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Předložená rigorózní práce se zabývá pojmem veřejnosti v autorském
právu. Práce je prostá formálních chyb, je přehledně členěna a disponuje
precizním poznámkovým aparátem.
V úvodní kapitole se autorka zabývá pojmem sdělování veřejnosti a
zveřejnění z pohledu mezinárodního a evropského práva.
Třetí a čtvrtá kapitola pak analyzuje pojem veřejnosti ve světle
národní legislativy, a to jak z pohledu práva veřejného, tak potom detailněji i
z pohledu autorského zákona. Autorka neopomíjí ani judikaturu českých
soudů v této věci, což považuji za přínosné.

Následující kapitoly se přesouvají do oblasti praktických problémů
spojených s aplikací pojmu veřejnost do praxe. Právě tuto pasáž práce
považuji za nejzásadnější. Autorka tu prokazuje bezpečné zvládnutí
zákonných norem v širších souvislostech, jakož i schopnost aplikace často
problematických ustanovení do praxe. Témata, která si předkladatelka práce
vybírá, jsou namnoze předmětem rozsáhlých diskuzí jak odborné, tak i laické
veřejnosti. Detailně tu rozebírá pojem veřejnost v souvislosti s užitím
autorskoprávně chráněných děl na pracovištích, ve vozech taxislužby či
v hotelech. V rámci rozboru jednotlivých způsobů užití pisatelka neopomíjí
ani judikaturu SDEU a zejména u hotelových pokojů pak zmiňuje i výhrady
Evropské komise ke stávající judikatuře (tzv. infringement).
Celá kapitola šestá je věnována úpravě studovaného pojmu
v jednotlivých národních legislativách. Určitá popisnost této pasáže práce je
vyvážena komplexností a přináší čtenáři ucelený vhled do řešení problému
jak v členských zemích Evropské unie, tak například i v Japonsku.
Poslední kapitola se věnuje judikatuře SDEU v předmětné otázce, není
tu opominuta ani česká předběžná otázka ve věci „OSA proti Léčebným
lázním“. V jedné z posledních podkapitol se autorka v detailu a se znalostí
historických souvislostí rozepisuje o pojmu „nová veřejnost“, přičemž
poukazuje na existenci tohoto institutu již v průvodci Bernskou úmluvou
z roku 1978 a následně pak v jednotlivých rozhodnutích SDEU.
Práce splňuje nároky kladené na obdobný druh prací a jako takovou ji
doporučuji k ústní obhajobě, v průběhu které se doporučuji zaměřit na
pojem nové veřejnosti a následně na aktuální vývoj evropské legislativy
z pohledu pojmu veřejnosti.
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