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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Jde (nejen) pro obor o velmi aktuální téma. Diplomant si téma zvolil s ohledem na svou letitou 
fascinaci kulturou a lidskou tvořivostí, kdy autorské právo ve vztahu k zpřístupňování výsledků 
tvůrčí činnosti tvoří podle diplomanta „ideální průnik mezi těmito oblastmi zájmu: právem a 
kulturou“ v prostředí fenoménu dneška – Internetu. Zvolené téma lze považovat za velmi 
vhodné nejen z pohledu právní vědy, ale též aplikační právní praxe. 
 

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

Téma je v úrovni značné náročnosti s ohledem na globálnost problematiky. Vyžaduje studium 
zejména zahraniční literatury, právních předpisů – českých, unijních i zahraničních, související 
judikatury. Metoda je zejména popisná, historická, analytická, i komparativní.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

Diplomant práci člení na pět kapitol dále dělených do podkapitol, oddílů a pododdílů: 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 Titulní stranu, Prohlášení, 
Poděkování, Obsah, Úvod, Závěr, Seznam používaných zkratek, Seznam zdrojů, Abstrakt a 
Klíčová slova, Abstract a Keywords. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomant v diplomové práci přináší (coby hlavní cíl práce) konfrontaci prostředí Internetu a 
autorského práva, zejména ve vztahu k nejčastějším běžným způsobům užití autorských děl 
v online prostředí Internetu a výkonu autorských práv včetně odlišností od užití offline a 
konečného zhodnocení de lege lata jak ve vztahu k české, tak unijní právní úpravě z hlediska její 
(ne)dostatečnosti k uvedené tématice, jakož i úvahy de lege ferenda zejména ve vztahu k reformě 
autorského práva ve vztahu k online prostředí. V úvodu do problematiky obsaženém v prvních 
kapitolách práce  se diplomant zabývá vymezením a rolí fenoménu Internetu (včetně hlediska 
historického), dále právem na přístup k Internetu coby základním lidským právem a síťovou 
neutralitou, právní regulací a aktuálními otázkami souvisejícími s využíváním Internetu. Vymezuje 
nejdůležitější mezinárodní a unijní autorskoprávní prameny a základní autorskoprávní instituty, 
jako je pojem autorského díla, vznik a obsah autorského práva, mimosmluvní instituty užití 



 

 

autorských děl. Ve stěžejní kapitole (3.) diplomant analyzuje autorskoprávně chráněný obsah a 
jeho typy v prostředí Internetu včetně webových stránek (3.1.). Následně pak uvádí popis a 
analýzu hlavních, resp. nejčastějších způsobů užití autorských děl v prostředí Internetu - 
konzumací a browsingem, nahráváním (uploadem), sdílením (share) a stahováním (download) 
počínaje, specifickými způsoby užití – zejména file hosting, P2P, streaming, linking - konče. Na 
tento popis logicky navazuje výklad oprávněného a neoprávněného výkonu autorských práv a 
jejich ochrany. Diplomant analyzuje smluvní a zákonné licence a uvádí nejčastější případy a 
důvody neoprávněného užívání  (internetové pirátství). V největším rozsahu dochází k pirátství 
zejména v oblasti služeb filehostingu a P2P sítí, a to jak z hlediska individuálních uživatelů, tak 
poskytovatelů služeb. Zabývá se zde soukromoprávní ochranou autorských práv i státní politikou 
boje proti tomuto pirátství jak z hlediska většinového přístupu států k této problematice 
(v souvislosti s internetovým pirátstvím autor uvádí studii britského Intellectual Property Office 
z roku 2015 „International comparison of approaches to online copyright enforcement: Final 
Report“ obsahující analýzu a komparaci přístupu jednotlivých vybraných států k online 
porušování autorských práv), tak přístupu České republiky. Eskalací práce je kapitola popisující 
aktuální legislativní vývoj Evropské unie na poli revize autorského práva. Kriticky analyzuje 
zejména aktuálně projednávaný návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
Uvádí své úvahy de lege ferenda ve vztahu ke změnám přibližujícím autorskoprávní úpravu 
současným potřebám informační společnosti v digitální éře. Úvahy se týkají zejména 
uživatelského obsahu - „user generated content“ včetně tématu zavedení povinné výjimky 
z autorského práva pro nekomerční užití v rámci uživatelského obsahu, dále problematiky 
neoprávněného zdroje, zavedení čtvrtého bezpečného přístavu obdobného úpravě hostingu pro 
odkazy do Směrnice o elektronickém obchodu (čl. 14). Taktéž uvádí zásadní návrh odklonu od 
systému  „notice and takedown“ na systém „notice and stay down“, tedy systém, který má 
zabraňovat opětovnému nahrání závadného obsahu. Práce je doplněna zásadní judikaturou, 
zejména SDEU, ale též německou (zejména ve vztahu k právní ochraně smluv a obchodních 
podmínek v prostředí Internetu) či z provenience americké.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano, ve prospěch přehlednosti a 

srozumitelnosti 
Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

diplomant osvědčil samostatnost při 
zpracování tématu, tomu odpovídá i výsledek 
kontroly na plagiáty – vygenerovaný protokol 
z 10. září 2018: počet podobných dokumentů: 
173 s nejvyšší dosaženou mírou podobnosti: < 
5%.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského a 
mezinárodního práva a judikatury,              s 
využitím českých i cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Vlastní téma je zpracováno s dostatečnou 
hloubkou, širší souvislosti úvodních dvou 
kapitol téma zasazují do kontextu obecných 
otázek autorského práva, vzhledem 
k dostatečnému rozsahu analýzy týkající se 
tématu vlastního tématu, která zahrnuje jak 
rovinu právní, tak věcné souvislosti, nelze 
hodnotit k tíži diplomanta. 
Lze shrnout, že práce uvádí logický výklad 



 

 

zkoumané problematiky s řadou vlastních 
závěrů a názorů autora, zejména v rámci úvah 
de lege ferenda. Autor se v práci zabývá řadou 
otázek, na které v současné době neexistuje 
jednotný názor, příp. názor zcela chybí. Lze 
konstatovat, že se autorovi podařilo splnit cíl, 
kterého chtěl dosáhnout, a že 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 srozumitelná, čtivá, nikoli na úkor odborné 

úrovně  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
 

Otázka k obhajobě uveďte úvahy de lege ferenda ve vztahu k „notice 
and stay down“ 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
 
V Praze dne 17. září 2018 

______________________________ 
JUDr.  Irena Holcová 

vedoucí diplomové práce 
 


