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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

V zásadě téměř vše, co bylo slibováno v tezích, práce splnila. Nicméně činí to v jakési minimalistické podobě, 

která začíná u rozsahu práce (požadováno 54 000 znaků, rozsah 55 642 znaků) a která se uplatňuje i v metodě 

(technice) práce a v jejích závěrech, ve kterých bych očekával - vzhledem ke studiu na katedře mediálních studií - 

nejen zhodnocení právnických aspektů problému, ale také analýzu reagování médií přesahující pouhý popis 

z předchozích kapitol. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Nejsa právník nejsem schopen posoudit úplnost zpracované literatury k tomuto tématu. Předpokládám, že 

z hlediska obecné teorie autorského a mediálního práva diplomantka použila veškeré dostupné zdroje. Co však 

posoudit mohu, je přístup k vyhledávání a využívání dalších zdrojů informací k danému tématu. Shrneme-li 

zásadní informace o smlouvě ACTA, včetně popisu jejího přijímání, zjišťujeme, že hlavními zdroji jsou blogeři, 

a to i tam, kde bylo možné odkázat na primární zdroje a prameny. Michael Geist je sice profesor právnické 

fakulty v Otawě, nicméně to, co dává na svůj blog, nemusí být zcela přesné a ověřené, a může být ovlivněno jeho 

názory. Tak například, když diplomantka napíše "až v říjnu 2007 tyto země vydaly společné prohlášení, ve 

kterém informovaly o započetí jednání," (str.9) pak čerpajíc ze svého zdroje nemusí uvádět pravdu. Nešlo o 

žádné "společné prohlášení", ale o informaci ministra zahraničního obchodu z 23.10.2007, dohledatelné 

v archivu http://www.international.gc.ca/media/archive-archives.aspx, která praví, že Kanada se připojuje 

k předběžným diskusím o ACTA k dalším zemím. Geist tvrdí, že jednání začalo 2006, ministerstvo se k jednání 

hlásí od roku 2007, oficiální stanovisko US ministra obchodu o zahájení oficiálního jednání - nikoli předběžných 

rozhovorů - uvádí rok 2008 (viz stránka dalšího blogera, který je pro diplomantku autoritou - John Love). Jsme-li 

u Johna Lovea publikujícího na stránce nevládní organizace Knowledge Ecology International, nevím, proč 



všechny odkazy týkající se originálu smlouvy a chronologie jsou vedeny na jednu jedinou jeho stránku o 

poradcích při jednání ACTA (poznámky na str.10, seznam pramenů). Dohoda ACTA je jednak k dispozici na 

americkém ministerstvu, a třeba i v češtině na webu EU. Nevím, zda vědecká práce by se měla v takové míře 

opírat o mediální výstupy a nikoli o primární zdroje. Chápu, že BBC je poměrně spolehlivý zdroj, ale proč ho 

nepřesně opisovat a nepodívat se přímo na orginály návrhů PIPA a SOPA. Pak by diplomantka nemohla napsat, 

že  "Na internetu by se nesměly objevit (podle SOPA) žádné informace o tom, jakým způsobem se dají 

blokované stránky navštívit."(str.7)  SOPA nic takového netvrdí, pouze zakazuje jakoukoli propagaci 

(advertisment) takových stránek, nehledě na to, že  "na internetu by se nesměly objevit" není přesná formulace, 

protože internet je globální jev, kterému nelze celosvětově nic zakázat. Právě mechanické a možná i mírně 

zkreslené přebírání sekundárních pramenů vede k tomu, že i jako právnický laik nemohu souhlasit s větou "Díky 

