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POSUDEK 
OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Diplomant: Marek Nebesář 
Název práce: Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla  

(tradi ční užití, peer-to-peer sítě, e-mail...) 
Rok odevzdání práce: 2012 
Vedoucí práce: JUDr. Irena Holcová 
Oponent práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 
Úvod posudku: Diplomant si za téma práce zvolil problematiku, pro níž je typický 

neustálý vývoj jak z hlediska právní úpravy, tak i z hlediska jejího 
výkladu. Hlavním motivem pro výběr tématu práce byla podle slov 
diplomanta coby studenta práv a fanouška moderních technologií 
spojení těchto dvou fenoménů – práva a internetu s cílem popsat 
jednotlivé způsoby užití díla v oblasti internetu a způsob jejich 
ochrany v tomto specifickém prostředí. 

Rozsah práce: 81 číslovaných stran  
Obsah práce: Práce je strukturována do těchto čtyř kapitol: 

1. Internet a autorské právo; 2. Pojem autorské dílo a další základní 
pojmy; 3. Ochrana autorských práv; 4. Způsoby užití díla v prostředí 
internetu.  Stěžejní části jsou dále členěny. Práce též zahrnuje obsah, 
Úvod, Závěr, Seznam zkratek, Seznam použité literatury, český a 
anglický Abstract a Klíčová slova. 

Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Autor podává ve své práci výklad zvolené problematiky – nejprve 
obecně v prvních dvou kapitolách práce, které jsou úvodem do 
problematiky autorského práva – počínaje vymezením zásadního 
pojmu internetu, konče rozborem právní úpravy v oblasti práva 
autorského se zaměřením na užití díla (nikoli dalších předmětů 
ochrany právem autorským), vše z pohledu českého autorského 
práva s přihlédnutím k právní úpravě evropské. Ve třetí kapitole se 
autor zaměřuje na ochranu autorských děl v prostředí internetu. Lze 
mít za to, že úvodní kapitoly mohly být stručnější s ohledem na 
rozsah práce, uvedená výtka však není zásadní, neboť je zřejmé, že 
výklad zde obsažený autor považuje za nezbytné východisko pro 
stěžejní čtvrtou kapitolu, v níž se zabývá jak tradičními způsoby 
užití, tak i jednotlivými specifickými druhy užití autorských děl na 
internetu, včetně webových stránek, odkazů, rámování, různých typů 
peer to peer sítí, BitTorrentu, či systémy elektronické komunikace 
(e-mail, diskusní fóra, instant messaging), též pak problematikou 
sociálních sítí Facebooku a Twitteru – tato část patří mezi 
nejpropracovanější. V závěru práce autor shrnuje poznatky, k nimž 
v práci dospěl, a uvádí zde výhled do budoucnosti, kterým by se 
autorské právo mělo podle jeho názoru z hlediska regulace v oblasti 



internetu vydat s ohledem na to, že internet se bude dále rozvíjet a 
naše společnost na něm bude stále více závislá a do něj integrovaná.  
Autor se tématem zabývá zásadně z pohledu českého práva, jak 
avizuje v úvodu práce, ale s ohledem na nadnárodní charakter 
internetu je nucen se dotknout problematiky též z hlediska práva 
mezinárodního a evropského, včetně některých, a to i aktuálních 
judikátů. Práce též obsahuje vlastní úvahy autora, a to i úvahy de 
lege ferenda – lze s nimi v zásadě souhlasit.  
Obsah práce prokazuje znalosti autora a jeho zájem o problematiku, 
stejně jako potřebnou míru samostatnosti při zpracování tématu. 
Mám za to, že se mu podařilo cíl práce splnit. 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Práce je psána srozumitelně – v souladu s vytčeným cílem – 
s použitím zejména metody popisné, ve stěžejní části i analytické, 
též historické. Práce má stručný poznámkový aparát, práce se 
základní  odbornou literaturou, včetně způsobu uvádění citací, je 
řádná.  

Celkové hodnocení 
práce: 

Diplomová práce splňuje jako celek, tedy jak z hlediska obsahového 
i z hlediska formálního, požadavky kladené na práci diplomovou a 
je způsobilá obhajoby.   

Zadání pro obhajobu: Soustřeďte se na výhledy do budoucnosti (ve vztahu 
k autorskoprávní ochraně a zkoumané tématice), a to zejména pod 
dojmem aktuálních rozhodnutí SDEU [ve vztahu k pojmu veřejnosti 
Rozsudek SDEU ve věci SGAE v. Rafael Hoteles SA (C-306/05) a 
ve vztahu k filtrování na sociálních sítích pak Rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ve věci C-360/10 (Belgische Vereniging van 
Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog 
NV)]. 

Navržený klasifikační 
stupeň: 

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně 
hodnotím práci známkou velmi dobře až výborně. 

Praha dne  17.09.2012  
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