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 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral práva autorů v prostředí internetu, což je 
vzhledem k aktuálnímu vývoji v této oblasti, bezesporu přínosné. I přes roztříštěnost pramenů 
prokazuje diplomant jednoznačně svou schopnost třídit dostupné materiály a vyvozovat z nich 
logické závěry. 
  
 Práce je přehledně členěna  a čítá padesát osm stran, přičemž po krátkém úvodu, kde si autor 
klade i otázku legitimity autorských práv v prostředí internetu následuje přehled pramenů, a to jak 
pramenů národních, tak i mezinárodních a komunitárních.  
 
 Poměrně obsáhlá kapitola čtvrtá je pak věnována určování rozhodné jurisdikce při 
porušování autorských práv v prostředí internetu. Ačkoliv je tato problematika částečně mimo 
rámec zadaného tématu (přesahuje do mezinárodního práva soukromého), je její zařazení namístě, 
neboť vyřešení otázky jurisdikce logicky předznamenává praktické možnosti vymáhání autorských 
v síti internet. 
 
 V kapitole páté předkládá diplomant ucelený přehled jednotlivých subjektů účastných na 
šíření autorských děl v prostředí internet a jejich případné odpovědnosti za porušování autorských 
práv. Český právní řád bohužel zatím nepředkládá na odpovědnostní otázky jednoznačné odpovědi, 
což správně konstatuje i autor. Načaté téma pak pokračuje i v kapitole šesté, kde je rozebírána 
odpovědnost uživatelů P2P sítí, jakož i některé novější fenomény jako jsou úložiště dat a tzv. linking. 
Na tomto místě považuji za nezbytné zmínit fakt, že veškerá právní problematika spojená s šířením 



autorských děl v prostředí internet zatím marně čeká na bohatší judikaturu, a to nejen na národní, ale 
i na evropské úrovni.  
 
 Od stíhání jednotlivých uživatelů v prostředí internetu přechází diplomant logicky 
k možnostem spolupráce poskytovatelů internetových připojení (ISP) při vymáhání autorských práv 
v prostředí internet. Komentuje tu jednoznačně nejnovější fenomén v této oblasti, kterým je 
francouzská legislativa HADOPI, zavazující ISP k rozesílání varovných dopisů porušovatelům 
autorských práv. Pokud takový uživatel od svého jednání neupustí, je případ předán soudu, který 
může uložit trest odpojení od internetu až do výše jednoho roku. Tento nový přístup k řešení 
problému porušován autorských práv na internetu by se mohl stát vzorem i pro další státy, které 
netrpělivě očekávají první výsledky předmětné legislativy. 
 
 Z formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungující 
poznámkový aparát a je přehledně členěna.  
 
 Práce splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací a v závislosti na ústní obhajobě ji 
předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 3.9. 2011       JUDr.at Mg.A. Petra Žikovská 
 


