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POSUDEK 

OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Ivan Hašek 

Název práce: Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu 

Rok odevzdání práce: 2011 

Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

Oponent práce: JUDr. Irena Holcová  

Úvod posudku: Diplomant si za téma zvolil dvě kategorie ryze majetkových práv 

spadajících do skupiny práv souvisejících s právem autorským. Prací 

podává komplexní popis jejich právní úpravy, v kontextu české 

legislativy, jakož ale i v rámci komunitárního práva a práva 

mezinárodního. Autor bere v potaz, že jde o práva ryze majetková a 

zabývá se tak de lege lata i de lege ferenda úvahami ohledně pojetí 

těchto práv (potažmo práv duševního vlastnictví obecně) jako 

podmnožiny vlastnického práva, a to zejména v ústavním kontextu.  

Rozsah práce: Práce má celkem 97 stran (včetně titulní strany, prohlášení, 

poděkování, obsahu, českého a anglického shrnutí, seznamu 

literatury a klíčových slov), vlastní práce včetně přílohy věnované 

doktríně works made for hire čítá 85 stran.  

Obsah práce: Obsahem práce je Úvod, část 1. Úvod do práv duševního vlastnictví, 

část 2. Mezinárodní úprava práv výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů, část 3. Vývoj autorského práva a postavení 

výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů na našem 

území, část 4. Evropská úprava výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů, část 5. Právní úprava postavení výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů v České republice, část 

6. Ochrana a vynucování práv výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů, Příloha – Work made for hire v praxi, Závěr, 

Shrnutí, Summary, Použité zkratky, Seznam použité literatury a 

zdrojů. Části 1. až 4. jsou členěny na body a části 5. a 6. i na 

podbody.   

Zhodnocení práce po 

obsahové stránce: 

Práce je sepsána přehledně a čtivě, v širokém kontextu v úspěšné  

snaze téma postihnout komplexně, tomu odpovídá i převážně 

popisný charakter práce, jakož i poměrně značný rozsah práce. 

Téma je popsáno podle české, evropské a mezinárodní legislativy. Je 

popsáno historicky, současně i s výhledem do budoucna. Práce 

obsahuje i vlastní úvahy a hodnocení autora.   

Autor svou prací prokázal jak teoretické právní znalosti, tak 

potřebnou míru samostatnosti při zpracování tématu.  

Zhodnocení práce po 

formální stránce, vč. 

pracovních metod: 

Autor použil vědeckou metodu popisnou, analytickou, komparativní 

a historickou. Práce s literaturou i poznámkový aparát jsou 

vyhovující. Členění je v zásadě logické (ne zcela logické je 

začlenění popisu doktríny works made for hire v praxi formou 

přílohy a navíc dovnitř práce, mezi část 6. a Závěr), členění 



odpovídá obsahu práce i formě, stejně tak použitý právní jazyk. 

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: 

Práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů jako 

práva vlastnická? Pojednejte na toto téma v kontextu aktuální právní 

úpravy a v kontextu návrhu nového občanského zákoníku. 

Subsidiarita občanského nebo obchodního zákoníku ve vztahu  

k právům výrobců? Proč a kdy? 

Navržený klasifikační 

stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 

hodnotím práci známkou výborně až velmi dobře. 

Praha dne 19. 8. 2011  

 

___________________________ 

JUDr. Irena Holcová 

oponent diplomové práce 

 


