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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomantky: Nikola Prachařová 

Téma práce: Internet a autorské právo  

Rozsah práce: celkem 118 stran včetně dvou příloh, vlastní text 
práce od Úvodu po Závěr včetně poznámek pod 
čarou 87 stran  – více než minimálních 108000 
znaků včetně mezer (konkrétně 208218) 

Datum odevzdání práce: 5. května 2021 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jde (nejen) pro obor o stále velmi aktuální téma. Diplomantka si téma zvolila s cílem popsat 
některé legální i nelegální způsoby užití děl a právní úpravu odpovědnosti ve virtuálním prostředí 
Internetu. Zvolené téma lze považovat za velmi vhodné nejen z pohledu právní vědy, ale též 
aplikační právní praxe. 
 

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

Téma je v úrovni vysoké náročnosti s ohledem na globálnost problematiky. Vyžaduje studium jak 
české, tak zahraniční literatury, právních předpisů – českých, unijních i zahraničních, související 
judikatury. Metoda je zejména popisná, historická a analytická.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka práci člení na pět kapitol dále dělených do podkapitol a oddílů: 1 Internet, 2 
Základní aspekty práva autorského a jeho institutů, 3 Užití autorského díla na Internetu, 4 
Odpovědnost za neoprávněné užití autorského díla na Internetu, 5 Reforma autorského práva na 
unijní úrovni; dále práce obsahuje Titulní stranu, Prohlášení, Poděkování, Obsah, Úvod, Závěr, 
Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Seznam příloh, Abstrakt, Klíčová slova, Abstract a 
Key words. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomantka v diplomové práci popisuje specifika Internetu a autorského práva s cílem přiblížit 
jednotlivé odlišnosti v uplatňování autorských práv v rámci virtuálního prostředí Internetu. 
S ohledem na rozsah problematiky není účelem práce popsat všechny aspekty tématiky, nýbrž 
vymezit její základní atributy včetně základních pojmů jako je Internet (i jeho vývoj), uživatelé a 
poskytovatelé online služeb informační společnosti, zaměřit se na základní instituty autorského 
práva včetně právních aspektů vybraných specifických způsobů užití autorských děl v tomto 
prostředí (uploading, downloading, streaming), smluvní a mimosmluvní užití autorských děl v 
digitálním prostředí, včetně určení rozhodného práva. Popisuje též odpovědnost jednotlivých 
subjektů – uživatelů a poskytovatelů online služeb-za neoprávněné užití děl v uvedeném 
prostředí, druhy této odpovědnosti a současný vývoj regulací v této oblasti. Na téma 
odpovědnosti navazuje diplomantka popisem unijní reformy autorského práva na jednotném 



 

 

digitálním trhu, zejména Směrnice 2019/790, o autorském právu a právech s ním souvisejících na 
jednotném digitálním trhu, se zaměřením na základní popis nejvíce diskutovaných článků 15 a 17. 
Závěr práce obsahuje hodnocení nové úpravy a oprávněnosti její kritiky. Závěr práce shrnuje 
nejdůležitější aspekty problematiky a zdůrazňuje potřebu novelizace a přizpůsobení autorského 
práva aktuálnímu stavu digitálního prostředí při zohlednění práva na přístup k otevřenému 
Internetu. 
 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Logická stavba práce ano, ve prospěch přehlednosti a 
srozumitelnosti 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

diplomantka osvědčila samostatnost při 
zpracování tématu, tomu odpovídá i výsledek 
kontroly na plagiáty – vygenerovaný protokol 
ze 7. května 2021: počet podobných 
dokumentů: 621 s nejvyšší dosaženou mírou 
podobnosti: < 5%  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského a 
mezinárodního práva a judikatury, s využitím 
českých i cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

vlastní téma je zpracováno s dostatečnou 
hloubkou, širší souvislosti úvodních dvou 
kapitol téma zasazují do kontextu obecných 
otázek autorského práva, vzhledem 
k dostatečnému rozsahu části týkající se 
vlastního tématu, lze hodnotit ještě ku 
prospěchu diplomantky. Jde o práci převážně 
popisnou, což lze s ohledem na to, že jde 
zjevně o záměr diplomatky, považovat za 
pozitivum. Diplomantce se podařilo splnit cíl, 
kterého 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 srozumitelná, nikoli na úkor odborné úrovně  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
 

Otázka k obhajobě soustřeďte se na hlavní problémy právní 
úpravy čl. 17 směrnice 2019/790.  

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 

 
V Praze dne 25. května 2021 

______________________________ 
JUDr. Irena Holcová 

vedoucí diplomové práce 
 


