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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma předkládané práce považuji za aktuální a vhodné pro zpracování 
formou diplomové práce, a to zejména z důvodů změn vnesených do 
problematiky Směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody 
Diplomantka při psaní práce prokazuje schopnost třídit dostupné 
materiály dle relevance věcné a časové. Analýza a následná syntéza 
dostupných materiálů je na velmi dobré úrovni. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je přehledně členěna do šesti kapitol a závěru, struktura práce je 
logická a formálně na velmi dobré úrovni. 
 

4. Vyjádření k práci 
Diplomantka si pro svou práci vybrala téma, které v poslední době 
adresuje ve svých legislativních návrzích i Evropská komise. Poměrně 
široké pole odpovědnostních vztahů pak legislativa EU reguluje ve dvou 
různých legislativních aktech – Směrnici o elektronickém obchodu a 
Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, přičemž druhá 
jmenovaná ještě čeká na svou implementaci. Pisatelka se ve své práci 
vyrovnala s oběma dokumenty, jakož i se související legislativou a 
prokázala bezpečné zvládnutí dané problematiky, jakož i schopnost 
aplikace zákonných norem v praxi. 

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



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

na velmi dobré úrovni 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

velmi dobrá 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

výborná 

Jazyková a stylistická úroveň výborná 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji 
Navržený klasifikační stupeň výborně 

V rámci obhajoby se doporučuji zaměřit na vztah tzv. bezpečného přístavu a 
článku 17 Směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu. 
 
V Praze dne 21. 9. 2020 
 

JUDr. Petra Žikovská 
vedoucí diplomové práce 


