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POSUDEK 
VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Radomír Pivoda 

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 diplomové práce zvolil tématiku srovnání 
autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců, která je 
v mnohých směrech obdobná, avšak z hlediska rozsahu je odlišná 
v některých směrech, kdy autoři požívají ochrany širší, vzhledem 
k povaze jejich tvůrčí činnosti a jejím výsledkům. 
 

Rozsah práce: 58 stran 
Obsah práce: Práce je rozdělena do kapitol 1.Autorské právo, 2. Právní ochrana 

autora, 3.Výkonný umělec, 4. Doba trvání majetkových práv autora a 
výkonného umělce, 5. Kolektivní správa práv, 6. Ochrana práv 
výkonných umělců de lege ferrenda, 7. Závěr 
 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant do práce vtělil nejen popis současné právní úpravy 
problematiky, která je tématem práce, ale zařadil i popis historického 
vývoje právní úpravy, přehled jednotlivých práv, jakož i popis 
některých judikátů souvisejících s tématem. Diplomant zařadil i 
pojednání o způsobu ochrany práv prostřednictvím institutu kolektivní 
správy. Diplomant dochází k vlastním závěrům a názorům, přičemž 
shledává, že ochrana práv v ČR za současného stavu je dostačující. 
Obsah práce je zvolením témat jednotlivých podkapitol odpovídající  
 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce co do formální stránky splňuje požadavky na práci tohoto druhu 
kladené. Metodou diplomanta je vždy popis historického vývoje právní 
úpravy, případný popis judikátů a zaujímání stanovisek k jednotlivým 
problémům, případně navrhování vlastního řešení. Pracovní metodu 
tak lze hodnotit kladně. 
 

Celkové hodnocení 
práce: 

Po formální stránce práci nelze nic vytknout, obsahově je práce 
z hlediska členění do jednotlivých kapitol dostatečná, avšak někdy až 
příliš stručná. Se závěry diplomanta lze polemizovat zejména v oblasti 
ochrany práv de lege ferrenda.  
 

Předběžné známkové 
ohodnocení: 

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

Praha dne 13.4.2012 JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová                          
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