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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Jedná se o vysoce aktuální téma v oblasti autorskoprávní, zejména s ohledem na všudypřítomnost 
fenoménu internetu, kdy lze toto téma pojmout z rozličných úhlů. Diplomant si téma zvolil se 
zaměřením jak na příležitosti, tak ale i na úskalí tohoto prostředí pro užívání výsledků tvůrčí činnosti 
autorů. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a použité 

metody 
Téma, které je specifické povahy, je náročné na teoretické znalosti, vstupní údaje i jejich 
zpracování, a to jak z oblasti národního, tak i evropského práva autorského, potažmo zahraničních 
právních úprav, včetně judikatury. Metoda především popisná, dále historická a analytická.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, kapitoly 1. Internet, 2. Autorské právo, 3. Užití autorských děl na 
Internetu, 4. Výkon, porušování a ochrana autorských práv, 5. Reforma autorského práva; dále práce 
obsahuje obligátní náležitosti jako je Obsah, Úvod, Závěr, Seznam používaných zkratek, Seznam 
zdrojů, Abstrakt a Klíčová slova, Abstract a Keywords. 
 

4. Vyjádření k práci 
Diplomová práce se zabývá vztahem autorského práva a internetu, všudypřítomného fenoménu 
dneška, se zaměřením na autorskoprávní problematiku. Hlavním cílem práce bylo vymezit nejčastější 
způsoby užití autorských děl, oprávněného či nikoli, a analyzovat současnou českou a evropskou 
právní úpravu z hlediska možnosti a dostatečnosti její aplikace na online prostředí. První kapitola 
práce zejména vymezuje pojem Internet, jeho současný význam, obecnou právní regulaci. Druhá 
kapitola je obecným úvodem do autorského práva, jsou v ní vyloženy vybrané základní pojmy 
relevantní pro další výklad. Třetí kapitola, představující těžiště práce, navazuje na úvodní výklad a 
popisuje nejčastěji se vyskytující autorská díla (jejich druhy a podobu) v prostředí internetu včetně 
webových stránek samých a zejména pak způsoby užití autorských děl na internetu, základní i 
specifické. Čtvrtou kapitolu diplomant věnuje právní povaze výkonu autorských práv v prostředí 
internetu a jejich ochraně v případě porušování, a to jednak z hlediska nositele práv a jednak 
z hlediska státu ve vztahu k internetovému pirátství. V poslední kapitole se zabývá aktuálními 
snahami o reformu autorského práva na evropské úrovni a uvádí vlastní návrhy některých úprav de 
lege ferenda. Upozorňuje např. na rozdílný přístup soudů v případě zcela základních činností pro 
prostředí internetu, kdy např. u browsingu, v jehož rámci dochází k užití díla, podle judikatury nejde o 
neoprávněný zásah do autorských práv, na rozdíl od odkazování (linking), bez něhož není fungování 



 

 

internetu možné, kde je však jak judikatura, tak i aktuální legislativní návrhy Evropské komise nejen 
nejednotná, ale považuje ji i v rozporu s všeobecně deklarovanou potřebou zjednodušení autorského 
práva a jeho přizpůsobení digitálnímu věku. Též úvahy diplomanta týkající se uvolnění pravidel, resp. 
stanovení potřebných podmínek v případě uživatelské tvorby (user generated content) coby derivativní 
tvůrčí činnosti lze s ohledem na jejich faktickou existenci považovat za opodstatněné. Od věci nejsou 
ani úvahy týkající se zavedení obecného testu (obdoby americké právní doktríny fair use) namísto 
uzavřeného systému výjimek a omezení práva autorského. Cílů práce se diplomantovi podařilo 
bezesporu dosáhnout.   

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano 
Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol z 10. září 2018 vykazuje 
údaj: počet podobných dokumentů 173; nejvyšší 
dosažená míra podobnosti: < 5%.   

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského práva a vč. 
využití cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; téma je analyzováno, resp. popsáno 
v širších souvislostech pro snazší pochopení ze 
strany čtenáře. Nechybí ani odkazy na judikaturu 
českou, evropskou i zahraniční. Jde o logický 
výklad tématiky obsahující řadu vlastních závěrů 
a názorů diplomanta zejména v rámci úvah de lege 
ferenda. Diplomant tak splnil cíle, kterých chtěl 
dosáhnout, a svou prací prokázal nejen 
teoretické právní znalosti včetně samostatnosti 
při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (bez grafů a tabulek) 
Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána odborně a současně 

srozumitelně a čtivě, nikoli na úkor odborné 
úrovně. Důsledné užívání pojmu „Internet“ 
s velkým písmenem je jistým anachronismem, 
byť jde postup přípustný.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
Otázka k obhajobě úvahy de lege ferenda k „user generated content“ 

 
Navržený klasifikační stupeň výborně 
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