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Úvod posudku: Tomáš Vlasák svou diplomovou práci věnuje tématu 

smluvního práva autorského, které je vysoce aktuálním 
s ohledem na rekodifikace soukromého práva účinnou od 1. 1. 
2014. Rekodifikace se autorského práva bezprostředně dotýká 
právě jen v oblasti smluvního práva. Úprava licenční smlouvy 
jako základního smluvního typu byla z autorského zákona 
vyňata a licenci nově upravuje právě občanský zákoník. 
Nepřímo má však nový občanský zákoník na autorské právo 
dalekosáhle větší vliv, a to jak v oblasti závazků, tak v oblasti 
absolutních práv. Tomáš Vlasák ve své práci věnuje oběma 
skupinám změn. 

Rozsah práce: 77 stran vč. titulní strany (74 číslovaných) 
Obsah práce: Práce obsahuje standardní součásti práce jako je Úvod, Závěr, 

Seznam použité literatury a pramenů, české i anglické shrnutí 
(Abstrakt/Abstract) a česká a anglická Klíčová 
slova/Keywords. Vlastní práce je obsažena v osmi kapitolách: 
1. Prameny smluvního práva autorského, 2. Obecně o 
převodech autorských práv, 3. Typová autorskoprávní licenční 
smlouva, 4. Licenční smlouva nakladatelská, 5. Licence 
kolektivní a hromadná, 6. Smluvní vztahy mezi kolektivním 
správcem a zastupovaným, 7. Smlouva o vytvoření autorského 
díla, 8. Smluvní vztahy mezi spoluautory. První tři kapitoly 
jsou dále členěny do bodů.  

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomantu se zdařile podařilo dostát cílům, které si pro práci 
předsevzal. Popisuje a analyzuje novou úpravu, upozorňuje na 
odchylky nové úpravy licence od úpravy licenční smlouvy 
v autorském zákoně, současně pak poukazuje na významné 
nepřímé změny, na dopad obecných ustanovení závazkového 
práva, potažmo naopak na případy, kdy licence má vlastní 
úpravu, která obecnou úpravu vylučuje. Klade si otázky, zda a 
jak se vedle speciálních ustanovení uplatní úprava obecná. 
Stranou pozornosti nezůstává ani stěžejní otázka oboru, která 
se týká nového širšího pojetí věci občanským zákoníkem a 
vztahu k nehmotným statkům a právům k nim.  
Tomáš Vlasák se seznámil s dostupnou literaturou, kterou 



shrnuje a zdařile doplňuje o vlastní úvahy a postřehy.  
Práce Tomáše Vlasáka velmi přesně demonstruje, jak velké 
množství doposud jednoznačně nezodpovězených otázek 
nový občanský zákoník přináší, a to i v oblasti, která přímo 
novým občanským zákoníkem byla dotčena relativně 
minimálně.  
Autor prací bez pochyb prokázal schopnost samostatné tvorby 
i potřebné teoretické právní znalosti.  
Práce může představovat základ pro budoucí rigorózní práce.   

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je založena na kombinaci vědeckých metod zpracování, 
popisnou metodu doplňuje metoda analytická a komparativní. 
Členění práce je logické, rozsáhlá třetí kapitola, která je 
těžištěm práce a má přes 30 stran, by mohla být rozdělena i do 
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: Zamyslete se nad aplikovatelnosti i jiných smluvních typů 
nového občanského zákoníku pro nakládání s právy 
chráněnými autorským zákonem. 

Navržený klasifikační 
stupeň: 

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