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POSUDEK 
OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Miroslav Češka 
Název práce: OSOBNOSTNÍ PRÁV AUTORSKÁ A JEJICH VÝVOJ PO 

DOBU TRVÁNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANY 
Rok odevzdání práce: 2015 
Vedoucí práce: JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová 
Oponent práce: JUDr. Petra Žikovská 

Úvod posudku: Autor si jako téma práce zvolil osobnostní práva autorská. Přičemž ve 
své práci reflektuje změny, které přinesl nový občanský zákoník do 
této problematiky.  

Rozsah práce: 53 stran 
Obsah práce: Práce obsahuje kapitoly : 

Úvod,  

Systematika práv dušeního vlastnictví a jejich specifika,  

Pojem autorského práva,  

Osobnostní práva autorská,  

Trvání ochrany osobnostních práv,  

Výjimky a omezení práv autorských , 

Doporučení de lege ferenda,  

Závěr 

 
Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Po obsahové stránce jde o práci, která zvolila problematiku 
osobnostních práv ve světle úpravy nového občanského zákoníku. 
Autor se kromě popisu systematiky a specifik práv duševního 



vlastnictví, který opřel zejména parafrázování použité literatury zabývá  
obsahem pojmu autorského práva, který je v podstatě popisem 
současné právní úpravy, který nedává příliš prostoru pro vlastní názoru 
autora práce. V části věnující se samotnému tématu tj.osobnostním 
právům již autor přistupuje k problematice z vlastního pohledu a 
naznačuje některé sporné otázky výkladu ve vztahu lex specialis a 
generalis.V neposlední řadě je nutno konstatovat, že autor v závěru 
práce zaujímá negativní postoj k otázce osobnostních práv autorských 
a přiklání se s ohledem na praxi k zakotvení možnosti vzdát se 
osobnostních. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Po formální stránce jde o práci v některých případech formulačně 
nedokonalou, avšak jinak  nevykazující nedostatky a pracovní metoda 
je ucelená a jednotná pro celou práci, vycházející z jednotného principu 
pojetí problematiky.   

Celkové hodnocení 
práce: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Předběžné známkové 
ohodnocení: 

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

Zadání pro obhajobu: Srovnání  úpravy osobnostních práv autorských ve světle úpravy 
NOZ, postmortální ochrana osobnostních práv autorských 

V Praze dne 30.3.2015 
 

JUDr., Mgr. Petra Žikovská, oponent 

 
 
 


