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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Jde (nejen) pro obor o velmi aktuální téma. Diplomantka si téma zvolila v reakci na aktuální 
trendy ve společnosti, kdy se stává čím dál důležitější život na sociálních sítích. To s sebou přináší 
i nutnost právní regulace tohoto prostředí. 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 nadstandardní náročnosti s ohledem na globálnost a aktuálnost  problematiky. 
Vyžaduje studium literatury české i zahraniční, právních předpisů – českých, unijních i 
zahraničních, i související judikatury. Metoda je zejména popisná, historická, analytická a 
komparativní.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka práci člení na čtyři části dále dělené do kapitol a podkapitol: 1. Sociální sítě jako 
fenomén informační společnosti, 2. Autorskoprávně chráněný obsah na sociálních sítích, 3. 
Oprávněné užití autorských děl na sociálních sítích, 4. Neoprávněné užití autorských děl na 
sociálních sítích; dále práce obsahuje Titulní stranu, Prohlášení, Poděkování, Obsah, Úvod, 
Závěr, Seznam použitých zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt, Abstract, Klíčová slova  a 
Key Words. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce částečně vychází z práce vypracované pro X. ročník Studentské vědecké 
odborné činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nazvané Užití autorských děl 
uveřejněných na sociálních sítích, kterou v mnoha aspektech rozšiřuje. 
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Diplomantka si v diplomové práci klade za cíl vymezit společné znaky ochrany a podmínek užití 
autorských děl na sociálních sítích, plynoucí ze smluvních podmínek jednotlivých sociálních sítí 
(zejména sociální sítě Facebook, Instagram a YouTube). Analyzuje je a porovnává a  a 
konfrontuje s českým právním řádem. První část práce obsahuje stručný úvod do problematiky 
sociálních sítí coby fenoménu informační společnosti včetně posouzení jejich povahy jako služby 
informační společnosti s mezinárodními aspekty. Část druhá je věnována autorskoprávně 
relevantnímu chráněnému obsahu na sociálních sítích – zda a jaký uživatelský obsah na sociálních 
sítích může být autorským dílem (zejména texty, fotografie, audiovizuální díla) - a autorským 
právům k němu. Třetí část práce je věnována otázce existence a rozsahu oprávnění osob 
odlišných od autora k autorským dílům umístěným a zpřístupněným na sociálních sítích. Zabývá 
se  –rozsahem oprávnění k autorskému dílu ze strany provozovatele sociální sítě, dalších 
uživatelů sociální sítě, ale i osob mimo tuto sociální síť, a tak i možností, potažmo přípustností 
užití. V této části diplomantka analyzuje smluvní podmínky provozovatelů jednotlivých sociálních 
sítí podle českého právního řádu, kdy rozbor vhodně doplňuje o relevantní judikaturu, a to i 
dalších evropských zemí, jakož i Spojených států amerických. Čtvrtá, tedy závěrečná, část práce je 
věnována aspektům neoprávněného užití autorských děl na sociálních sítích, kdy zkoumá 
zejména osobu odpovědnou za porušení autorských práv na sociálních sítích (tedy jak uživatele, 
tak provozovatele sociální sítě coby poskytovatele služby informační společnosti), včetně nároků 
a pasivní legitimace k uplatnění takových nároků nositelem práv. Uvedená část obsahuje též 
rozbor prostředků ochrany autorských děl v praxi uplatňované na sociálních sítích (systém notice-
and-takedown, systém Rights Manager užívaný v rámci sítě Facebook či služba Content ID v rámci 
platformy YouTube). Diplomantka téma zkoumá zejména podle českého autorského práva a 
českého právního řádu, zvláště pro vysvětlení zásadních pojmů a principů, v zájmu komplexnosti 
výkladu a pochopení právní ochrany autorských děl na sociálních sítích, pak v některých 
případech uvádí též některé instituty právního řádu Spojených států amerických. V rámci 
argumentace diplomantka uvádí relevantní judikaturu českou, evropskou, ostatních států 
Evropské unie a Spojených států amerických. Práce uvádí úvahy de lege ferenda a kriticky hodnotí 
stávající instituty ochrany autorských práv na sociálních sítích (i s ohledem na změny vnímání 
sociálních sítí veřejností např. v souvislosti s kauzou Cambridge Analytica). Cíle práce byly 
nesporně splněny. 

 
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 

diplomantka osvědčila samostatnost při 
zpracování tématu, tomu odpovídá i výsledek 
kontroly na plagiáty – vygenerovaný protokol 
ze 14. září 2018: počet podobných dokumentů: 
133 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 
nadstandardního množství českých i 
cizojazyčných zdrojů.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

práci je třeba hodnotit jako komplexní 
zpracování tématu, nikoli však na újmu 
dostatečné hloubky provedené analýzy, která 
zahrnuje jak rovinu právní, tak věcné 
souvislosti týkající se tématu. 



 

 

Lze shrnout, že práce uvádí logický výklad 
zkoumané problematiky s řadou vlastních 
závěrů a názorů autorky. Autorka se v práci 
zabývá řadou otázek, na které v současné době 
neexistuje jednotný názor, příp. názor zcela 
chybí. Jde o analýzu nad rámec běžných zatím 
dostupných výkladů s významem i pro 
aplikační praxi a je způsobilá obhajoby. Lze 
konstatovat, že se diplomantce podařilo splnit 
cíl, kterého chtěla dosáhnout, a že svou prací 
prokázala teoretické právní znalosti včetně 
samostatnosti při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná, s tabulkami (bez grafů)  
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  
Navržený klasifikační stupeň výborně  

 
V Praze dne 18. září 2018 

______________________________ 
JUDr.  Irena Holcová 

vedoucí diplomové práce 
 


