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POSUDEK 

VEDOUCÍHO 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: Tématem práce jsou práva výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů, tedy dvou druhů práv souvisejících, přičemž 

v obou případech jde o práva ryze majetková. Práce se soustředí na 

popis a analýzu právní úpravy, a to v národním, evropském i 

mezinárodním kontextu, včetně úvah de lege lata i de lege ferenda.  

Rozsah práce: 97 stran včetně titulní strany, prohlášení, poděkování, obsahu, 

českého a anglického shrnutí, seznamu literatury a klíčových slov 

(85 stran vlastního textu práce)  

Obsah práce: Práce je členěna na 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 jsou členěny na body a některé i na 

podbody.   

Zhodnocení práce po 

obsahové stránce: 

Cílem práce je podat ucelený výklad uvedených dvou druhů ryze 

majetkových práv, vzájemně je porovnat, popsat obsah právní 

úpravy národní, evropské a mezinárodní, jakož i aktuální problémy 

vztahující se k této právní problematice. S ohledem na globální 

povahu užití těchto nehmotných statků je důraz kladen i na 

evropskou a mezinárodní úpravu včetně výkladu k návrhu Dohody 

ACTA. Je pojednán i historický kontext. Způsob zpracování svědčí 

o zájmu diplomanta o zvolené téma a o seznámení se s 

problematikou v širším kontextu. Zmíněny jsou i aktuální problémy 

a trendy.  

Zhodnocení práce po 

formální stránce, vč. 

pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, čtivým jazykem, s logickým 

členěním. Práce používá řádný poznámkový aparát. S odbornou 

literaturou a zdroji včetně způsobu uvádění citací pracuje diplomant 

řádně. Metoda zpracování je především popisná a analytická, jakož i 

komparativní a historická. Diplomant osvědčuje způsobilost 

vlastních odborných úvah.  

Celkové hodnocení Diplomová práce jako celek, tedy jak z hlediska obsahového, tak i 



práce: formálního, splňuje požadavky kladené na práci tohoto druhu a je 

způsobilá obhajoby.  

Zadání k zodpovězení 

při obhajobě: 

Popište a zhodnoťte doktrínu works made for hire.  

Navržený klasifikační 

stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 

hodnotím práci známkou výborně. 

Praha dne 19. 8. 2011  

  JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

vedoucí diplomové práce 

 


