
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 
akademický rok 2015/2016 
 
Vysokoškolská kvalifikační práce - bakaláři (diplomová práce)  
posudek oponenta  
 
 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: 
 
VOJTĚCH VOBORNÍK 
 
Název práce: 
 
DISTRIBUCE DIGITÁLNÍHO OBSAHU 
 
Slovní hodnocení: 
 
V úvodu mého posudku musím přiznat, že se necítím být odborníkem pro 
hodnocení grafického designu. Na předložené bakalářské práci mne však zaujal 
aspekt problematiky autorských práv ve vztahu k modernímu elektronickému 
obchodování, crowdfundingu a sdílené ekonomice obecně, rozhodl jsem se tedy 
práci hodnotit tímto pohledem. 
 
Vojtěch se v bakalářské práci zabývá alternativním způsobem distribuce digitálního 
obsahu na internetu. Pro simulaci jím navrženého principu vytvořil funkční webovou 
stránku na adrese http://edd.vplusi.cz/. 
 
Jak Vojtěch sám uvádí, jeho zásadním přínosem do oblasti e-comerce s autorskými 
díly je kombinace stávajících principů obchodování jako například sellfy.com či 
gumroad.com a crowdfundingu, který známe ze služeb jako například  
kickstarter.com či indiegogo.com. 
 
Po zhlédnutí Vojtěchovy práce jsem trochu zapochyboval co vlastně mám hodnotit. 
U studenta grafického designu bych očekával netradičně zpracovaný grafický layout 
webu, ale po prvním shlédnutí zjistíme, že výsledná stránka je vytvořena pomocí 
běžně dostupné komerční šablony redakčního systému WordPress bez většího 
vizuálního zásahu. 
 
Trochu cítím, že Vojtěchovi šlo o něco jiného. Navnadil jsem se tedy na to, že se 
dozvím něco o problematice autorský práv na internetu ve vztahu k moderním 
online distribučním kanálům a něco o pozadí crowdfundingu. Ale ač se to nabízí, tak 
bohužel ani zde se Vojtěch příliš nerozepsal o této problematice. 
 
Mám pocit, že Vojtěch opomněl základní a nejzajímavější aspekt problematiky jeho 
díla a tím je dle mého autorské právo. Samozřejmě nepočítám s tím, že by Vojtěch 
řešil nějaké hluboké právní rozbory, ale v práci mi schází nějaká základní reflexe u 
nás hodně diskutovaných kolektivních správců autorských děl (OSA, DILIA, apod.) ve 
vztahu k online distribuci a fungování těchto institucí obecně. Také jsi nejsem jistý, 
zda Vojtěch řešil obecné právní podmínky crowdfundingu. V každé zemi je totiž jiný 
právní systém což je pro většinu takovýchto služeb největší problém. Z textu jsem 
se nedozvěděl s jakou formu crowdfundingu Vojtěch počítá – odměnový, dluhový, 
podílový, nebo snad charitativní?  V našem právním systému se na crowdfunding 
nejčastěji nahlíží jako na jistou formu předplatného. Fungoval by Vojtěchův systém 
distribuce digitálního díla v našem právním prostředí? Já samozřejmě nejsem 



právník, ale v případě této bakalářské práce je to problematika, kterou vidím jako 
nejzajímavější a autor takového projektu by se jí měl alespoň minimálně zabývat.   
 
Z celého projektu s mi jeví nejvíce dořešená funkčnost samotného webu. Je zřejmé, 
že Vojtěch obětoval spoustu úsilí a času na to, aby celý systém zprovoznil. Na první 
pohled se může zdát, že se jedná o „tuctovou prezentaci na WordPressu“ ale jak 
Vojtěch sám uvádí, a z funkčního modelu to je zřejmé, tak nejde pouze o samotný 
WordPress, ale o aplikaci mnoha zásuvných modulů a také o kus programátorské 
práce. Což hodnotím kladně, ovšem pořád cítím mírnou trpkost z toho, že si 
Vojtěch nenechal trochu času na nějaký kreativnější layaut.   
 
Pokud bych se měl vrátit k mé úvodní otázce co vlastně na bakalářské práci Vojtěcha 
hodnotit, tak osobně nejvíce oceňuji to, že se Vojtěch rozhodl řešit nesmírně 
složitou otázku distribuce digitálního obsahu alespoň formou praktického modelu a 
na problematiku se dívat jiným pohledem. Třeba se Vojtěchova forma „prodeje“ 
ujme, autorskoprávní otázky se vytříbí a za několik let budeme nakupovat digitální 
autorská díla pomocí Vojtěchova principu.  
 
 
 
Otázky k rozpravě: 
 

1. Zajímal jsi se při vytváření tvého projektu o obecné právní pozadí 
crowdfundingu a o základní principy autorského práva v našem prostředí? 

2. Jaké instituce pro kolektivní správu autorských práv znáš, existují i mimo ČR? 
3. Koupil jsi si někdy nějaké digitální dílo kromě MP3 a softwaru, nebo přispěl 

jsi na crowdfundingových portálech? 
 
 
Závěrečné hodnocení:  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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