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Název práce: SROVNÁNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY AUTORA A 

VÝKONNÉHO UMĚLCE 

Rok odevzdání práce: 2012 
Vedoucí práce: JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová 
Oponent práce: JUDr. Petra Žikovská 
Úvod posudku: Autor si jako téma práce zvolil problematiku práv autorů a výkonných 

umělců a to hlediska jejích obsahu a rozsahu, pričemž cílem práce je srovnání 
obojích práv; a jejich ochrany jak z hlediska úpravy autorského zákona, tak i 
z hlediska jiných právních předpisů. Zohledňuje i praktické důsledky úpravy 
jednotlivých institutů. 
 
 
 

Rozsah práce: 58 stran 
Obsah práce: Práce je rozdělena do osmi kapitol: Autorské právo,  Právní ochrana autora, 

Výkonný umělec,  Doba trvání majetkových práv autora a výkonného 
umělce,. Kolektivní správa práv, . Ochrana práv výkonných umělců de lege 
ferrenda,  Závěr a dále po přehledu bibliografie  Resumé. 
 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Obsahově práce pojímá celkem všechna potřebná témata, obsahuje i 
vysvětlení terminologie potřebné pro pojednání o tématu. Nechybí ani výčet 
mezinárodních norem z oblasti autorského práva, ze kterých buď vychází 
národní právní úprava, popřípadě mezinárodních úmluv, jimiž je Česká 
republika vázána. Obsahuje i popis zásadních způsobů porušování práv 
autorů a výkonných umělců zabývá se celkem dostačujícím způsobem i 
institutem kolektivní správy, která sama o sobě je jako institut nástrojem, 
nikoli prostředkem ochrany. Každá z kapitol obsahuje i popis historického 
vývoje úpravy, v některých případech. Závěr práce se pak zabývá aplikační 
problematikou platné právní úpravy v praxi.  
Autor neopomíjí využít možnost vyjadřovat se k některým problémů a 
zaujímat  k nim vlastní postoj a hodnocení.  
 
 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Po formální stránce je práce bez závad, metody práce jsou popisné, přičemž 
vlastní pohled autora a jeho vyjádření je zaměřeno spíše na praktické 
problémy, nikoli na problémy právní.  

Celkové hodnocení 
práce: 

Práce dostačuje požadavkům na diplomovou práci, je způsobilá pro 
obhajobu. 

Zadání  pro obhajobu: Základní rozdíly v rozsahu ochrany práv autorů a výkonných umělců. 
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