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 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral odpovědnost jednotlivých účastníků 
internetového provozu, což je vzhledem k nejednoznačnosti mezinárodní judikatury, jakož i 
množství nejrůznějších, navzájem si odporujících zdrojů bezesporu přínosné. I přes zmíněné 
množství pramenů prokazuje diplomant jednoznačně svou schopnost třídit dostupné materiály a 
vyvozovat z nich logické závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna do sedmi kapitol, přičemž není bez zajímavosti, že práce 
neobsahuje obecné úvody, typu historický exkurs atp., ale že se v celém svém obsahu zabývá přímo 
zvolenou materií, tedy odpovědností účastníků internetového provozu. 
 
 Určitý teoretický základ předkládané práce pak tvoří kapitola první, kdy autor definuje pojem 
právní odpovědnosti, jakož i jednotlivé účastníky internetového provozu. 
 
 V kapitole druhé až čtvrté autor analyzuje možnosti uplatnění odpovědnosti v oblasti práva 
soukromého, trestního a správního. Právě v těchto stěžejních kapitolách celé práce autor prokazuje 
bezpečné zvládnutí dané materie, jakož i schopnost aplikace zákonných norem v praxi. Přičemž 
právě samotná aplikace často zastaralých právních norem v praxi internetového provozu činí 
problémy nejen široké veřejnosti, ale i právním odborníkům. 
 
 Předposlední kapitola práce se pak celá zabývá problematikou P2P sítí a technologicky 
vyspělejšími BitTorrenty, jejichž prostřednictvím docházelo v nedávné minulosti nejčastěji k 
porušování autorských práv v prostředí internetu. Podrobný rozbor odpovědnosti jak účastníků 
těchto sítí, tak i provozovatelů je na velmi vysoké úrovni, pisatel tu krom jednoznačných znalostí 
právní oblasti zúročuje i své vědomosti technického charakteru. 
 



 Z pohledu odborné veřejnosti pak považuji za nejpřínosnější část závěrečnou, kde autor 
předkládané práce analyzuje aktuální problémy a ze svého pohledu hodnotí například nevyváženost 
mezi právy a povinnostmi poskytovatelů internetového připojení a navrhuje i částečné řešení 
problematiky neoprávněného užití autorských děl na internetu, a to pomocí objektivní odpovědnosti 
za IP adresu z možností liberace. 
 
 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 2.1. 2013       JUDr. Petra Žikovská 
 


