚDICE AUTORA )“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Téma práce, které diplomant zvolil, je poměrně zajímavým a přitom i důležitým 

tématem. Diplomant navíc toto téma rozšířil i o historické srovnání úpravy současné dle zákona 
č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s úpravou předchozí účinnou do 30. 11. 2000 
podle zákona č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přitom i dřívější úprava je stále 
aktuální, nejen proto, že pomáhá lépe pochopit smysl úpravy dnešní, ale i proto, že na základě 
přechodných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. se na vztahy vzniklé za účinnosti 
předchozí právní úpravy použije dříve předchozí právní úprava zákonem č. 35/1965 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Dále se diplomant věnoval i zákonným licencím, což je samostatná část 
tématu v jeho širším pojetí. 

  
Po úvodu diplomové práce jsou v první kapitole vysvětleny pojmy autorství a subjekty 

práva autorského, dále jsou přehledně vysvětleny obecné principy monistického a dualistického 
pojetí autorského práva a vymezeny obsahové složky autorského práva. Ve čtvrté kapitole jsou 
vyjmenovány jednotlivé instituty výkonu autorského práva osobou odlišnou od autora a 
podrobně je o nich pojednáno v kapitole páté, přičemž je provedeno srovnání obou jmenovaných 
právních úprav. Šestá kapitola je věnována výhradně platné právní úpravě zákonného výkonu 
autorského práva ve vztahu k dílu zaměstnaneckému, kolektivnímu, školnímu a dílu 
vytvořenému na objednávku a soutěžnímu dílu. Sedmá kapitola nese název Mimosmluvní 
instituty užití a je v ní proveden popis zákonných licencí upravených v ustanovení § 31 a násl. 
autorského zákona.  

 
Při posouzení práce jako celku je patrné, že se diplomant podrobně seznámil s dostupnou 

literaturou a že správně pochopil institut výkonu autorského práva osobou odlišnou od autora. 
Správně teoreticky popsal významný posun v chápání tohoto termínu s přijetím autorského 
zákona č. 121/2000 Sb. Autor věnoval dostatečnou pozornost odchylkám u různých druhů děl a 
v případech výkonu práv různými osobami.  

 



 

 

Práce prokazuje očekávanou úroveň znalostí, snad jen lze vytknout, že díky velkoryse 
pojatému rozsahu práce se nemohl autor soustředit do hloubky na jeden nebo několik vybraných 
problémů, nicméně jsou zachovány požadavky na rozpracování tématu a je to vyváženo 
přínosem srovnání s dřívější právní úpravou. 

 
Práce splňuje všechny formální požadavky, práce s odbornou literaturou a poznámkami je 

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

velmi dobře. V rámci obhajoby doporučuji se zaměřit na díla zaměstnanecká a dále na výkon 
autorských práv k dílu soubornému. 

 
 
 
V Praze dne 24. května 2012       
 
 
JUDr. Zuzana Císařová, odborná asistentka 