WIPO vznikly i dvě tzv. Internetové úmluvy – Smlouva o právu autorském (WCT) a Smlouva o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT). Těmito smlouvami bylo nově přiznané právo užití díla, 

výkonu a zvukového záznamu v digitálním prostředí, zejména na internetu." (str.33) Nevím, proč obě smlouvy 

jsou nazvány "internetové", neboť ani v jedné smlouvě slovo internet není. Podle mne šlo spíše o modernizaci 

smluv, které - pravda - právo užití díla rozšiřují na  "any medium", tedy také na internet, a komunikaci 

autorského díla definují "by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in 

such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by 

them." Ale i to mne nepřesvědčí o tom, že nadměrné používání žurnalistické zkratky "internetové smlouvy" je 

oprávněné, nebo že u těchto smluv se jednalo "zejména o internet".  V pasáži o vztahu EU ke smlouvě ACTA vše 

začíná až podpisem (str.10) v roce 2012, jakoby předtím EU o smlouvě nejednala, Teprve na straně 35 se 

dozvíme, že podpisu 26. ledna 2012 (na str.10 nevysvětleno, že absence pěti podpisů měla formální charakter) 

něco předcházelo. Tyto poněkud rozsáhlejší připomínky chtějí ukázat na nebezpečnou půdu, na kterou se dostane 

autor v internetovém věku, pro něhož je web hlavním zdrojem informací a bloger nezpochybnitelnou autoritou. 

Nehledě na to, že ve sporu o ACTA aktivní internetoví publicisté (jak Michael Geist, tak John Love, ale i např. 

citovaný Daniel Dočekal na str. 36) nemohli být zcela objektivní a nestranní. "Neinternetový" pohled na věc zde 

zastupují pouze materiály EU (What ACTA is about) a dokument politické strany TOP09. Uvedené připomínky 

by však neměly snížit celkovou hodnotu předložené práce, která ve stručnosti zasazuje smlouvu ACTA do širšího 

kontextu dalších právních norem i politického dění, a plní tím cíl uvedený v tezích, které uvádějí, že by tak měl 

"vzniknout ucelený soubor o tomto tématu sloužící k bližšímu pochopení problematiky." 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 0 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Z formálního hlediska nemám ke struktuře práce připomínky. Svůj názor na závěry práce a hlavní připomínky 

jsem vyslovil již u bodů 1 a 2. Chápu, co chtěla autorka sdělit větou "Kauza ACTA je příkladem síly sjednocené 

společnosti." Ovšem "sjednocená společnost" je poněkud nepřesný termín postrádající podporu v sociologii nebo 

politologii. Co se týče ohlasů na smlouvu ACTA v českém prostředí, autorka vybrala reprezentativní vzorek 

jednotlivých skupin  (politici, právníci, média). Až na jeden "otomismus" (str.40 - ACTA nebyla o kontrole a 

sledování...) jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. Jedinou přílohou je seznam zkratek. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Předložená práce má standardní úroveň. Diplomantka se snažila o zaznamenání a popis události, případně její 

uvedení do širších souvislostí (zde do vztahu k jiným mezinárodním dohodám a právním normám). To se jí 

podařilo, aniž se dopustila zásadních chyb či prohřešků, které by znehodnotily hodnotu a sdělnost práce. Práce 

podává základní informace relevantní k danému problému, převážně ve formě deskripce faktů, bez dalšího 

hlubšího ponoru do složitostí autorského práva v digitálním věku, do motivů jednotlivých účinkujících v této 



kauze, nebo do analýz mediálních výstupů. Ovšem jest otázkou, zda můžeme od bakalářské práce žádát více. 

Shrnuto a podtrženo: v práci nejsou žádná věcná pochybení, nicméně nevyvarovala se drobných zkreslení ve 

formulacích a v interpretaci, které jsou tak typické pro "internetovou dozvukovou komoru" (echo chamber), v níž 

jeden přebírá informace od druhého, aniž se k nim dopracoval vlastní investigací. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit velmi dobře. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Na str. 20 píšete: "V souvislosti s ratifikací dohody ACTA se skupina Anonymous začala projevovat i 

v České republice." Znamená to tedy, že v ČR byla již dříve, aniž se projevovala? Kdo ji u nás 

reprezentuje? (Případně jaké výstupy jsou pro ni charakteristické?)  

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


