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Hodnocení formální 

stránky disertační práce: 

Posuzovaná disertační práce obsahuje, vyjma bibliografie, 380 

stránek textu. Svým rozsahem je odpovídající, obsahuje 

předepsaná prohlášení, obsah a seznam použité literatury i 

pramenů a závěrečný abstrakt v českém i anglickém jazyce. 

Z formálního hlediska práce splňuje všechny předepsané 

náležitosti a plně vyhovuje zadání.  

Hodnocení obsahové 

stránky disertační práce: 

Zvolené téma disertační práce je v poslední době velmi aktuální 

a zaměřuje se na omezení autorských práv a na jejich výjimky. 

Obsah práce je způsobilý k dalšímu využití. Vývoj na poli 

autorského práva jde v souladu s vývojem technického pokroku, 

zejména s nebývalým rozšiřováním datových sítí a rychlosti 

datových přenosů kupředu takovou rychlostí, že vývoj práva, a 

to nejen autorského, s těmito změnami ne vždy drží krok. Práce 

se soustřeďuje především na konzumenty autorských děl, na 

problematiku užívání digitálního obsahu autorských děl na 

internetu, jejich užívání na mimosmluvním základu, ať už bez 

souhlasu autora či bezúplatně anebo na základě úplatných 

zákonných licencí. Disertační práce podává téměř vyčerpávající 

pohled na danou problematiku jak v jednotlivostech, tak i 

v souvislostech vnitrostátních, evropských i celosvětových. 

Práce je přehledně rozdělena na pět hlavních částí. Návaznost 

jednotlivých částí je logická a tvoří ucelený a přehledný systém. 

Za perfektní lze považovat přesnou práci s odkazy a práci 

s vnitrostátními i zahraničními zdroji; v některých částech práce 

však práce působí pro časté odkazy až nepřehledně. Používané 

zdroje literatury i judikatura jsou aktuální a výstižné. Jako 

oponent považuji za velmi dobře zpracovanou část, která se 

týká vnějších limitů autorského práva, tedy reflexe k ústavnímu 

právu, ochraně lidských práv a základních svobod, právu 

hospodářské soutěže, spotřebitelskému právu i obecně 

k civilnímu právu. Zvláště v dnešní době je velice užitečnou 

částí ta část, která se věnuje tzv. cenzuře v korelaci s vysokou 



úrovní ochrany spotřebitele tak, jak je v současné době 

prosazována uvnitř Unie. Byť se práce na straně 322 a násl. 

zabývá velmi aktuální a médii často zmiňovanou dohodou 

ACTA, neškodilo by pro její větší aktuálnost, pokud by 

zmíněnou dohodu analyzovala podrobněji. Ocenit lze také 

úvahy autora o dalším vývoji omezení autorských práva na 

komunitární úrovni a odhad dalšího vývoje autorských práv na 

evropské úrovni. Výstižně jsou komentovány koncepty fair use 

v Izraeli a v USA. Při své práci autor vycházel, možno říci, 

z vyčerpávající škály pramenů, a to pramenů jak odborných, tak 

judikaturních, což lze nepochybně hodnotit jako klad celé 

disertační práce. Z obsahu zdrojů je zřejmé, že autor bez 

problémů čerpal i z různorodé cizojazyčné literatury. V každém 

případě lze práci považovat za velmi zdařilou, a byť v pozici 

oponenta, označuji práci za vynikající a způsobilou k obhajobě.   

Závěr: Jako oponent tuto práci plně k obhajobě doporučuji. 
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