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POSUDEK 

OPONENTKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Diplomant: Daniel Mazíni 

Název práce: MIMOSMLUVNÍ INSTITUTY UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA 

Rok odevzdání práce: 2015 
Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Oponentka práce: JUDr. Irena Holcová 
Úvod posudku: Diplomant si za téma práce zvolil problematiku týkající se omezení 

majetkových práv autorských, kdy jde o případy oprávněného užití díla 
bez souhlasu autora či jiného nositele práv. Výjimky a omezení 
autorského práva jsou velmi zajímavou materií, neboť s sebou 
pojmově nesou riziko neoprávněného užití, a to jak s ohledem na 
obecnou klauzuli třístupňového (též tříkrokového) testu, tak s ohledem 
na koncepci evropské úpravy této problematiky tzv. Informační 
směrnicí (2001/29/ES).  

Rozsah práce: 122 stran, z toho 119 číslovaných 
Obsah práce: Práce je členěna na: Úvod; kapitoly: 1. Základy autorských práv a práv 

souvisejících s právem autorským; 2. Užití autorského díla; 3. 
Mimosmluvní instituty užití autorského díla; 4. Aktuální otázky a 
možný vývoj autorského práva v oblasti mimosmluvních institutů se 
zaměřením na volná užití; Závěr; Seznam zkratek; Seznam použitých 
zdrojů; Resumé - česky; Resumé – English; Abstrakt - česky; Abstract 
– English; Název práce - Česky; The topic of thesis - English; Klíčová 
slova – Česky; Keywords - English. Kapitoly jsou dále členěny na 
body, podbody, potažmo podpodbody. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant podává ve své práci nejprve výklad základů autorského 
práva v širším slova smyslu. Jde tak o poměrně široké pojetí 
problematiky, nutno ale dodat, že tak není činěno na úkor rozsahu a 
hloubky věnovaných vlastní problematice. V práci je popsána aktuální 
právní úprava mimosmluvních institutů užití autorského díla se 
zohledněním závěrů nauky i judikatury, včetně judikatury evropské 
práce, a to i té nejaktuálnější (rozhodnutí ve věci C-463/2012). Práce 
obsahuje četné úvahy autora, a to nejen de lege lata, ale též de lege 
ferenda.  
Nejzajímavější je kapitola 4., založená na vlastních úvahách 
diplomanta. Daniel Mazíni zcela správně zaměřuje svou pozornost na 
vysoce aktuální téma možnosti pořizování rozmnoženin děl bez 
souhlasu autora a rovnováhy s majetkovými zájmy autora, resp. 
nositelů práv (obdobně u práv souvisejících). To vše s uvědoměním si, 
že dobrá právní úprava nekončí textem předpisu, ale nutně musí 
vyhovovat požadavku prosaditelnosti. Autor se zde zabývá i otázkou 
odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti.  
Rozsahem skromnější pasáž (bod 4.4) věnovaná karikaturám, parodiím 
a kolážím je sice také zajímavá, ale do kapitoly 4. ne zcela zapadá – 



není jí také věnována taková pozornost jako problematice pořizování 
rozmnoženin bez souhlasu autora (body 4.1 až 4.3), navíc podobných 
aktuálních otázek tématu je jistě více a ty v kapitole zmíněny nejsou. 
Uvedené je však třeba vnímat jako záměr autora a  nic nemění ani na 
tom, že diplomant prací jistě prokazuje nejen teoretické právní znalosti, 
ale též schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je psána srozumitelně, počet kapitol by mohl být vyšší, ale 
s ohledem na strukturu kapitol lze autorem zvolené členění akceptovat. 
Metoda zpracování je popisná a významně i analytická. Práce má řádný 
poznámkový aparát, práce se základní odbornou literaturou, včetně 
způsobu uvádění citací, je též řádná, byť vhodnější by bylo používání 
jednotné metody, tedy buď pod čarou, nebo v textu. Vytknout lze 
určité nepřesnosti či nedůslednosti (nejednotný formát data, chybějící 
část data, dílo x rozmnoženina díla apod.)  

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce – přes uvedené výtky - splňuje jako celek, tedy jak z 
hlediska obsahového i z hlediska formálního, požadavky kladené na 
práci diplomovou a je způsobilá obhajoby. 

Zadání pro obhajobu: Ve stručnosti objasněte pojem osiřelá díla, vysvětlete, v čem spatřujete 
v této problematice projev trendu oboru (str. 22), zhodnoťte reálný 
význam aktuální úpravy.  

Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci mezi známkou výborně a velmi dobře. 
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oponentka diplomové práce 

 


