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 Tématem předkládané práce je internetové právo, což je téma, které obsahuje celou řadu 
legislativou nedořešených otázek a pisatelka 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. 
 
 Za nejpřínosnější pak považuji kapitolu pojednávající o odpovědnosti v prostředí internetu, 
kde se pisatelka zaměřuje především na rozbor zákona č. 480/2004 sb., který je implemenatcí 
směrnice o Elektronickém obchodě. Detailně jsou zde rozebírána zejména ustanovení tzv. „safe 
harbour“, která liberují poskytovatele služby v informační společnosti z odpovědnosti za ukládaný 
obsah. Nejednoznačné zákonné ustanovení je pak poprvé vykládáno vrchním soudem v případu 
Prolux vs. Internet Info, které je podrobeno analýze v podkapitole 6.9. 
 
 Zajímavé řešení problematiky neoprávněného užití autorských děl na internetu pak 
prezentuje francouzská legislativa HADOPI, která je bezesporu nejvyspělejším řešením svého druhu 
v rámci EU. Autorka tu správně popisuje dopady předmětné legislativy a neopomíjí ani námitky 
„pirátských“ stran, což přispívá k objektivitě analýzy. 
 
 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. V průběhu které se doporučuji zaměřit na odpovědnost poskytovatelů služeb 
v informační společnosti a na hodnocení implementace ustanovení tzv. „safe harbour“ do právního 
řádu České republiky. 
 
  
V Praze dne 24.4. 2013     JUDr. Alexandra Wunschová Pujmanová 
 


