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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Jedná se o velmi zajímavé téma, které je v současné době předmětem 
legislativního zájmu Evropské unie. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
Téma vyžaduje znalost oboru autorských práv, jakož i legislativy v oblasti 
služeb informační společnosti. Autorka prokazuje nejen bezpečné 
zvládnutí předmětných zákonných norem, ale i schopnost jejich aplikace 
v praxi. 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je přehledně a logicky správně členěna do sedmi kapitol a 
podkapitol. Obsahuje dobře fungující poznámkový aparát a je prostá 
výraznějších písařských chyb. 

4. Vyjádření k práci 
Předkládaná práce sumarizuje současnou situaci v odpovědnostních 
vztazích na internetu, které jsou v mnoha ohledech značně komplikované 
a nejednoznačné. Evropská komise si vytkla za svůj cíl vyřešit situaci na 
internetu, a to Směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu, 
která je v době odevzdání práce stále ve stádiu návrhu. Právě 
odpovědnostní ustanovení v ní obsažená jsou jedna z nejvíce 
diskutovaných, a to jak laickou, tak odbornou veřejností. Diplomantka 
všechny tyto aspekty problematiky reflektuje ve své práci, kdy 
zohledňuje, jak platnou právní úpravu, tak i legislativu, která je teprve ve 
stádiu návrhu.  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano 
Samostatnost při zpracování ano 



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

velmi dobrá 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

adekvátní 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

dostačující 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení 
k obhajobě 

doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
 
V průběhu obhajoby se doporučuji zaměřit na ustanovení tzv. bezpečného 
přístavu (Směrnice o elektronickém obchodu) ve vztahu k článku 13 
navrhované Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
 
V Praze dne 18.1. 2019 
 

JUDr. Petra Žikovská 
vedoucí diplomové práce 


