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POSUDEK 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant: Ferdinand Fořt 

Název práce: Dokumentární film z hlediska autorského práva 

Rok odevzdání práce: 2015 

Vedoucí práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

Oponentka práce: JUDr. Irena Holcová 

Úvod posudku: Diplomant si za cíl své práce klade prozkoumat autorskoprávní 

specifika určité oblasti audiovizuálních děl s výrazně odlišným 

vztahem k realitě, než jaký je obvyklý u klasických hraných 

filmů. Uvědomuje si, že tento druh filmů s sebou přináší některé 

specifické právní problémy, otázky a kontroverze, se kterými se u 

hraného filmu téměř nesetkáme. Problematiku popisuje 

především v kontextu českého práva, a to včetně souvisejících 

institutů jako jsou všeobecná ochrana osobnosti a svoboda 

projevu, jednu z kapitol pak věnuje i doktríně fair use.  

Rozsah práce: 91 stran včetně titulní strany, prohlášení, poděkování, obsahu, 

českého a anglického shrnutí, seznamu použitých pramenů. 

Vlastní práce od Úvodu po Závěr je na 61 stranách.  

Obsah práce: Práce je členěna na Úvod; osm číslovaných částí – kapitoly (1. 

Dokumentární film; 2. Stručný historický vývoj autorskoprávní 

ochrany filmu s přihlédnutím ke specifikům dokumentárních 

filmů; 3. Audiovizuální dílo v platné autorskoprávní úpravě na 

území ČR; 4. Právní povaha sociálních herců v dokumentárním 

filmu; 5. Ochrana osobnosti a dokumentární film; 6. Svoboda 

projevu a dokumentární film; 7. Zákonné licence a dokumentární 

film; 8. Doktrína fair use); Závěr; Seznam zkratek; Seznam 

použité literatury a pramenů; Příloha 1 (Dokumentary 

Filmmakers´ Statement of Best Practices in Fair Use); Resumé; 

Summary; Klíčová slova/Key words. 

Zhodnocení práce po 

obsahové stránce: 

Práce obsahuje kapitoly dvojího druhu – jednak ty, které se 

skutečně věnují zvolenému tématu, tedy dokumentárnímu filmu 

z autorskoprávního hlediska tématu, pak ty, které věcně či právně 

s tématem jen souvisejí. Do prvé skupiny patří kapitoly 2 až 4, 7 a 

8 (36 stran); do druhé skupiny pak kapitoly 1, 5 a 6 (21 stran). 

V tomto kontextu není název práce zcela výstižný, vhodnější by 

bylo hovořit o dokumentárním filmu z hlediska autorského práva 

a ochrany osobnosti, když svoboda projevu v kontextu práce má 

přímý vztah k ochraně osobnosti jako na roveň postaveného 

práva. Diskutabilní je v tomto ohledu i systematika, kdy – 

z pohledu zvoleného tématu – doplňkové kapitoly 5 a 6 by měly 

být až v závěru.  

Z práce je zjevné, že diplomanta zajímá téma dokumentárního 

filmu z věcného hlediska, tedy z pohledu filmové vědy a výroby. 



Ne vždy se mu pak daří rozlišit věcné a právní pohledy. 

Nejvýznamněji je to patrno už u nosného pojmu „film“, což je 

pojem, který český autorský zákon v zásadě nezná, přesně řečeno 

objevuje se pouze v jeho ustanovení § 33 odst. 1, a to z pohledu 

techniky/materiálu zachycení.  

Bude tak na diplomantu, aby v rámci obhajoby „přeložil“ pojem 

film do autorskoprávní terminologie, resp. popsal, v jakém vztahu 

jsou z pohledu jeho práce pojmy film-audiovizuální dílo-zvukově 

obrazový záznam.  

Kapitoly o ochraně osobnosti a svobodě projevu představují 

vhodné doplnění, které se vzhledem k rozsahu mohlo – jak 

uvedeno výše – promítnout i do názvu práce. 

Zhodnocení práce po 

formální stránce, vč. 

pracovních metod: 

Práce je sepsána srozumitelně, čtivým jazykem, částečně na úkor 

vědeckosti práce. Koneckonců sám diplomant v Úvodu výstižně 

předznamenává, že jeho cílem je vnést praktický vhled do 

problematiky. Tomu pak odpovídá především popisná metoda 

zpracování, nechybí ale ani komparace a analýza. S odbornou 

literaturou a dalšími zdroji pracuje diplomant řádně, včetně 

způsobu uvádění citací; práce používá řádný poznámkový aparát. 

Jako nadbytečná a rozsahem nepřiměřená se jen jeví „Příloha 1“, 

když jde o cizí text, volně dostupný prostřednictvím internetu. 

Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.  

Celkové hodnocení 

práce: 

Diplomová práce jako celek, tedy jak z hlediska obsahového, tak i 

formálního, přes vytčené nedostatky splňuje požadavky kladené 

na práci tohoto druhu a je způsobilá obhajoby.  

Zadání k zodpovězení 

při obhajobě: 

V kontextu s výše uvedeným je třeba se vypořádat s právním 

vymezením pojmů film - audiovizuální dílo - zvukově obrazový 

záznam.  

Navržený klasifikační 

stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 

hodnotím práci známkou velmi dobře. 

Praha, dne 28. 12. 2015  

 

 

             JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

vedoucí diplomové práce 

 


