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Rigorózní práce, která je předmětem tohoto posudku je rozsáhlou a obsažnou sondou do 
problematiky. 
 
Autorka téma uchopila jak z hlediska národního, tak i mezinárodního, avšak nejen z hlediska 
právního, ale i s ohledem na technický vývoj, a na specifiku televizní oblasti a tvorby 
autorských děl v ní, včetně poznatků z praxe. 
 
Práce je  členěna do šesti kapitol, které na sebe tématicky navazují:  
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,  
a dále Úvod, Závěr, Seznam zkratek, Seznam použité literatury a pramenů a Summary. 
 
 
Z práce je patrné, že autorka plně využila použitou literaturu a prameny,jejichž aparát je 
širokého rozsahu.  
 
Kromě právního rozboru současné právní úpravy v českém autorském zákoně obsahuje práce 
i mezinárodní aspekty právní úpravy s důrazem na právo EU takže poskytuje komplexní 
přehled.  
 
Práce nepostrádá ani popis historického vývoje mezinárodní a tuzemské právní úpravy. 
 
 
Kapitola zabývající se Audiovizuálními díly, přehledně a podrobně popisuje a vymezuje 
pojem audiovizuální dílo, včetně členění audiovizuálních děl, autorství k audiovizuálnímu 
dílu, kdy autorka neopomíjí poněkud rozporné výklady tohoto pojmu, včetně autorskoprávní 
povahy jednotlivých složek audiovizuálního díla. V této  souvislosti se autorka zabývá 
zejména otázkou povahy tvůrčích výkonů kameramanů a střihačů, avšak omezuje se na popis 
odlišnosti výkladů, aniž zaujímá svoje stanovisko. 



 Kapitola obsahuje i popis praktických postupů tvůrčího procesu. Z tohoto popisu je patrné, že 
autorka je s tímto procesem obeznámena z praxe.  
 
V rámci části zabývající se televizním dílem jako takovým autorka konstatuje, že televizní 
útvary splňující obecné pojmové znaky děl je možno považovat za relativně samostatný a 
svébytný druh autorského díla. Dospívá tak k názoru, že pojem televizní dílo má opodstatnění 
ve výčtu druhů autorských děl. 
Práce obsahuje i stručný přehled o problematice kolektivní správy, která má v oblasti 
televizního vysílání své nezastupitelné místo. 
 
Práce tak neopomíná žádný aspekt dané problematiky. 
 
Autorka závěrem konstatuje, že by bylo vhodné optimalizovat právní úpravu tak, aby byla 
lépe aplikovatelná v kontextu vývoje elektronických technologií, zejména s ohledem na 
kompromis mezi zájmy všech subjektů, které jsou na tvorbě, výrobě a elektronické distribuci 
autorských děl zainteresovány. 
 
Autorka projevila znalosti i schopnost práce s prameny literaturou. 
 
Práce svým obsahem a rozsahem plně splňuje požadavky na rigorózní práci kladené. 
 
 
V Praze dne 14.4.2013 
                                                                              JUDr.Petra Žikovská 
                                                                                 odborný asistent 
 
 


