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Předkládaná diplomová práce se zabývá porušováním práva duševního vlastnictví, 
zejména pak autorských práv v síti internet. Zvolené téma práce považuji za nosné, neboť 
je vysoce aktuální a jako takové vyvolává řadu otázek nejen mezi laiky, ale i mezi právními 
teoretiky. Překotný vývoj internetu, za kterým se právní vývoj jednoznačně opožďuje, pak 
klade velké nároky zejména na soudce, kteří jsou nuceni namnoze nejednoznačné právní 
normy vykládat. 
 
Diplomant také velkou část své práce, konkrétně kapitolu čtvrtou, věnuje judikatuře soudů, 
a to nejen národních soudů všech stupňů, ale i komunitárních a zahraničních. Právě 
uceleností přehledu judikatury a rozborem jednotlivých výroků soudu prokazuje diplomant 
bezpečné zvládnutí dané problematiky, jakož i schopnost aplikovat zákonné normy 
v praktických situacích. Roztříštěnost soudních rozhodnutí je pak obrazem názorové 
nejednotnosti odborné veřejnosti v otázce regulace internetu jako celku. 
 
 
Kromě této pasáže, považuji za přínosnou také část práce pojednávající o odpovědnosti 
jednotlivých účastníků sítě internet (kapitola třetí). Tato odpovědnost, jež je zásadní pro 
veškeré vztahy na internetu, je na lokální úrovni řešena zákonem O některých službách 
v informační společnosti, který transponuje tzv. Směrnici o elektronickém obchodu. Ani 
jeden z uváděných právních předpisů však odpovědnostní situaci neřeší dostatečně 
jednoznačně, což s sebou opět nese řadu odporujících si rozsudků. 
 
Práce je prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungující poznámkový aparát a jako 
takovou ji doporučuji k ústní obhajobě v průběhu které se doporučuji zaměřit na 
odpovědnost jednotlivých subjektů v síti internet a na aktuální judikaturu ESD. 
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