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Předložená disertační práce „Internet ve vztahu informační vědy a práva“ se zabývá 
aktuálními tématy vztahujícími se k mnohovrstevnaté problematice internetu, informační 
vědy a práva. Základním tématem jejího výzkumu je vztah informační vědy a autorského 
práva, zejména pak s přihlédnutím k problematice veřejných licencí. Použitá literatura 
zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu, včetně obsáhlého seznamu 
zákonů, judikátů a dalších normativních pramenů. Z formálního hlediska práce splňuje 
kritéria kladená na disertační práci a je plně způsobilá k ústní obhajobě.  
 
  Disertační práce Kateřiny Fáberové Slušné se věnuje, zejména v českém prostředí, 
dosud relativně neprobádané oblasti a jako taková představuje nový a potřebný impulz. 
Autorka je evidentně velmi dobře obeznámena s popisovanými oblastmi, ať již jde o autorské 
právo v prostředí www či creative commons. Hlavní předností práce je tak velmi precizně 
provedený popis současného stavu legislativy a obsahová analýza rozsáhlého vzorku 
judikatury. Autorka úspěšně připravila a realizovala samostatný výzkum a prokázala 
schopnost samostatné vědecké práce. 
 

Práce je velice pečlivě zpracována a logicky uspořádána. Poskytuje čtenáři jak 
přehledný popis výsledků autorčina výzkumu, tak základní orientaci ve složité problematice 
autorského práva z pohledu informační vědy. V některých pasážích je předložený text příliš 
deskriptivní a zasloužil by si hlubší vhled do popisované problematiky. Vzhledem k tématu 
výzkumu, které leží na pomezí dvou zcela odlišných oborů,  je však tento postup odůvodněný 
nutností poskytnout čtenářům širší teoretický rámec. 
 

Přes výše uvedené nedostatky se jako o celek jedná o nadprůměrnou disertační práci, 
která otevírá nová témata a suverénně překračuje hranice jednotlivých oborů. Po formální 
stránce je disertační práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. 
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji udělit autorce titul PhD. 
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