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Zhodnocení práce po 
obsahové stránce: 

Obsahově je práce dobrým úhrnem cele problematiky institutu kolektivní 
správy, a to ať už z hlediska jejího vývoje, včetně vývoje právní úpravy, tak 
z hlediska současné právní úpravy a jejích dominantních aspektů, které 
kolektivní správu vyčleňují jako samostatný institut s pevnými základy, 
celosvětově tradiční. Práce zachycuje její propracovaný princip na bázi 
celosvětové vzájemnosti, včetně vhodného rozsahu hodnocení některých 
jejích aspektů, které zasahují i do oblasti hospodářské soutěže. Práce 
nepostrádá rozměr pohledu z hlediska evropského práva, přičemž plynule 
přechází na hlavní téma práce, jímž je odraz digitalizace v právu EU, včetně 
harmonizačních iniciativ EU. Práce je komplexní, neopojí žádné aspekty, 
které by v práci takto tématicky zaměřené měly být zohledněny 

Zhodnocení práce po 
formální stránce, vč. 
pracovních metod: 

Po formální stránce je práce ucelená a vyzrálá, je z ní patrné, že autorka se 
zabývala důkladně studiem pramenů, jež dokázala zúročit. Je vhodně 
používána literatura, včetně citací, přičemž je patrné, že autorka při stavbě 
práce udržuje jednotný systém. Formulačně je práce bezchybná. 

Celkové hodnocení 
práce: 

Práce plně splňuje požadavky na diplomovou práci a je proto doporučena 
k obhajobě. 

Zadání  pro obhajobu: Problematika přeshraniční kolektivní správy. 
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