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POSUDEK  KONZULTANTA 
 

NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI  MARTINA SOU ČKA  NA  TÉMA :  
  

 
„I NTERNET A AUTORSKÉ PRÁVO – ZPŮSOBY UŽITÍ A ROZSAH 

OCHRANY DÍLA (TRADI ČNÍ UŽITÍ , PEER TO PEER SÍTĚ, E-MAIL ...)“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Tato práce se řadí k těm, které se věnují novodobému fenoménu zpřístupňování 

autorských děl prostřednictvím Internetu. Zvolená oblast se nalézá v neustálém vývoji, tak jak 
jsou nalézány a do praxe zaváděny nové technologie zpřístupňování děl v elektronické podobě. 
Zároveň se ale jedná o téma poměrně náročné po odborné stránce, které je velmi výrazně 
propojeno do ostatních oblastí práva mimo autorské právo. Úkolem diplomantů je nalézt 
odpovídající přístup ke zpracovávané materii a sepsat práci vyváženou, na požadované odborné 
úrovni, obsahově odpovídající tématu a v dostatečném rozsahu věnovanou oboru autorského 
práva.  

Diplomová práce je členěna celkem do čtyř obsahových kapitol (předchází Úvod a 
následuje Závěr, Seznam zkratek, Použitá literatura, Abstrakt, Klíčová slova, Název). V prvé 
kapitole je popsán Internet jako prostředek komunikace a přenosu dat včetně jeho vývoje. Ve 
druhé kapitole se diplomant věnuje historickým a současným pramenům autorského práva, 
včetně mezinárodního práva a především práva komunitárního. Ve druhé kapitole je proveden 
výklad k definici autorského díla a jeho užití. V centrální části práce se autor podrobně věnuje 
jednotlivým technickým způsobům zpřístupňování děl na Internetu a provádí jejich právní 
kvalifikaci, i s vyhodnocením dosavadní judikatury Soudního dvora EU. Ve čtvrté kapitole je 
rozbor soukromoprávních nároků z porušení autorského práva a správních deliktů a trestní 
odpovědnosti. Mezi nástroji ochrany vedle právních prostředků podtrhuje i význam osvěty v této 
oblasti.  

Z diplomové práce je především patrné, že diplomant usiloval o samostatný a tvůrčí 
přístup a že bral zřetel na aktuální situaci v oblasti sdělování děl prostřednictvím Internetu 
v České republice i ve světě. K vysloveným závěrům zaujímá diplomant vlastní názor. Správně 
teoreticky popsal právní aspekty užití díla na Internetu z pozice uživatele i koncového 
konzumenta. Je provedeno i vyhodnocení podle nové právní úpravy občanského zákoníku, 
zákona č. 89/2012 Sb.  

 



 

 

Práce prokazuje dostatečnou úroveň znalostí. Jsou zachovány požadavky na rozpracování 
tématu a je viditelná snaha autora o vlastní hodnocení a zpracování konkrétních otázek. 

  
Po formální stránce ještě vykazuje rysy určité nevyzrálosti, která jistě bude odstraněna 

v průběhu právní, případně publikační praxe autora práce. I přesto tuto drobnou výhradu práce 
splňuje všechny formální požadavky, využití odborné literatury má odpovídající úroveň a 
diplomant prokázal schopnost správně pracovat s poznámkovým aparátem. 

  
V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby práci předběžně hodnotím známkou 

výborně až velmi dobře. V rámci obhajoby doporučuji se zaměřit na právní zhodnocení způsobů 
užití děl označovaných jako „streaming“ a „webcasting“. Případně na otázku rozdílu mezi užitím 
díla koncovým uživatelem pro osobní potřebu a užitím díla jeho sdělováním veřejnosti. 
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