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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Jedná se o velmi aktuální téma, které popisuje poměrně nový fenomén, 
kdy hráč zaznamenává průběh hraní videohry, doplňuje ho svým 
komentářem a následně ho dále zpřístupňuje, a to většinou 
prostřednictvím sítě internet. S tímto fenoménem je spojeno množství 
nejrůznějších právních otázek, z nichž větší část má autorskoprávní 
povahu. Proto považuji téma vhodné pro zpracování formou práce jak 
diplomové, tak i rigorózní, a to vzhledem k množství zcela nových 
aplikačních otázek. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
Téma jako takové vyžaduje bezpečné zvládnutí autorskoprávní teorie, 
jakož i praktické ovládnutí aplikace zákonných norem. Autor prokazuje 
svou schopnost samostatného analytického myšlení a pochopení zákonné 
normy, která je namnoze ne zcela jednoznačná. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Po formální stránce není práci mnoho co vytknout, stylisticky je na dobré 
úrovni a obsahuje i dobře fungující poznámkový aparát. 
Diplomant práci člení na sedm kapitol dále dělených do podkapitol a 
oddílů. 
 

4. Vyjádření k práci 
Za nejpřínosnější na celé práci považuji ukotvení celé problematiky do 
širokého kontextu právní teorie, jakož i platného mezinárodního i 
komunitárního práva. Autor správně klasifikuje aspekty Let´s Play videa 
z pohledu platného autorského práva a ve svých úvahách de lege ferenda 
pak dochází k závěru, že stávající právní úprava je ve své podstatě pro 
autory předmětných videí nejvhodnější.  



Předložená práce pak převyšuje nároky kladené na práce diplomové a 
svým rozsahem, jakož i obsahem, splňuje obvyklé požadavky u prací 
rigorózních. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

ano 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

ano 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

 Odpovídající tématu; Některé pasáže 
obsahují analýzu jevů, jež dosud 
nebyly právní vědou popsány  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Vyhovující 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě Práci doporučuji uznat jako práci 

rigorózní 
Navržený klasifikační stupeň  
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