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POSUDEK 
VEDOUCÍHO 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: Problematika zvolená autorem je velmi přínosná a její zpracování, 
zvláště vezmeme-li v potaz působnost nového občanského zákoníku a 
s ním i nové úpravy této oblasti. 
 

Rozsah práce: 53 stran 
Obsah práce: Práce je rozdělena do kapitol:1. Úvod, 2.Systematika práv dušeního 

vlastnictví a jejich specifika, 3.Pojem autorského práva, 
4..Osobnostní práva autorská, 5.Trvání ochrany osobnostních práv,  

6.Výjimky a omezení práv autorských , 7.Doporučení de lege 
ferenda,7.Závěr 

Jednotlivé kapitoly jsou pak systematicky členěny do podkapitol 
 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant do práce zařadil popis současné právní úpravy autorského 
práva a vymezil specifika práv duševního vlastnictví, včetně ustanovení 
NOZ, která  upravují práva duševního vlastnictví. Jde o popis ucelený 
a dobře systematicky rozčleněný. Totéž lze říci o části práce zabývající 
se výjimkami a omezením práv autorských. 
 Diplomant dochází k vlastním závěrům a názorům v části týkající se 
tématu práce tedy v kapitole Osobnostní práva autorská. Podává 
výklad problematiky , přičemž tak činí jak z hlediska autorského 
zákona, tak z hlediska nového občanského zákoníku. 
Pokud jde o doporučení de lege ferenda, vyslovuje se autor  spíše jako 
odpůrce zásady nemožnosti vzdát se osobnostních práv autorských. 
V závěru práce pak uvádí , že dle nové právní úpravy nelze autorské 
dílo považovat za věc, což odůvodňuje quasidualitickou  koncepcí 
autorského zákona, tedy existencí autorských práv majetkových a 
osobnostních. A zároveň označuje nemožnost vzdání se osobnostních 
práv a obecně lpění na nepřevoditelnosti autorských práv, což dle 
autora v praxi přináší problémy. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce co do formální stránky splňuje požadavky na práci tohoto druhu 
kladené.. Obsah práce je zvolením témat jednotlivých podkapitol 
odpovídající  
 Pracovní metodu tak lze hodnotit kladně. 
 



Celkové hodnocení 
práce: 

Po formální stránce práci nelze nic vytknout, obsahově je práce 
z hlediska členění do jednotlivých kapitol dostatečná, avšak někdy až 
příliš stručná popisná.  
 

Předběžné známkové 
ohodnocení: 

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

Praha dne 29.3.2015 JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová                          
________________________ 

 
 

 

 
 
 


