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 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral problematiku ochrany 
duševního vlastnictví v prostředí internetu, což je bezesporu přínosné, vzhledem 
k nedostatku monografických materiálů vztahujících se k tomuto okruhu otázek. I 
přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje diplomant jednoznačně svou 
schopnost třídit dostupné  prameny a vyvozovat z nich logické závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol. Po poměrně obsáhlém úvodu, ve 
kterém autor definuje jak pojem duševního vlastnictví obecně, tak i práv 
autorských a práv s autorským právem souvisejících, přechází autor k definici 
internetu a samotného zpřístupňování autorských děl na počítačových sítích. 
 
 Druhá kapitola se zabývá prameny relevantního práva, a to jak prameny 
národními, tak i komunitárními a mezinárodními. Za přínosný považuji i stručný 
rozbor legislativy USA a Francie, kdy zejména druhý jmenovaný stát je v oblasti 
vymáhání autorských práv na internetu doslova průkopníkem. Legislativa 
nazývaná HADOPI je výrazným krokem k zlepšení ochrany autorských práv na 



internetu a její zařazení do celkového přehledu je z mého pohledu více než 
vhodné. 
 
 Samotná odpovědností jednotlivých uživatelů sítě internet, je pak pojednána 
v kapitole třetí, kde autor přehledným způsobem popisuje občanskoprávní i 
trestněprávní odpovědnost v relevantních situacích. Navazující oddíl práce pak 
analyzuje odpovídající judikaturu, autor tu prokazuje svou schopnost aplikace 
právních předpisů v praxi, jakož i přehled v judikatuře národní i komunitární. 
Důležitost soudních rozhodnutí v dané oblasti je evidentní, neboť prameny práva 
pokulhávají tradičně za rozvojem techniky. Z tohoto důvodu považuji zařazení 
této kapitoly za stěžejní pasáž práce. 
 
  
 Z formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře 
fungujícící poznámkový aparát. 
 
 Práce obsahově i formálně splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací 
a v závislosti na ústní obhajobě ji předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 4.5. 2012          JUDr. Petra Žikovská 


