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 Tématem předkládané práce je odpovědnost poskytovatelů služeb v informační společnosti. 
Tato materie, jež je předmětem debat jak laické, tak i odborné veřejnosti se stává součástí 
každodenního života všech uživatelů internetu, přičemž její legislativní ukotvení je poměrně 
nejednoznačné. I proto považuji výběr tématu za více než vhodný. 
 
 Pisatel se ve své práci zaměřuje ponejprv na problematiku odpovědnosti z pohledu práva 
EU a národní legislativy a následně se posouvá k hodnocení postavení poskytovatelů služeb při 
porušování autorských práv. Svou zasvěcenou analýzu praktického vývoje fungování poskytovatelů 
pak dokládá na jednotlivých judikátech SDEU a vybraných národních soudů, kde dokladuje posun 
od pasivně reaktivního přístupu poskytovatelů směrem k aktivně preventivnímu postoji. Na této 
pasáži hodnotím kladně nejen preciznost a komplexnost celého pojetí, ale zejména schopnost nalézt 
v analyzovaných judikátech podstatná zlomová prohlášení ovlivňující zásadním způsobem postavení 
poskytovatelů služeb v informační společnosti. 
 
 Zajímavá a velice aktuální je i kapitola čtvrtá, kterou diplomant nazývá poněkud tendenčně  
„Kladivo na piráty – legislativní iniciativy členských států“, a kde podrobně rozebírá některé 
legislativní kroky členských zemí EU (Francie, Velká Británie, Itálie) přijaté ve snaze zapojit 
provozovatele služeb v informační společnosti do boje prosti porušování autorských práv na 
internetu. Nejznámější a patrně i nejkontroverznější je francouzská legislativa známá pod zkratkou 
HADOPI, která ve své původní podobě umožňovala uložit trest odpojení od internetu. V červnu 
2013 však francouzská vláda upustila od uplatňování tohoto kritizovaného trestu a nahradila ho 
systémem pokut, což nepřímo dokladuje i postoj celé společnosti k tomuto kontroverznímu zákonu. 
 
Předkládaná práce je stylisticky na výborné úrovni, je prostá písařských chyb a je přehledně a logicky 
správně členěna. 
 
 



 
 
 
 
 
Kladně hodnotím i výše zmiňovanou nadstandardní úroveň stylistiky a velmi čtivou formu, která 
však nemá vliv na odbornou kvalitu textu. 
 
Práci jako takovou doporučuji k ústní obhajobě, v průběhu které se doporučuji zaměřit na úvahy de 
lege ferenda a na možnosti spolupráce majitelů autorských práv s poskytovateli služeb v informační 
společnosti. 
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