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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma předkládané práce považuji za aktuální a vhodné pro zpracování 

formou diplomové práce, a to vzhledem k souvisejícím historicko- 

filozofickým aspektům. 

 

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

zpracování, a použité metody 

Diplomant 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. Práce je prostá písařských chyb 

a obsahuje dobře fungující poznámkový aparát. 

 

4. Vyjádření k práci 

Evropský a anglo-americký systém autorských práv jsou dva zásadně 

odlišné systémy ochrany autorských děl, které se v posledních desetiletích 

snaží o určité postupné a velmi pomalé sbližování. Zároveň je někdy 

komplikované uchopit problematiku anglo-amerického copyrightu v jeho 

komplexnosti a odlišnosti a nahlížet na tento komplex právních vztahů jako 

na celek. 

Pisatel se však ve své práci vyrovnal s oběma autorskoprávními koncepty, 

jakož i se související legislativou a prokázal 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 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

práce byla vypracována samostatně 

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 problematiku výjimek a omezení 

autorského práva dle evropského a anglo-amerického konceptu ochrany 

autorských práv. 

 

V Praze dne 30.5. 2021 

 

JUDr. Petra Žikovská 

vedoucí diplomové práce 


