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Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na fenomén internetu a jeho postavení v národním i 
mezinárodním právu. Mezinárodně-právní aspekty užití autorských děl na internetu jsou 
velmi aktuálním tématem, které je v současnosti diskutováno jak v oblasti aplikační praxe, tak 
i mezi legislativci národními a potažmo i komunitárními. Ke zvolenému tématu existuje 
množství literatury, které je však většinou časopisecké povahy, vzhledem k překotnosti 
vývoje je monografických pramenů skutečné minimum. Diplomant i přes zmíněné problémy 
s prameny prokazuje svou schopnost třídění dostupných materiálů, jakož i jejich následnou 
syntézu. 
 
Práce je přehledně členěna do tří kapitol, z nichž prvá pojednává o možnostech regulace 
internetu a možné úloze státních orgánů. Poměrně rozsáhlá podkapitola je pak věnována 
internetu z pohledu autorského práva, kde diplomant prokazuje i své bezpečné zvládnutí 
relevantních směrnic práva Evropské unie. 
 
Druhá, rozsáhlejší část se pak zabývá regulací internetu z pohledu ochrany soukromí a 
osobnosti. Právě zákony na ochranu osobních dat a údajů bývají ve střetu s právem držitelů 
autorských práv na informace. V takovém střetu je i legislativa Evropské unie  
(tzv. informační směrnice a směrnice o ochraně osobních údajů), kdy rozsudek ESD v dané 
věci poměrně nejednoznačně doporučuje vykládat obě legislativy přiměřeně dané situaci. I 
tady lze jednoznačně sledovat diplomantovu znalost zákonných norem, jak národních, tak i 
komunitární, jakož i jeho schopnost aplikovat zákonné normy do praxe, což prokazuje na 
komentářích konkrétních příkladů z praxe. 
 
Za jednoznačný klad práce pak lze považovat i množství názorných příkladů, na kterých 
diplomant osvětluje teoretické principy fungování práva. Důraz je kladen i na komentování 
aktuálních soudních sporů v dané právní oblasti, přičemž těžiště spočívá v rozborech 
zahraničních soudních sporů, což je vzhledem k nedostatku lokální judikatury nasnadě. 
 
Co se týče členění, lze práci vytknout určité nepřesnosti, ale vcelku je systematika práce jasná 
a přehledná. Práce je prostá písařských chyb, obsahuje fungující a nadstandardně černý 
poznámkový aparát a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 7.12. 2010    JUDr. Petra Žikovská 
        
 
  
 


