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Předsedající doc. Salač přivítal přítomné členy komise a konstatoval, že byly 

splněny všechny podmínky ke konání ústní obhajoby, včetně publikování práce. 

Doktorandka přednesla úvodní slovo a představila svou práci. Hovořila k pojetí 

práce včetně historického úvodu. Dále se vyjádřila ke struktuře a způsobu 

zpracovávání problematiky. Prezentovala zejména výsledky a přínos práce a 

závěry řešení, ke kterým dospěla.  

 

První oponent doc. Pítra doporučil práci k obhajobě a pochválil vysokou kvalitu 

práce a vyzrálé zpracování tématiky. Uvedl, že autorka prokazuje schopnost 

komplexního pohledu na národní legislativu a zároveň podrobnou znalost 

unijního práva této oblasti. Ocenil teoretický pohled zpracování v kontextu 

současného aktuálního stavu autorskoprávní ochrany v kyberprostoru. Oponent 

vznesl dotaz k odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb. 

       

Druhý oponent dr. Dobřichovský, byl omluven a jeho kladný posudek přednesl 

předsedající doc. Salač. Oponent ocenil kvalitu a značný rozsah práce. Dále 

konstatoval, že autorka vyvodila potřebné závěry a doporučení a event. i kritiku. 

Oponent ocenil formální stránku práce, jakož i bohatý poznámkový aparát a 

rozmanitost pramenů. Dotázal se na problematiku aktuálních legislativních 

návrhů Evropské komise.  

 

Uchazečka reagovala na dotazy a připomínky oponentů. 

 

Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Kříž (k rychlé dynamice rozvoje tohoto 

právního oboru, k praktickému působení doktorandky), doc. Salač (k cenzuře 

informací na internetu a otázka tzv. temného internetu) a doc. Štangová (ke 

kybernetické kriminalitě).  

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 5/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 

     

 Zapsala:    Alexandra Hochmanová 



 


