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1.Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji  za  velmi 
aktuální s ohledem na frekvenci užívání p ředmětného institut, a 
navíc jistou teoretickou ne práv ě dostate čnou objasn ěnost tohoto 
tématu: p ředložená práce se zabývá problematikou odpov ědnosti 
poskytovatele služby informa ční spole čnosti v ůči t řetím osobám za 
obsah informací ukládaných svým uživatelem. Tyto ot ázky, jak 
známo, mají sv ůj právní základ ve sm ěrnici o elektronickém obchodu 
2000/31 a u nás pak v zákon ě č. 480/2004 Sb. O n ěkterých službách 
informa ční spole čnosti. 
 
2.Náro čnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich 
zpracování a použité metody: Zvolené téma bylo náro čné na znalost 
nejen naší, ale p ředevším evropských a dalších zahrani čních 
právních úprav (USA, ale i jiných, i p říslušné judikatury) a 
jejich teoretického vybavení. Bylo náro čné na vlastní tv ůr čí práci 
diplomanta. Diplomant použil metodu analytickou i s yntetickou, 
které mu umožnily dob ře uchopit celou tématiku. 
 
3.Formální a systematické člen ění práce: P ředložená práce je 
roz člen ěna do sedmi kapitol. P řed tento vlastní text je za řazen 
seznam zkratek, abstrakt a obsah. Za sedmou kapitol ou je za řazena 
velmi bohatá bibliografie, následuje p řehled právních pramen ů 
( českých, evropských, francouzských, n ěmeckých, italských, UK a 
USA), pak je zde p řehled relevantní judikatury a p řehled jiných 
pramen ů (p řevážn ě internetových). Následuje český abstrakt a český 
souhrn. 
    Systematika práce je dobrá. Po úvodní kapitole,  v níž autor 
vysv ětluje pojmy a metody práce. Následují kapitoly s ná zvem Scope 
a Notice. Zde je z řejm ě soust ředěn základní obsah práce. Čtvrtá 
kapitola se pak týká povinnosti jednat neprodlen ě, pátá pojednává 
o znovu se objevujícím nelegálním obsahu. Kapitola šestá obsahuje 
problematiku nár ůstu monitorování obsahu. V kapitole sedmé jsou 
uvedeny záv ěry: tady je mj. poukázáno na o čekávaný další vývoj 
v oblasti NTD. Poznamenejme, že anglicky psaná prác e umož ňuje 
seznámit odbornou ve řejnost v členských státech ES s implementací 
NTD v České republice. 
      



4.Vyjád ření k práci: Celkov ě práci hodnotím jako velice zda řilou. 
Práce je p řehledná a psaná – mohu-li posoudit - čtivým jazykem. 
Práce není nikterak popisná, autor vyslovuje vlastn í stanoviska. 
Prokázal hlubokou znalost rubrikované tématiky. Prá ci zpracoval 
velmi dobrým zp ůsobem. Zásadní chyby práce neobsahuje. 

 
5. Kritéria hodnocení práce: 

A/ Spln ění cíle práce: P ředložená práce pln ě spl ňuje v úvodu 
nazna čené cíle. 
B/ Samostatnost p ři zpracování tématu: Autor prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak p ři výb ěru tématu, 
výb ěru a zpracování literatury, tak i p ři vlastním sepsání 
práce. 
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je za řazen seznam 
použitých „zdroj ů“: monografií, odborných článk ů, 
elektronických pramen ů, právních p ředpis ů nejr ůznějšího 
původu; jeho rozsah odpovídá rubrikovanému tématu, a je – jak 
už bylo zmín ěno - velmi obsažný. S jednotlivými prameny 
pracoval autor řádně. Bohatý poznámkový aparát je veden lege 
artis. 
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru aut or 
analyzoval dané téma v řádné hloubce a pro ú čely práce tohoto 
druhu jist ě dostate čně. 
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady, naopak, práce je sepsána p řehledn ě a vhodn ě. 
 
6. P řipomínky a otázky k zodpov ězení p ři obhajob ě: P řipomínky 
k práci, jak již řečeno, nemám. P ři obhajob ě by se diplomant 
mohl zam ěřit na možný budoucí vývoj p ředmětné právní 
problematiky, pop ř. i blíže vysv ětlit vztah mezi odpov ědností 
poskytovatele služby a jeho imunitou 

   . 
7. Doporu čení/nedoporu čení práce k obhajob ě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce spl ňuje požadavky kladené jak po 
stránce obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, 
doporu čuji práci k obhajob ě. 
      
8.Navržený klasifika ční stupe ň: výborn ě. 
 
 
     V Praze dne 5. ledna 2011 

                                 
                           doc. JUDr. Michaela Zukl ínová, CSc. 

                              oponentka diplomové p ráce 
 
 
 


