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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jedná se o vysoce aktuální téma v oblasti autorskoprávní, zejména s ohledem na všudypřítomnost 
dat v digitálním prostředí. Diplomová práce se zabývá právě problematikou vztahu dat a práva, s 
hlavním zaměřením na právo autorské.  

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

použité metody 
Téma je specifické povahy a jako takové je náročné na teoretické znalosti, vstupní údaje i jejich 
zpracování, a to jak z oblasti národního, tak i evropského práva autorského, zejména Směrnice o 
autorském právu na jednotném digitálním trhu 2019/790, včetně judikatury. Metoda především 
popisná, dále historická a místy analytická.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, kapitoly 1. Pojem data v právní vědě, 2. Právní úprava aplikovatelná na 
data, 3. Ochrana dat v právu duševního vlastnictví, 4. Vytěžování dat. Dále práce obsahuje 
Obsah, Závěr, Seznam použitých zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt, Klíčová slova, 
Abstract a Keywords. 
 

4. Vyjádření k práci 
Diplomová práce se zabývá vztahem práva (zejména autorského) a dat, jejichž význam je 
v informační, potažmo digitální společnosti, v níž je v souvislosti s využíváním informačních a 
komunikačních technologií produkováno a shromažďováno ohromné množství dat, nesmírný. 
Práce vychází z popisu podstaty dat a informací jako takových, kdy v právní teorii i v právní praxi 
komplexní pojmové vymezení chybí a s ohledem na povahu dat jako takových jim nelze 
poskytnout ochranu absolutními právy. Na tyto závěry navazuje popis právní úpravy 
aplikovatelné na různé druhy dat, kdy lze jejich ochrany dosáhnout pomocí práv relativních i práv 
absolutních (nejde-li o data jako taková). S ohledem na to, že data mohou být předmětem 
ochrany právy duševního vlastnictví, obsahuje práce též obecný výklad o právu autorském a 
zvláštním právu pořizovatele databáze včetně podmínek nezbytných pro vznik takové ochrany 
dat. Těžištěm práce je výklad o vytěžování dat nejen z právního, ale i technického hlediska. 
Analýza vychází z unijní právní úpravy vztahující se k vytěžování dat, zejména v souvislosti 
s rozšiřováním stávajících výjimek a omezení výlučných autorských práv a sui generis práv 



 

 

pořizovatele databáze, umožňujících ve stále širším rozsahu vytěžování dat a profitovat z něj. Pro 
vytěžování dat v rámci jednotného digitálního trhu a jeho správné fungování je podle názoru 
diplomantky nezbytná další harmonizace, neboť je diskutabilní, zda úprava zakotvená ve směrnici 
2019/790 je dostatečná a zda dokáže poskytovat řádnou ochranu autorským právům a současně 
podporovat investice do výzkumu a inovací. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce ano 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol z 8. května 2021 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů 
700; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5%.   

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského práva a vč. 
využití cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; jde o celkem logický výklad 
tématiky obsahující některé vlastní závěry a 
názory diplomantky zejména v rámci 
závěrečné kapitoly. Diplomantka tak splnila 
cíle, kterých chtěla dosáhnout, a svou prací 
prokázala dostatečné teoretické právní znalosti 
včetně samostatnosti při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (bez grafů a tabulek) 

Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána srozumitelně, nikoli 
na úkor odborné úrovně.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě úvahy de lege ferenda  

Navržený klasifikační stupeň výborně 
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