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 Diplomant si za téma své diplomové práce vybral odpovědnost poskytovatelů služeb 
v informační společnosti za porušování autorských práv na internetu. Téma je pro zpracování 
formou diplomové práce bezesporu vhodné a aktuální, ačkoliv k němu neexistuje dostatek pramenů 
monografického typu a pisatel je tak odkázán na články, jejichž relevance je namnoze pochybná a na 
rozhodnutí ESD, která jsou často protichůdná. I přes zmíněný nedostatek pramenů prokazuje 
diplomant jednoznačně svou schopnost třídit   dostupné prameny, vyhodnocovat jejich spolehlivost 
a vyvozovat z nich logické závěry. 
 
 Práce je přehledně členěna do osmi kapitol, přičemž po krátkém úvodu pisatel přechází 
k definování základních pojmů a nastínění právního rámce, jenž dané problematice poskytuje 
Evropská unie, jakož i národní legislativa České republiky. 
 
 Následující kapitola, již autor populárně nazval „Cesta od pasivně reaktivních k aktivně-
preventivním poskytovatelům služeb (a zpět)“ dokladuje celoevropský vývoj přístupu k úloze 
poskytovatelů připojení v boji proti porušování autorských práv na internetu. Jako vodítko pro 
sledování výše uvedeného vývoje jsou pak použity jednotlivé judikáty SDEU a některých národních 
soudů. Použitá metoda analýzy legislativního vývoje konkrétního problému pak jednoznačně 
dokazuje autorovo zvládnutí dané problematiky a schopnost aplikace zákonných norem v praxi.  
 
 Kapitola čtvrtá pak logicky navazuje na předchozí text a rozebírá legislativní iniciativy 
jednotlivých členských států, které si dávají za úkol snížit neoprávněné užití autorských děl na 
internetu. Konkrétně zde jsou analyzovány legislativy HADOPI, Digital Economy Act a italský 



AGCOM. V závěrečném shrnutí této pasáže práce pak autor hodnotí efektivitu a vhodnost 
jednotlivých legislativních opatření a poukazuje na jednotlivá úskalí jejich aplikace. 
 
 V následující části práce se pisatel zamýšlí nad možnostmi efektivní spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a vlastníky autorských práv – kde jmenovitě zmiňuje příklad YouTube a 
důslednou monetizaci autorskoprávně chráněného obsahu, který se na tomto celosvětově 
rozšířeném servisu nachází. 
 
 V kapitole šesté autor hodnotí i nebezpečí, která aktivně-preventivní přístup poskytovatelů 
služeb může přinášet. Jedná se především o soukromí uživatelů a jejich následnou možnou 
neoprávněnou kriminalizaci při porušení zásady presumce neviny. Ve svých úvahách de lege ferenda  
pisatel vyjadřuje své přesvědčení o potřebě zachování pravidel „safe harbour“ a z toho plynoucí 
pasivně reaktivní role poskytovatelů služeb v informační společnosti. Dále pak zde kritizuje 
nedostatečnou úpravu procedury „notice and take down“, jež umožňuje zneužívání jak na straně 
majitelů práv, tak i na straně poskytovatelů služeb. 
 
 
 Z formálního hlediska je práce prostá písařských chyb, obsahuje dobře fungující 
poznámkový aparát a je přehledně členěna.  
 
 Práce jako taková převyšuje podmínky kladené na obdobný druh prací a v závislosti na ústní 
obhajobě ji předběžně hodnotím známkou výborně. 
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