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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jedná se o vysoce aktuální téma v oblasti autorskoprávní, zejména s ohledem na všudypřítomnost 
fenoménu Internetu, kdy lze toto téma pojmout z různých úhlů pohledu. Diplomantka si téma 
zvolila se zaměřením na úlohu autorského práva v prostředí Internetu s cílem popsat jak tento 
fenomén, tak i některé legální i nelegální způsoby užití děl a právní úpravu odpovědnosti v 
digitálním prostředí. 

 
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, potažmo zahraničních právních úprav, včetně 
judikatury. Metoda především popisná, dále historická a místy analytická.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na Úvod, kapitoly 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 Obsah, 
Úvod, Závěr, Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Seznam příloh, Abstrakt, Klíčová slova, 
Abstract a Key words. 
 

4. Vyjádření k práci 
Diplomová práce se zabývá vztahem autorského práva a stále se vyvíjejícího a měnícího prostředí 
Internetu, a to se zaměřením na autorskoprávní ochranu se zohledněním jejích specifik v 
kyberprostoru. Hlavním cílem práce je analýza právních aspektů zásadních způsobů užití 
autorských děl na Internetu, upozornění na nedostatky autorskoprávní úpravy ve vztahu k online 
prostředí a zhodnocení vhodnosti unijní reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu, 
tedy současnost i budoucnost autorského práva v online prostředí. První dvě kapitoly jako 
východisko pro výklad v dalších kapitolách obsahují obecný výklad zahrnující vymezení pojmu 
Internetu, jeho vývoje a fungování, systém a základní instituty autorského práva, i problematiku 
určení rozhodného práva při autorskoprávních sporech s mezinárodním prvkem. Třetí kapitola 
obsahuje nejen popis způsobů smluvního a mimosmluvního užití autorského díla, ale též 
vymezení vybraných způsobů užití autorského díla v online prostředí (uploading, downloading a 



 

 

streaming). Následující kapitola je stěžejní, zabývá se odpovědností za neoprávněné užití 
autorských děl na Internetu včetně popisu nároků autora, jak z hlediska soukromého práva, tak 
veřejného a odpovědností jednotlivých uživatelů a poskytovatelů služeb informační společnosti. 
Navazující poslední kapitola popisuje reformu autorského práva v rámci Evropské unie, zejména 
pak čl. 17 Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a jeho vliv na vývoj 
odpovědnosti některých poskytovatelů online služeb.  

 
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 ze 7. května 2021 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů 
621; 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; téma je analyzováno, resp. 
popsáno v širších souvislostech, než je 
potřebné, ale s ohledem na ještě dostatečný 
rozsah právního výkladu vlastního tématu, 
nejde o pochybení v neprospěch práce. 
Nechybí ani odkazy na judikaturu. 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 o právu na přístup k otevřenému 
Internetu 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 
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