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POSUDEK 

VEDOUCÍ 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 své práce v oboru autorské právo zvolil 

problematiku mimosmluvních institutů užití autorského díla. Činí 
tak v kontextu aktuálních diskusí na téma hledání rovnováhy 
s majetkovými zájmy nositelů práv. Významnou část práce 
věnuje zajímavým úvahám de lege lata i de lege ferenda k otázce 
volného užití, resp. konkrétně k otázce pořizováním rozmnoženin 
pro osobní potřebu. Poukazuje na složitost tématu a kloní se 
k názoru, že současný stav je disharmonický v neprospěch 
nositelů práv. Snaží se navrhovat i řešení. 

Rozsah práce: 122 stran, z toho 119 číslovaných 

Obsah práce: Práce obsahuje standardní části jako: Úvod; Závěr; Seznam 

zkratek; Seznam použitých zdrojů; české a anglické Resumé; 
český a anglická abstrakt; Název práce; The topic of thesis; 
Klíčová slova/Keywords. Vlastní práce je obsažena ve čtyřech 
kapitolách: 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. Kapitoly jsou dále číselně bodově 
členěny. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant téma zpracovává poměrně ze široka. V kapitole první, 
tedy na prvních 20 stranách, se věnuje obecným základům, 
stručněji (7 stran) pak popisuje v kapitole druhé pojem užití díla. 

Vlastnímu tématu se pak věnuje v kapitole třetí. Popisuje volné 
dílo a výjimky a omezení práva autorského. V rámci druhé 
skupiny se zabývá tříkrokovým testem, volným užitím a 
zákonnými licencemi. Za obsahové těžiště práce lze považovat 
kapitolu čtvrtou. Zde se na 30 stranách zamýšlí nad aktuální 
otázkou institutu volného užití díla, konkrétně pořizování 
rozmnoženin pro osobní potřebu. Nastiňuje problémy a zvažuje 
možnosti řešení, a to v rovině legislativní, výchovně osvětové i  

ekonomické. Dále zvažuje možnosti smluvní regulace vztahů 
mezi poskytovateli služeb informační společnosti a kolektivními 

správci, jakož i změnu úpravy zákonné odpovědnosti, resp. 
upuštění od limitace odpovědnosti poskytovatelů služeb. Zahrnuje 
i úvahu o vhodnosti aktuální délky doby trvání majetkových práv, 



jakož i nad možnostmi změny přístupu na straně samotných 
nositelů práv. Ve čtvrté kapitole se pak dále věnuje i tématu 
parodie.  

Diplomant seznamuje čtenáře s názory nauky a zahrnuje i 
aktuální judikaturu českých soudů i Soudního dvora Evropské 
unie.  

Diplomant beze sporu prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce 
a orientace v oboru. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, přehlednosti by prospělo více 
kapitol. Samotné téma je totiž jen v jedné kapitole. Zmínka 
k parodiím v kapitole 4 se jeví vzhledem k disproporčnosti 
rozsahu až nadbytečná, byť s tématem rozhodně souvisí, i zde 
může jít spíše o nedostatek logiky členění.  
S odbornou literaturou a dalšími zdroji diplomant pracuje řádně, 

včetně způsobu uvádění citací; práce používá řádný poznámkový 
aparát.  
Metoda zpracování je v kapitolách první až třetí především 
popisná, potažmo analytická. Analytická metoda pak dominuje 
čtvrté kapitole.  
Terminologicky práce občas není důsledná - srov. např. užití díla 
prostřednictvím hmotných rozmnoženin, tedy správně 
rozmnožování díla, ale již rozšiřování rozmnoženin díla, nikoli 
rozšiřování díla, obdobně pronájem a půjčování, nebo nedůsledné 
užívání plurálu a singuláru v katalogu práv chráněných autorským 
zákonem (srov. str. 8 práce a ustanovení § 1 autorského zákona).  

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: 

Stručně popište vlastní úvahy de lege lata i de lege ferenda 

k problematice pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu. 

Navržený klasifikační 
stupeň: 

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

Praha, dne 23. 3. 2015  

 

 

             JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
vedoucí diplomové práce 

 


