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POSUDEK  KONZULTANTA 
 

NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI  VILÉMA STEJSKALA  NA  TÉMA :  
 

„SMLUVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ “ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Autorem zvolené téma je jedním z klasických témat, které má velký zejména praktický 

význam. Jedná se o problematiku hojně frekventovanou i v soudní praxi. 
  
Práce je členěna celkem do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je 

věnována pramenům autorského práva v členění podle jejich právní síly a podle teritoriální 
závaznosti na národní, mezinárodní a komunitární. Třetí kapitola se zaměřuje na specifika 
autorského práva, čtvrtá obsahuje stručné definice základních pojmů autorského práva. Pátá 
kapitola se zabývá historickým vývojem autorského práva na českém území od počátků přes 
období první republiky a protektorátu, období socialismu až do současnosti. V šesté kapitole 
diplomant rozebírá smluvní instituty podle autorského zákona č. 35/1965 Sb. a v následující 
sedmé kapitole se věnuje současné právní úpravě podle zákona č. 121/200 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Osmá kapitola je závěr.  

 
Práce čítá celkem 64 stran. 

 
Na práci oceňuji zejména to, že se autor i přes poměrnou náročnost rozhodl zaobírat i 

dřívější (v teoretické rovině i aplikační praxi mnohdy komplikovanou) právní úpravou podle 
zákona č. 35/1965 Sb. a že zohlednil i jednotlivé změny zavedené postupně novelizacemi 
v devadesátých letech. Aktivní přístup diplomanta a jeho snaha řešit a konzultovat dílčí témata 
přispěly k odbornému růstu a prohloubení znalostí a pochop diplomanta. Z výsledné práce je 
zjevné pochopení některých důležitých souvislostí, k čemuž napomohla z velké části právě 
použitá srovnávací metoda.  

  
Autor prokázal odpovídající stupeň odborných znalostí i schopnost samostatně pracovat s 

dostupnou literaturou.  
 
Po formální stránce práce vyhovuje, poznámky jsou dostatečné a adekvátně použité, snad 

by jen bylo vhodné ve větší míře čerpat i z časopiseckých článků a jiných zdrojů. 
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Práci doporučuji k ústní obhajobě, během níž navrhuji se zaměřit na režim užití díla 
vytvořeného na objednávku v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích. Předběžně 
hodnotím práci známkou výborně až velmi dobře, s ohledem na výsledek ústní obhajoby bude 
provedena finální klasifikace. 
 
 
V Praze dne 12. 9. 2011 
 
 
JUDr. Zuzana Císařová, odborná asistentka 


