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POSUDEK 

VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Tomáš Vlasák 
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Rok odevzdání práce: 2014 

Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponent práce: JUDr. Irena Holcová 

Úvod posudku: Diplomant si za téma své práce v oboru autorské právo zvolil 

jednu ze stěžejních oblastí, které se – v porovnání s ostatními 
instituty autorského práva – významnější měrou dotkla 

rekodifikace soukromého práva, a to přes to, že nový občanský 
zákoník významně převzal dosavadní úpravu licenční smlouvy 
z autorského zákona.  Diplomant si za cíl práce klade zjistit, jaké 
změny v přímé úpravě smluvního práva autorského nový 
občanský zákoník přinesl, jakož i to jaké další nové či nově pojaté 
instituty v novém soukromoprávním kodexu nepřímo ovlivní 
problematiku smluvních vztahů v autorském právu, tyto změny 
popsat a zhodnotit. Nutno zdůraznit, že tak činí v době, kdy nový 
kodex je účinný jen několik měsíců a nelze se podstatnou měrou 
opírat o názory nauky, natož o judikaturu. Diplomant tak byl 

četně odkázán na osobní postřehy diplomanta, to je nutno ocenit 

již samo o sobě.  
Rozsah práce: 77 (z toho 74 číslovaných) stran včetně titulní strany, prohlášení, 

obsahu, seznamu použitých pramenů, českého a anglického 
shrnutí a klíčových slov v češtině a angličtině. 

Obsah práce: Práce je členěna na Úvod, dále na kapitoly 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. 

Dále navazuje Závěr, Seznam použitých zkratek, Prameny a 
literatura, Abstrakt – Smluvní právo autorské, Anstract – 

Contractual copyright law a Klíčová slova/Keyword. Kapitoly 1 

až 3 dále členěny do bodů. Diplomant bez širokých úvodů celý 
obsah práce věnuje přímo zvolenému tématu, aniž by práci 
rozmělňoval tím, že ze široka čtenáře seznámí s nepřímo 
souvisejícími otázkami. V každé z kapitol se zabývá vlivem 
nového občanského zákoníku na konkrétní smluvní úpravu. 
Těžiště práce lze spatřovat v kapitole 3, která zabírá téměř 
polovinu práce, velmi významnou je ale i kapitola 2, ve které se 
diplomant stručně zmiňuje o aktuálně diskutované otázce pojetí 
autorského díla/autorských práv majetkových jako věci, což má i 
významné konsekvence k smluvnímu právu. Diplomant k této 



otázce popisuje i dostupné názory nauky a jednotlivá ustanovení 
občanského zákoníku se závěry, že úprava rozhodně není 
jednoznačná. Pokud jde o kapitolu 3, pak rozhodně nejde je o 
přepis výkladů, které byly známy k dosavadní úpravě licenční 
smlouvy obsažené v autorském zákonu, naopak diplomant 
precizně poukazuje na přímé rozdíly úpravy a vliv a úskalí 
obecné úpravy závazků, pozornost tak věnuje mimo jiné i 
jednostranným ukončením smlouvy výpovědí a odstoupením, 
jakož i dispozici licencí, včetně úvah o otázce formy jednání. 
Samostatné kapitoly jsou věnovány smlouvě nakladatelské, která 
si speciální úpravu (se subsidiaritou typové autorskoprávní 
licence) zachovala především z historických důvodů, a smlouvám 
kolektivní a hromadné, jejichž speciální úprava byla ponechána 
v autorském zákoně. V obou případech vyvstává otázka, zda jde 
legislativně formálně o řešení vhodná. Vyzdvihnout je třeba i to, 
že stranou pozornosti diplomanta nezůstaly ani smluvní vztahy 
mezi kolektivními správci a zastupovanými, jakož i mezi 

spoluautory. Lze uzavřít, že diplomantu si cíle, které si pro svou 
diplomovou práci předsevzal, podařilo zdárně dosáhnout. 
S odstupem času, kdy se ustálí názory nauky a přibude judikatura, 
lze diplomantu doporučit obsah své diplomové práce případně 
prohloubit a aktualizovat v rámci rigorózní práce. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant zdárně popsal a s přispěním vlastních názorů 
analyzoval smluvní právo autorské, upozornil na dopady 
rekodifikace soukromého práva, a to jak bezprostřední přímo 
v rámci úpravy licenční smlouvy, resp. licence, tak širší v rámci 
úpravy závazků, jakož i pojetí věci. Diplomant beze sporu 

prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a orientace v oboru. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, čtivým jazykem, členění odpovídá 
pojetí práce. S odbornou literaturou a dalšími zdroji diplomant 

pracuje řádně, včetně způsobu uvádění citací; práce používá 
řádný poznámkový aparát. Jako metoda zpracování jsou užity 
především metoda popisná, analytická a komparativní.  

Celkové hodnocení 
práce: 

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

Zadání k zodpovězení 
při obhajobě: 

Zamyslete se nad jednostrannými ukončeními licenční smlouvy a 
porovnejte současnou úpravu s úpravou účinnou do 31. 12. 2013. 

Navržený klasifikační 
stupeň: 

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

Praha, dne 12. 9. 2014  

 

 

             JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
vedoucí diplomové práce 

 


