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Tématem předkládané práce je porušování autorského práva na internetu, což je téma, které
obsahuje celou řadu legislativou nedořešených otázek a pisatel má tak dostatek prostoru pro vlastní
vědeckou práci. I vzhledem k celospolečenské poptávce směřující k zpřehlednění situace na
internetu z pohledu dodržování autorských práv, považuji výběr tématu za vhodný.
Autor se po úvodních kapitolách věnujících se definicím, pramenům a historickému vývoji
úspěšně snaží o kategorizaci porušování autorských práv v prostředí internetu. Zvláštní pozornost je
zde věnována počítačovým programům, které jsou sice chráněny autorským zákonem, ale z důvodů
principiální odlišnosti (technická povaha počítačových programů) vyžadují v rámci jmenovaného
zákona řadu výjimek. Jedním z takových zvláštních ustanovení je i vyjmutí z možnosti pořízení
rozmnoženiny pro osobní potřebu, což ve svém důsledku značně komplikuje šíření počítačových

programů v prostředí internetu. Autor zde správně analyzuje platnou legislativu a aplikuje ji na
stávající problematiku internetového užití. Z dílčích závěrů pak jednoznačně vyplývá určitá
zaostalost zákona za překotným technologickým vývojem, která klade zvýšené nároky jak na
odbornou, tak i na laickou veřejnost.
V závěru práce pak autor volá po změně legislativy, kde navrhuje zavedení definic
neoprávněného šíření autorských děl v prostředí internetu. Vzhledem k tomu, že práce jako celek je
na vysoké odborné úrovni, navrhuji zaměřit se v rámci obhajoby právě na výše uvedené úvahy de
lege ferenda.
Z formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungující
poznámkový aparát a je přehledně členěna. Seznam literatury je postačující.
Práce splňuje podmínky kladené na obdobný druh prací a jako takovou ji doporučuji k ústní
obhajobě.
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