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Úvod posudku: Diplomant si vybral pro diplomovou práci individuální téma. Jak 
sám uvádí v úvodu své práce, cílem bylo poskytnout autorům a 
interpretům hudebních děl komplexní přehled autorskoprávních 
vztahů. V úvodu vysvětluje, že tak činí proto, že sám je autorem a 
interpretem hudebních děl. V této souvislosti získal přehled o 
nízkém právním vědomí svých hudebních kolegů, důsledkem 
toho pak nedokáží efektivně vykonávat a chránit vlastní práva a 
současně pak ale ani ctít práva druhých. Je zjevné, že studentův 
projekt „vyplnění mezery na trhu“ byl velmi ambiciózní, nad 

studentovy schopnosti a podstatu diplomové práce. Student sám 
v závěru signifikantně uvádí, že si vlastně až při psaní práce začal 
uvědomovat mnohovrstevnost a bohatost umělecké činnosti a tím 
tedy i dalekosáhlost právní úpravy, jakož i to, že komplexní a 
detailní popis veškeré problematiky dalece překračuje rámec 
diplomové práce. Práce tak poskytuje popis základního právního 
rámce vztahů souvisejících s tvorbou a interpretací hudebních děl. 
Cennou informací pro čtenáře – neprávníka, pak může být právě i 
fakt uvědomění si složitosti právní regulace a s tím související 
potřebnosti poptání profesionálních rad při procesu tvorby a 
interpretace hudebních děl.  

Rozsah práce: 89 stran včetně titulní strany, prohlášení, obsahu, seznamu 
použitých pramenů, českého a anglického shrnutí a klíčových 
slov v češtině a angličtině. Vlastní práce (Úvod až Závěr) čítá 75 
stran. 

Obsah práce: Práce je členěna na Úvod; kapitoly 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; Závěr; Seznam zkratek; Použitá 
literatura; české a anglické shrnutí včetně klíčových slov. 
Jednotlivé kapitoly jsou členěny do bodů a podbodů. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Diplomant popisuje proces tvorby hudebních děl a jejich 
exploatace, a to včetně procesu interpretace uměleckými výkony 
výkonných umělců běžně označovaných jako interpreti. Snaží se 
definovat hudební dílo a v této souvislosti i meze pro tvorbu dané 



existencí starších děl, poukazuje na problematiku plagiátů, citací 
a zpracování cizích děl. Popisuje tvorbu děl více osobami – 

spoluautory a poukazuje na rozdíl v pojetí společně vytvářených 
uměleckých výkonů a institut společného zástupce. Nepomíjí ani 
poslední novelizaci autorského zákona (zák. č. 228/2014 Sb.). 

Přestože by za vhodnější (uchopitelnější) pro diplomovou práci 
bylo zřejmě jen samostatné téma hudebních děl, lze konstatovat, 
že diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a 

orientace v oboru. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Formální pojetí odpovídá druhu práce. Práce je psána 
systematicky, stavba je logická, použité metody - především 
popisná, avšak i analytická a komparativní. S odbornou 

literaturou a dalšími zdroji diplomant pracuje řádně, včetně 
způsobu uvádění citací; práce používá řádný poznámkový aparát. 
Student prací osvědčil schopnost vědecké práce i po formální 
stránce.   

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: 

Popište autorskoprávní specifika hudebních děl a zamyslete se 
nad významem poslední novely autorského zákona pro tento druh 
děl.  

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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