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Úvod posudku: Jan Kletenský, sám hudební autor a interpret, si předsevzal 
sepsat svou diplomovou práci na individuální téma postavení 
autorů a výkonných umělců (interpretů) v procesu vzniku a 
exploatace hudebních děl. Tento nelehký cíl, jak sám při 
sepisování práce poznal, se mu zjevně v původně zamýšleném 
rozsahu a komplexnosti nepodařilo dosáhnout, uvědomil si 
značnou složitost problematiky, jakož i obsahový i rozsahový 
přesah ve vztahu k vědecké práci předmětného typu. Omezil 
se tak v práci na vlastní proces tvorby a exploatace, aniž by 
podal výklad dalších souvisejících institutů;přesto práce může 
být pro hudební kolegy diplomanta cenným zdrojem 
informací, včetně informaci o složitosti právní úpravy a tedy i 
potřebě případně vyžádat právní rady odborníků.  

Rozsah práce: 89 stran vč. titulní strany, vlastní práce je na 75 stranách 

Obsah práce: Práce obsahuje standardní součásti práce jako je Úvod; Závěr; 
Seznam zkratek; Seznam pramenů; shrnutí v českém a 
anglickém jazyce včetně klíčových slov. Vlastní práce je 
obsažena v pěti kapitolách: 1. Hudební dílo, 2. Vznik a katalog 
autorských práv k hudebnímu dílu, 3. Interpretace hudebního 
díla výkonnými umělci, 4. Exploatace hudebního díla, 5. 
Ochrana autorských práv. Kapitoly jsou dále členěny do bodů 
a podbodů.  

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomantu se v zásadě podařilo popsat některé základní 
otázky související s autorskoprávní regulací tvorby a 
exploatace hudebních děl, včetně jejich interpretace 
uměleckými výkony výkonných umělců. Čtenář získává 
informace o hudebním díle a obsahu autorských práv k němu. 
Ve vztahu k majetkovým právům autorským diplomant 
nejprve v kapitole 2. popisuje (mimo jiné) katalog majetkových 
práv a v kapitole 4. se pak majetkovým právům věnuje znovu, 
tentokrát pod označením exploatace hudebního díla. Ne zcela 
logicky pak v této kapitole věnuje (jen) zmínku i výrobcům 



zvukových záznamů. Chybí i kapitola o kolektivní správě, kdy 
by bylo na místě zabývat se i příslušnou evropskou směrnicí. 
Z práce je bohužel patrno, že autor při volbě individuálního 
tématu zřejmě přecenil své síly či časové možnosti. Jistě si již 
před výběrem tématu byl vědom jeho složitosti, avšak zřejmě 
zdaleka ne takové, jaká se mu vyjevila při psaní práce. Práci by 
prospěla větší skromnost cílů, která by mohla vést k větší 
preciznosti užšího tématu. I tak lze ale konstatovat, že autor 
prací prokázal schopnost samostatné tvorby i potřebné 
teoretické právní znalosti.  

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je založena na kombinaci vědeckých metod zpracování, 
popisnou metodu doplňuje metoda analytická a komparativní. 
Členění práce ne zcela vykazuje znaky logiky, jde zřejmě o 
odraz postupné redukce původních plánů na komplexní 
zpracování tématu. Poznámkový aparát je řádný. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce i přes uvedené však jako celek jak z hlediska 
obsahového, tak i formálního, splňuje požadavky kladené na 
práci tohoto druhu a je způsobilá obhajoby.  

Zadání pro obhajobu: Význam kolektivní správy práv k hudebním dílům. 
Navržený klasifikační 
stupeň: 

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

Praha, dne 29. 12. 2014  
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