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POSUDEK 

OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Martin Nedvěd 

Název práce: Kolektivní správa v autorském právu (včetně úvah de lege 

ferenda) 

Rok odevzdání práce: 2011 

Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

Oponent práce: JUDr. Irena Holcová  

Úvod posudku: Diplomant si za téma zvolil - vzhledem k svému hlubšímu zájmu o 

obor - problematiku z  autorského práva – kolektivní správu, která 

zasahuje nejen do práva soukromého, ale i práva veřejného. Jde o 

klasický institut v procesu výkonu majetkových autorských práv a 

majetkových práv souvisejících s právem autorským, který získává 

nový rozměr a význam v době, kdy individuální výkon autorských 

práv se v kontextu fenoménu informační společnosti (a jejího 

základu– digitalizace) jeví jako neúčelný, příp. nemožný. 

Monopolní, popř. dominantní postavení kolektivních správců se 

stává i v uživatelské sféře akceptovaným  „nutným zlem“, neboť 

sama podstata institutu hospodářskou soutěž významně eliminuje. 

Kolektivní správa zdaleka není jen institutem sloužícím nositelům 

práv, ale i uživatelům, komfort a hospodárnost uživatelů vede ke 

snahám o ještě silnější koncentraci (a ještě silnější administrativní 

kontrole/dozoru), po „jedné adrese“, a to nejen v národním měřítku, 

ale i nadnárodně (komunitárně, popř. mezinárodně). Autor práce si 

tyto souvislosti tématu uvědomuje a téma zpracovává nikoli pouze 

popisně a v rovině pozitivního práva, nýbrž též v souvislostech 

širších, včetně úvah de lege ferenda, jak zdůrazněno i v názvu práce.  

Rozsah práce: Práce má 56 stran včetně titulní strany, prohlášení, poděkování, 

obsahu, použitých zkratek, českého a anglického shrnutí, seznamu 

literatury a klíčových slov a přílohy č. 1, číslovány jsou strany 2 

(Úvod) až 53, první čtyři strany jsou bez číselného označení.  

Obsah práce: Vlastní text práce je členěn na Úvod; kapitoly (členěné na body) 1 

Kolektivní správa – pojem, funkce a platná právní úprava v ČR, 2 

Činnost kolektivních správců, 3 Předměty ochrany kolektivní 

správy, 4 Kolektivní správci, 5 Mezinárodní aspekty kolektivní 

správy, 6 Historie kolektivní správy 7 Aktuální problémy kolektivní 

správy; Závěr; Přílohu č. 1. Kapitoly jsou členěny na podkapitoly.  

Zhodnocení práce po 

obsahové stránce: 

Práce, jak uvedeno v úvodu posudku, zpracovává téma v širokém 

kontextu, podává téma vč. historického exkurzu, popisuje aktuální 

stav i problémy a zamýšlí se nad budoucím vývojem. Téma je 

popsáno i v komunitárním a mezinárodní rozměru.  

Autor svou prací prokázal jak teoretické právní znalosti, tak 

potřebnou míru samostatnosti při zpracování tématu.  

Zhodnocení práce po Autor použil vědeckou metodu popisnou, historickou a především 



formální stránce, vč. 

pracovních metod: 

analytickou. Práce s literaturou i poznámkový aparát jsou 

vyhovující. Členění je logické(snad jen kromě označení přílohy 

číslem 1, když jiné přílohy práce nemá), členění odpovídá obsahu 

práce i formě, stejně tak použitý právní jazyk. Práce je psána čtivě a 

přesvědčivě. 

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.  

Zadání k zodpovězení 

při obhajobě: 

Aktuální problémy výkladu/aplikace ustanovení § 101 odst. 10 

autorského zákona (tzv. „kauza Dilia“).  

Navržený klasifikační 

stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 

hodnotím práci známkou výborně. 

Praha dne 1. 9. 2011  

 

___________________________ 

JUDr. Irena Holcová 

oponent diplomové práce 

 


