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Rigorózní práce „Autorské právo v oblasti televizního vysílání“ je rozdělena do devíti kapitol 
Autorské právo, Autorské dílo, Autorství, Obsah autorského práva, Právo na sdělování díla 
veřejnosti, Audiovizuální díla, Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, 
Kolektivní správa práv autorských a práv  souvisejících s právem autorským, Odpovědnost za 
ohrožení a porušení autorského práva. Práce dále obsahuje Úvod, Závěr, Seznam zkratek, 
Seznam použité literatury a pramenů a Summary. 
  
Práce je podrobnou  sondou do témat uvedených kapitol, kdy autorka využila poznatků 
čerpaných  z širokého spektra tuzemské i zahraniční literatury, přičemž navíc využívá 
praktických poznatků ze své praxe. 
 
Právo  v oblasti televizního vysílání jako obor sui genesis tak je popsáno nejen z hlediska 
autorskoprávních předpisů, ale práce obsahuje i sondu do veřejnoprávní sféry legislativy, 
přičemž  poukazuje na specifika této oblasti, která jsou dána nejen povahou televizních děl, 
ale odrážejí se i ve vymezení pojmů, které jsou názvy jednotlivých kapitol . 
 
Práce obsahuje popis vývoje autorskoprávní legislativy u nás a zevrubný popis současné 
právní úpravy, v rámci něhož se autor zabývá vztahem, jakož i vývoj mezinárodní legislativy. 
 
Velmi obsáhlá je kapitola zabývající se problematikou mezinárodních smluv. Autor nám 
předkládá komplexní a podrobný přehled mezinárodních smluv upravujících problematiku, 
která je předmětem rigorózní práce, přičemž popis smluv je zároveň jejich srovnávací studií.  
 
Považuji za přínosné, že práce zmiňuje pojem televizního formátu i se okrajově zabývá 
povahou tohoto předmětu práva,  když jeho zevrubné zkoumání by tvořilo samostatné téma 
pro rigorózní práci.  Je oceněníhodné, že se práce věnuje i problematice creative commons 
v rámci části týkající se licenčních smluv. 
 
Za velmi komplexní pak považuji kapitolu Sdělování díla veřejnosti, která přináší přehled o 
způsobech televizního vysílání, přičemž je založena na kriteriích jak tuzemských, tak 
mezinárodních. 
 
Při vymezení pojmu televizní dílo se autorka opírá o doktrinární výklad prof. Kříže, přičemž 
se od něj v podstatě neodchyluje a obsahuje popis vzniku televizního díla, přičemž za hlavní 
specifikum televizního díla považuje užití specifických televizních prostředků k jeho 
vytvoření, při užití děl televizně užitých. Vymezení pojmu televizní dílo pak předchází 
obsáhlý popis právní úpravy v oblasti děl audiovizuálních, přičemž povaha autorství režiséra 
je autorkou podrobně popsána. Autorka se také věnuje právu režiséra na autorskou odměnu a 
dospívá k názoru hodnému diskuse o právu na odměnu za užití díla po uzavření smlouvy 
s výrobcem prvotního záznamu. 
 



V této oblasti by pak bylo na místě konstatovat, že analogie s díly audiovizuálními  je čím 
dále patrnější, vzhledem k tomu, že speciální televizní technika je při vytváření „televizních“ 
děl, tedy děl pro televizní vysílání, spíše na ústupu.  
 
Autorka práci uzavírá polemikou na téma, zda současný vývoj technologií a tedy prostředků 
k televiznímu vysílání, by neměl vést k flexibilnější právní úpravě této  oblasti tak, aby 
televizní vysílání bylo snadněji uskutečnitelné, aniž by při tom docházelo k porušování 
autorských práv. 
 
Práce Zuzany Rennerové je vypracována s přehledem, pečlivostí. Vychází ze širokého aparátu 
tuzemských i zahraničních pramenů a literatury. Z celé práce je patrný zájem o téma. 
Práce naplňuje jak kvalitou, tak rozsahem požadavky na rigorózní práci a hodnotím ji kladně. 
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