Abstrakt
Zde prezentovaná diplomová práce se soustředí na velice komplikovaný vztah
Internetu a vybraných právních oblastí. Klade si za cíl zdůraznit vliv informačních
technologií na právo jako takové, konkrétně pak zkoumá výzvy, které tyto technologie
předkládají právu autorskému a ochraně osobních údajů. Samotná práce je rozdělena do
čtyř kapitol. První a druhá kapitola vzhledem k rozsáhlosti tématu, které popisují,
nemají ambice danou problematiku podrobně rozebrat, spíše ji uvádějí v širších
a obecnějších souvislostech. Kapitola třetí a čtvrtá naopak konkrétní téma ochrany
osobních údajů a sociálních sítí rozebírají hlouběji. Závěr práce je považován za určité
shrnutí a prezentaci úvah a názorů autora k rozebrané problematice.
Cílem první kapitoly bylo popsat specifické prostředí Internetu včetně jeho vzniku
a vývoje. Tato kapitola se také zabývá právními aspekty Internetu, přičemž předkládá
různé teze, které charakterizují vztah práva a Internetu, jejich vzájemnou interakci
a výzvy, kterým v tomto prostředí musí právo čelit.
Druhá kapitola analyzuje historické proměny autorského práva a vkládá je
do kontextu se vzrůstajícím významem, které v dnešní moderní informační společnosti
autorské právo bezpochyby má. Tato kapitola neopomíjí stručně a výstižně pokrýt
autorskoprávní úpravu v České republice a zároveň se lehce dotýká problematiky
neoprávněného užití autorského díla ve vztahu k Internetu.
Ve třetí kapitole, která spolu s kapitolou čtvrtou mohou být považovány
za pomyslné jádro práce, je adresována otázka právní úpravy ochrany osobních údajů
v České republice a Evropské unii. Tato kapitola je z velké části zasvěcena jak
podrobnému popisu českého právního rámce, tak evropské právní úpravě současné
a očekávané ve formě návrhu nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů. Není
vynecháno ani srovnání aktuální účinné evropské právní úpravy, tedy směrnice
95/46/ES, a návrhu nařízení o ochraně osobních údajů, jakožto možné dopady přijetí
tohoto nařízení. Závěr kapitoly patří v současnosti velmi diskutovanému právu být
zapomenut.
Čtvrtá kapitola se zabývá sociálními sítěmi a zároveň upozorňuje na s nimi
spojenou problematiku soukromí a ruku v ruce jdoucí ochranu osobních údajů.
Vzhledem ke komplikovanosti tématu je v této kapitole cílem jednak přiblížit podstatu

tohoto fenoménu moderní doby, jednak upozornit na obtíže a nejasnosti, které
vyvstávají při aplikaci stávající právní úpravy ochrany osobních údajů na právní vztahy
vznikající v prostředí sociálních sítí. Závěr práce patří zamyšlení nad vztahem
informačních technologií a práva a dalším poznámkám k předkládané práci.

