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V úvodu posudku bych rád zmínil, že předkládaná disertační práce je 

výjimečná nejen svým rozsahem a kvalitou zpracování, ale i co do množství 

pramenů a jejich zpracování. 

 

Téma  práce „Uživatelská práva v informační společnosti“ je pro zpracování 

formou disertace velmi vhodné, neboť vzhledem ke své aktuálnosti  poskytuje 

dostatečný prostor pro vědeckou práci a zároveň je dostatečně široké a doposud 

málo zpracovávané. Domnívám se, že komplexní zpracování tohoto tématu bude 

odbornou praxí přivítáno jako významná pomůcka při aplikaci platných zákonných 

norem. 

Práce je přehledně členěna do pěti samostatných oddílů, přičemž systematika 

kapitol a podkapitol má čitelnou logickou strukturu, jakož i jednoznačnou 

provázanost s předkládaným textem. Celkově čítá práce 380 stran čistého textu a  

jednoznačně překračuje rozsahové nároky kladené na obdobný druh prací.  

Volený jazyk je zcela adekvátní disertační vědecké práci, přitom je stylisticky 

vyvážený a poměrně čtivý. Práce je prostá písařských chyb a disponuje precizním 

poznámkovým aparátem, který text samý vhodně doplňuje a zpřehledňuje. 

Co se pramenů týká, autor předkládá skutečně komplexní bibliografický 

přehled dostupných materiálů, a to nejen národních, ale i mezinárodních a 



komunitárních. Pouze výčet literatury samý čítá více než 50 stran a je 

jednoznačným průkazem hloubky a rozsahu studia, které sepsání práce samé 

předcházelo. 

Mezi vědeckými metodami, které jsou při práci využívány převládá metoda 

komparatistická, doplněna je pak metodou historickou a popisnou. Autor prokazuje 

schopnost rozsáhlé analýzy a následné syntézy obrovského množství dat, jakož i 

schopnost vyvozovat z předchozího logické závěry. 

Co se obsahu samého týká, rád bych na tomto místě uvedl, že práce 

prezentuje zcela ojedinělý komplexní vhled do problematiky výjimek a omezení 

autorských práv, tedy do oblasti, která je i na poli komunitární legislativy namnoze 

nejednoznačná a nejasná. Pro lepší vhled do dané problematiky provádí autor 

v úvodu práce rozsáhlý historický exkurs, který je pro pochopení současného stavu 

věcí nezbytným. Od historického úvodu autor přechází k tematice vysoce aktuální, 

a sice k informační společnosti a užívání autorských práv v prostředí sítě internet. 

Poměrně velký prostor je pak věnován třístupňovému testu, který je klíčovým pro  

správný výklad jednotlivých výjimek a omezení. Tento institut je pak opět zkoumán 

jak z pohledu historického vývoje a výskytu v jednotlivých mezinárodních 

úmluvách, tak i z pohledu aktuální aplikace v informační společnosti. Autor tu 

neopomíjí ani aktuální a alternativní výklad třístupňového testu, který by řada 

odborníků vnímala raději z pohledu vyváženosti celospolečenského zájmu na   užití 

autorských děl  a oprávněných zájmů autora, což je vzhledem k tradičnějšímu 

zužujícímu výkladu výjimek a omezení skutečným průlomem do tohoto 

výkladového pravidla.  

Za nejpřínosnější část pak považuji detailní komparaci jednotlivých 

relevantních ustanovení českého autorského zákona s normami komunitárními. 

Autor tu hodnotí úspěšnost implementace norem Evropské unie do českého 

právního řádu a v případě zjištěných rozdílností i navrhuje možné změny. Ve svých 

úvahách de lege ferenda pak autor prokazuje schopnost komplexního pohledu na 

národní legislativu, jakož i logické uvažování a detailní znalosti práva 



komunitárního. Autor tu jasně a přesvědčivě argumentuje a jeho pozměňovací 

návrhy jsou formulačně dobře provedeny.  

Ve stejné části práce (oddíl C) je pak provedena hloubková kritika tzv. 

Informační směrnice, která namísto harmonizace výjimek a omezení napříč mezi 

evropskými státy vnesla do této již tak dosti komplikované oblasti práva jen další 

diferenciaci a nejasnosti. Dobrovolnou transpozici jednotlivých výjimek a omezení 

do jednotlivých národních legislativ pak autor označuje jako problematickou a 

směrnici jako takovou za bezkoncepční. 

V oddílu D pak předkladatel práce popisuje jednotlivé aktuální vývojové 

trendy v předmětné oblasti. Poměrně podrobně je zde analyzována například velmi 

často diskutovaná dohoda ACTA, kde si autor zcela ve shodě s účelem této práce 

zachovává profesionální přístup a dohodu analyzuje čistě z pohledu práva. Dále zde 

autor komentuje relevantní evropskou legislativu, která byla v době vzniku práce 

teprve ve fázi příprav. Komentuje tu tak například návrh Směrnice o některých 

povolených způsobech užití osiřelých děl. Směrnice o osiřelých dílech je v současné 

době již v poslední fázi schvalování a je jedním z důvodů chystané novely českého 

Autorského zákona. 

V závěrečné pasáži práce pak autor opouští právo ve své psané podobě a 

zabývá se celkovým vývojem výjimek a omezení na teoretičtější bázi, přičemž 

z předchozích analýz vyvozuje i možný vývoj tohoto fenoménu v blízké 

budoucnosti. Pisatel se domnívá, že vzhledem k aktuálním vývojovým trendům 

bude výjimek a omezení přibývat, a to jak primárně, tak i sekundárně, kdy za 

druhotný vznik nových omezení autorských práv považuje aplikaci již existujících 

zákonných ustanovení na nové situace zejména v oblasti digitálního užití. 

V samotném závěru práce pak autor apeluje na jednoznačné a precizní definování 

omezení autorských práv, které by podle jeho názoru mohlo napomoci překonat 

krizi legitimity autorských práv jako takových. 

 



Práce v jednotlivostech i celku převyšuje nároky kladené na obdobný druh 

prací a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě, v průběh které se doporučuji 

zaměřit na institut třístupňového testu a jeho možnou roli v aplikaci omezení 

autorského práva v informační společnosti. 

 

V Praze dne 5.9. 2012   Doc. JUDr. Vladimír Pítra 


