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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je aktuální, a to vzhledem k současnému legislativnímu vývoji 
v Evropské unii. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
Pro pochopení vztahů na internetu je zapotřebí krom znalostí v oboru 
práva i bazální technologická znalost, což diplomantka svou argumentací 
prokazuje. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
K formálnímu a systematickému členění práce nemám výhrad, práce 
splňuje obvyklé nároky kladené na obdobný druh prací. 
 

4. Vyjádření k práci 
Za těžiště práce považuji podrobnou analýzu nových výjimek, jež má 
směrnice zavést, ať se již jedná o výjimku pro vytěžování textů, nebo 
výjimku pro šíření obsahu vytvořeného uživateli tzv. user generated 
content. Zejména druhá jmenovaná výjimka z majetkových práv autora 
vyvolává řadu diskusí nejen u odborné, ale i laické veřejnosti a jeden 
z posledních návrhů, který obsahuje tuto výjimku v podobě zákonné 
úplatné licence, je z mého pohledu více než problematický. Pisatelka 
v textu samém provádí obsáhlou analýzu těchto ustanovení a prokazuje tu 
skutečně hluboké a komplexní znalosti daného oboru. 
 
Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Samostatnost při zpracování ano 



tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 
Logická stavba práce ano 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

velmi dobrá 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

odpovídající 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

dostačující 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení 
práce k obhajobě 

doporučuji 

 
V rámci obhajoby rigorózní práce doporučuji se zaměřit na aktuální vývoj 
návrhu  Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu z pohledu 
podoby výjimky pro obsah vytvořený uživateli. 
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