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Úvod posudku: Mgr. Ivan David již ve své diplomové práci z roku 2011, na 
kterou rigorózní prací úspěšně navazuje, projevil zjevný a 
fundovaný zájem o film jako o fenomén kulturní, ekonomický, a 
samozřejmě i právní. Mgr. Ivan David ve své rigorózní práci 
téma dále rozpracovává, a to jak do hloubky, tak do šíře. Závěry 
z diplomové práce jsou autorem aktualizovány. Téma je 
zpracováno interdisciplinárně, v pojetí věcném i právním, nově 
se autor zamýšlí i nad významem filmu jako výsledku svobody 
projevu.  

Rozsah práce: 161 stran, z toho vlastní text práce 141 stran 

Obsah práce: Práce vedle standardních částí jako je Úvod; Závěr; Použité 
zdroje; Shrnutí v anglickém (Abstract) a českém  (resumé) jazyce 
a Klíčová slova/Keywords, obsahuje šest kapitol. Konkrétně se 
jedná o tyto kapitoly: 1 Obecné souvislosti: Právo a film, film a 
právo; 2 Vymezení základních pojmů a konceptů filmového 
práva; 3 Historický vývoj autorskoprávní ochrany AVD; 4 Pojetí 
autorství AVD, filmové produkce, filmové distribuce a dalších 
souvisejících otázek v právním řádu České republiky; 5 
Smlouvy, mimosmluvní užití a jednostranná svolení ve 
filmovém právu; 6 Relevantní judikatura: porovnání situace 
v České republice a v USA. Kapitoly jsou členěny do bodů a 
podbodů. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Mgr. Ivan David zpracovává téma se zřejmým zájmem a se 
širšími znalostmi oboru. Stejně jako již u diplomové práce téma 
pojímá v širokém spektru otázek (a odpovědí). Přes širší 
filozofický pohled spojený již se samotným názvem práce 
nalezne čtenář v práci řadu konkrétních informací. Práci tak 
nelze odepřít ani značný praktický význam. Autor popisuje 
základní instituty, právní rámec jejich regulace a výkladové 
problémy, zahrnuje i problematiku svobody projevu a 
všeobecnou ochranu osobnosti. Cenným je exkurz do práva 
USA jako dominantního subjektu na filmovém trhu a přehled 
judikatury. Ocenit lze pozornost, kterou Ivan David věnuje 
otázce autorství ve filmu a jeho důsledku pro právní pojetí 
filmového stylu a žánru, jakož i výklad k právní regulaci 



filmových plakátů, filmových titulků či dabingu. Obsah 
jednotlivých kapitol vystihují jejich výše uvedené názvy. Autor 
prací zdařile prokazuje schopnost komplexní vědecké práce, 
včetně interdisciplinárního přesahu zpracování. Neomezuje se 
jen na úvahy na současnou právní regulaci, ale zamýšlí se i nad 
perspektivou oboru do budoucna. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je sepsána s filozofickým přesahem, přesto srozumitelně 
přehledně a čtivým jazykem, používá řádný poznámkový aparát 
a práce s rozsáhlým množstvím odborné literatury a dalších 
zdrojů včetně způsobu uvádění citací je řádná. Metoda 
zpracování je popisná, analytická, historická a významně i 
komparativní. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Závěrem lze konstatovat, že rigorózní práce Mgr. Ivana Davida 
jako celek, jak po obsahové, tak i formální stránce splňuje 
požadavky na rigorózní práci a je způsobilá obhajoby.  

Dotaz k zodpovězení 
při obhajobě v rámci 
státní rigorózní 
zkoušky: 

Zamyslete se nad vhodnou úpravou českého autorského práva 
filmového, včetně případné inspirace americkým právem 
autorským v oblasti filmu pro české právo.  
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