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Rozsah práce: 76 stran čistého textu
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• Aktuálnost (novost) tématu
Téma předkládané práce je bezesporu aktuální, a to zejména 
vzhledem k aktuálnímu vývoji evropské legislativy na straně jedné 
a technickému pokroku na straně druhé.

• Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 
zpracování, a použité metody
Téma je náročné vzhledem k množství materiálů, které jsou často 
nekonzistentní a co se úrovně týká často problematické. Toto téma 
bývá často zpolitizované, což vede k různým tendenčním 
výkladům, ve kterých se pisatelka práce musela zorientovat. Nutno 
říci, že se v literatuře orientuje s přehledem a se zjevnou znalostí 
tématu.

• Formální a systematické členění práce
Členění práce, je logické a přehledné, práce čítá osm kapitol, které 
jsou dále členěny na podkapitoly. Práce je prostá písařských chyb 
a obsahuje dobře fungující poznámkový aparát.

• Vyjádření k práci
Předkládaná práce je zdařilou analýzou aktuálního překotného 
vývoje evropské legislativy, která se snaží upravit především 
možnosti užití autorských práv v prostředí internetu. Jakkoliv je 
snaha Evropské komise poněkud opožděná, i tak ji lze spatřovat 
jako určitý signál reagující na některá rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie, jakož i na nutnost existence jednotného digitálního 
trhu. Pisatelka legislativní návrhy podrobně analyzuje a podává tak 
čtenáři podrobný obraz současného dění.
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• Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce ano
Logická stavba práce vyhovující
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství

práce byla vypracována samostatně

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací

Množství cizojazyčné literatury je více 
než postačující, třídění zdrojů 
odpovídající

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

odpovídající

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

velmi dobrá

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá

• Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
V rámci obhajoby se doporučuji zaměřit na aktuální stav navrhované 
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její 
problematické pasáže.

Doporučení/nedoporučení k obhajobě Doporučuji k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 5.1. 2018

______________________________
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
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