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Úvod posudku: Marek Novák ve své diplomové práci zjevně zúročuje zájem 
o obor audiovizuální tvorby a výroby a dodává jim 
autorskoprávní kontext. V práci podává výklad základních 
právních pojmů oboru, zabývá se právními tituly k užití 
autorským zákonem chráněných nehmotných statků, 
podrobněji se věnuje licenční smlouvě, zmiňuje 
problematiku koprodukce a závěrem poukazuje i na 
nelegální užití prostřednictvím sítě Internet.  

Rozsah práce: 61 stran vč. titulní strany  
Obsah práce: Práce obsahuje jako kapitolu 1. Úvod, dále tři kapitoly se 

zpracováním vlastního tématu: 2. Vymezení pojmů, 3. 
Právní vztahy vznikající v audiovizi, 4. Problematika 
nelegálního šíření děl na Internetu a pak jako kapitolu 5. 
Závěr. Dále práce obsahuje: Seznam zkratek, Seznam 
literatury, české a anglické Shrnutí (Summary) a česká a 
anglické klíčová Slova (Keywords). Druhá a třetí kapitola 
jsou dále členěny na podbody. 

Zhodnocení práce 
po obsahové 
stránce: 

Diplomant se nejprve zaměřuje na vymezení základních 
pojmů a poté se věnuje právním vztahům v audiovizi 
s přihlédnutím k úpravě NOZ, tato třetí kapitola  
představuje těžiště práce a svědčí o snaze diplomanta o 
praktický rozměr práce. Je patrno, že diplomantu je blízký 
pohled osoby na straně producenta/produkce, přes 
převážně popisný charakter práce se lze seznámit i 
s vlastními názory diplomanta, a to jak v rámci úvah de lege 
lata, tak i (zejména v Závěru) s úvahami de lege ferenda. Ve 
čtvrté kapitole je zařazen pětistránkový exkurz do 
problematiky neoprávněného užití díla na Internetu. Je i 
v tomto kontextu zjevné, že diplomant ve své práci téma 
pojímá spíše zeširoka než do hloubky - práce podává 
základní přehled (popis) autorského práva v audiovizi 



s poukázáním na základní problémy oboru, je tak čtenářsky 
vhodná především pro neprávníky činné v audiovizi. 
Závěrem diplomant aktuální právní prostředí stručně 
konfrontuje s potřebami audiovize, právní rámec hodnotí 
poměrně kriticky, kdy v zájmu ochrany investice 
audiovizuálních producentů doporučuje jednak zrušení 
legálního zákazu převoditelnosti majetkových práv 
k autorským dílům a uměleckým výkonům a dále pak 
kritizuje koncepci ochrany práv na Internetu jako 
nedostatečnou, nefunkční.  
Diplomant prokázal prací schopnost samostatné tvorby i 
potřebné teoretické právní znalosti.  

Zhodnocení práce 
po formální stránce, 
vč. pracovních 
metod: 

Převažující metoda zpracování je s ohledem na cíl práce  
popisná, místy analytická. Členění logické, byť počet kapitol 
(které zahrnují Úvod i Závěr) je nestandardně až nízký, 
zejména třetí kapitola mohla být rozdělena na více kapitol.  
Poznámkový aparát je řádný. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce jako celek jak z hlediska obsahového, tak i 
formálního, splňuje požadavky kladené na práci tohoto 
druhu a je způsobilá obhajoby.  

Zadání pro 
obhajobu: 

Smlouva kupní jako smluvní typ podle NOZ pro úplatný 
převod práv výrobce zvukově obrazového záznamu? Přímo 
či analogicky, aneb je zvukově obrazový záznam (práva k 
němu) z pohledu NOZ věcí?  

Navržený 
klasifikační stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby 
předběžně hodnotím práci mezi známkou výborně a velmi 
dobře. 
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