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Úvod posudku: Student Ferdinand Fořt si za téma diplomové práce zvolil fenomén 
dokumentárního filmu, a to – jak vyplývá z názvu – z hlediska 
autorského práva. Jak pak vyplývá z obsahu práce, autor téma 
zpracovává i z hlediska všeobecného osobnostního práva vč. in event. 
kolizního ústavně zaručeného práva na svobodu projevu.  
Student má zjevně zájem o dokumentární film z věcného hlediska, jako 
student práv si uvědomuje, že výroba a užití dokumentárního filmu má 
právní úskalí a specifika oproti filmu hranému. Snaží se tak čtenáře 
upozornit na právní konsekvence, popsat možnosti mimosmluvních 
institutů užití, a to jak v rovině práva autorského, tak práva na ochranu 
osobnosti. Vedle popisu zákonných licencí, popisuje – se sympatiemi - 
odlišnou koncepci copyrightového systému označovanou jako fair use. 
Práce může být praktickou rukovětí pro osoby věnující se výrobě 
dokumentárních filmů. 

Rozsah práce: 91 stran, vlastní práce 61 stran.  

Obsah práce: Práce obsahuje: Úvod; kapitolu 1. Dokumentární film; kapitolu 2. 
Stručný historický vývoj autorskoprávní ochrany filmu s přihlédnutím 
ke specifikům dokumentárních filmů; kapitolu 3. Audiovizuální dílo 
v platné autorskoprávní úpravě na území ČR; kapitolu 4. Právní 
povaha sociálních herců v dokumentárním filmu; kapitolu 5. Ochrana 
osobnosti a dokumentární film; kapitolu 6. Svoboda projevu a 
dokumentární film; kapitolu 7. Zákonné licence a dokumentární film; 
kapitolu 8. Doktrína fair use; Závěr; Seznam zkratek; Seznam použité 
literatury a pramenů; Přílohu 1; Resumé; Summary; Klíčová slova/Key 
words. Kapitoly 1. až 3., 5., 7. a 8. jsou dále členěny na body. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Ferdinand Fořt se ve své práci věnuje tématu dokumentárního filmu ze 
široka, autorskoprávní hledisko je pouze jedním ze sledovaných 
aspektů. Čtenář se v první – mimoprávní - kapitole seznámí s pojmem 
dokumentární film z pohledu filmové teorie, vč. klasifikace. Zahrnuty 
jsou i etické aspekty. Dále se diplomant věnuje historii autorskoprávní 
ochrany audiovizuálních děl. Multidisciplinární pojetí s sebou nese 
jistou nejednotnost pojmů, resp. jejich nejednoznačnost. V třetí 
kapitole se student snaží o popis aktuální autorskoprávní úpravy a 
zamýšlí se nad mezemi, které úprava má právě ve vztahu 
k dokumentární audiovizuální tvorbě. Z tohoto zorného úhlu se věnuje 
v následující kapitole problematice sociálních herců a právním úskalím 
tohoto institutu, v dalších dvou kapitolách popisuje i všeobecnou 



ochranu osobnosti a svobodu projevu. V kapitole sedmé se věnuje 
možnosti bezesmluvního užití autorských děl při dokumentární 
audiovizuální tvorbě v kontextu českého autorského zákona. 
V kapitole osmé pak Ferdinand Fořt seznamuje čtenáře s koncepčně 
odlišným pojetím oprávněného užití bez souhlasu známého pod 
pojmem fair use. Práce je významnou měrou poznamenána zacílením 
na praktický vhled do problematiky. Stranou pozornosti je ale zcela 
smluvní právo autorské.  

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je psána srozumitelně, členění je v zásadě logické, byť kapitola 
sedmá a osmá by měly být řazeny spíše před kapitoly zabývající se 
všeobecnou ochranou osobnosti. Metoda zpracování je popisná, ale 
částečně i analytická, komparativní a historická. Práce má řádný 
poznámkový aparát, práce se základní odbornou literaturou, včetně 
způsobu uvádění citací, je též řádná. Příloha 1, vztahující se ke kapitole 
8, se jeví nadbytečnou, navíc zcela nelogicky má číselné označení „1“, 
byť je jedinou přílohou práce. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Student prokázal nejen teoretické právní znalosti, ale též schopnost 
samostatné tvůrčí 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: Popište autorskoprávní souvislosti osob v postavení sociálních herců.  

Navržený klasifikační 
stupeň: 

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

Praha dne 28. 12. 2015  
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oponentka diplomové práce 

 


