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1. Aktuálnost (novost) tématu  
Jedná se o vysoce aktuální téma v oblasti autorskoprávní, zejména s ohledem na fenomén 
sociálních sítí a zásadní otázky ochrany autorských práv v prostředí těchto sítí.  
 

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

Téma, které je specifické povahy, je vysoce 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,  
analytická a komparativní.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, části: 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 
obligátní náležitosti jako je Obsah, Závěr, Seznam použitých zkratek, Seznam použitých zdrojů, 
Abstrakt, Abstract, Klíčová slova  a Key Words. 
  

4. Vyjádření k práci 
Diplomová práce je zaměřena na právní aspekty ochrany autorských děl v prostředí sociálních 
sítí. Práce vychází z české právní úpravy coby právního rámce pro zkoumání tématu. V potřebné 
míře se diplomantka v zájmu pochopení právních aspektů ochrany autorských děl v prostředí 
sociálních sítí věnuje i institutům amerického common law. S ohledem na mezinárodní povahu 
sociálních sítí pak dále, zejména pro účely argumentace, vychází z řady rozhodnutí evropských i 
amerických soudů. Práce nejprve vymezuje pojem sociální sítě, zejména jako služby informační 
společnosti, založení a správě uživatelského účtu na sociální síti. Zaměřuje se též na povahu 
smluvního vztahu provozovatele sociální sítě a jejího uživatele, kdy v rámci analýzy mezinárodní 
povahy se zabývá též rozhodným právem a jurisdikcí. V rámci výkladu o autorskoprávně 
chráněném obsahu na sociálních sítích se diplomantka zabývá vymezením pojmu autorské dílo a 
jeho druhů nejčastěji tvořících tento obsah včetně předpokladů autorskoprávní ochrany obsahu 
na sociálních sítích. Zároveň vymezuje práva autora k autorskému dílu zpřístupněného na 
sociální síti. V rámci výkladu o oprávněném užití autorských děl na sociálních sítí osobami 



 

 

odlišnými od autora rozebírá možnosti takového užití – tedy smluvní licence a mimosmluvní 
instituty užití autorských děl. Rozebírá zejména rozsah a obsah licenčních oprávnění k 
autorskému dílu jak ve prospěch provozovatele sociální sítě, tak dalších uživatelů sociální sítě a 
také osob, jež nejsou uživateli sociální sítě, tedy užití autorských děl mimo sociální síť. Při analýze 
obsahu smluvního vztahu mezi provozovatelem sociální sítě a jejím uživatelem vychází zejména z 
obchodních podmínek v současnosti největších sociálních sítí – tedy služby Facebook, Instagram 
a YouTube. Čtvrtá část je věnována právním aspektům neoprávněného užití autorských děl v 
prostředí sociálních sítí, kdy diplomantka analyzuje jednak rozsah odpovědnosti uživatelů sociální 
sítě za zpřístupnění obsahu bez potřebných oprávnění a jednak aspekty odpovědnosti 
poskytovatelů služeb sociální sítě podle právní úpravy, včetně související judikatury české, 
evropské, americké a německé a aktuálních trendů v pojetí odpovědnosti poskytovatelů služeb 
informační společnosti. V této části práce jsou popsány též prostředky využívané sociálními 
sítěmi v boji proti obsahu porušujícímu autorská práva jako je notice-and-takedown systém, kdy mj. 
uvádí též statistiku fungování tohoto systému notice-and-takedown v rámci sociální sítě Facebook a 
Instagram za rok 2017, ale též nové prostředky ochrany autorských děl v prostředí sociálních sítí 
(např. systém Rights Manager užívaný v rámci sítě Facebook či služba Content ID v rámci platformy 
YouTube). Závěr práce pak obsahuje zhodnocení závěrů zkoumání i autorskoprávní úpravy 
včetně aktuálních problémů. Cíle práce se diplomantce podařilo bezesporu dosáhnout.   

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano; pouze v úvodu práce zřejmě coby 

residuum prováděných změn dochází 
k záměně obsahu jednotlivých částí práce 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol ze 14. září 2018 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů 
133; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5%.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

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

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; téma je analyzováno nad rámec 
zatím dostupných výkladů, a současně v širších 
souvislostech pro snazší pochopení ze strany 
čtenáře, s významem pro aplikační praxi. 
Nechybí ani četné odkazy na judikaturu 
českou, unijní, americkou a německou. 
Diplomantka nesporně splnila cíle, kterých 
chtěla dosáhnout, a svou prací prokázala 
potřebné teoretické právní znalosti včetně 
samostatnosti při zpracování tématu.  

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

srozumitelně a čtivě, nikoli na úkor odborné 
úrovně.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
Otázka k obhajobě prostředky ochrany v prostředí sociálních sítí  
Navržený klasifikační stupeň výborně  

 
 
Praha dne 18. září 2018 

 
______________________________ 

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., 
oponentka diplomové práce 

 


