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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
Jméno diplomanta: Mikuláš Žížala  
Téma práce: Ochrana počítačových her a videoher  
Rozsah práce: 76 stran, vlastní text práce od Úvodu po Závěr 60 

stran  – více než minimálních 108000 znaků vč. 
mezer (konkrétně 146348) 

Datum odevzdání práce: 4. září 2018 (elektronicky 3. září 2018) 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu  
Diplomant si za téma své práce zvolil vysoce aktuální problematiku ochrany počítačových her a 
videoher. Jedná se v zásadě o nové téma v oblasti ochrany autorských práv (nikoli však fakticky), 
zejména s ohledem na aktuálnost a globálnost fenoménu videoher a počítačových her - téma 
nesporně vhodné z hlediska právní vědy i aplikační praxe. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, a 
použité metody 

Téma, které je specifické povahy, je velmi náročné na teoretické (ale i věcné, technické) znalosti, 
vstupní údaje i jejich zpracování, a to jak z oblasti národního, tak i evropského a mezinárodního 
práva autorského i práv průmyslových, potažmo zahraničních právních úprav, včetně judikatury.  
 
Metoda především popisná, dále historická, analytická a komparativní.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na kapitoly 1. Úvod, 2. Obecná definice pojmu počítačové hry a videohry, 3. 
Historie ochrany videoher, 4. Česká právní úprava, 5. Ochrana videoher prostřednictvím 
průmyslových práv, 6. Judikatura, 7. Témata související s videohrami, 8. Závěr, Seznam zkratek, 
Zdroje, Abstrakt/ Abstract včetně klíčových slov/key words.  
 

4. Vyjádření k práci 
V diplomové práci diplomant zpracoval problematiku právní ochrany videoher a jejich 
jednotlivých částí, kdy zejména popsal jak možnost autorskoprávní ochrany videoher jako 
komplexního celku, tak i možnost ochrany videoher či jejich částí prostřednictvím průmyslových 
práv, zvláště ochranou patentovou a známkoprávní. Hlavním cílem práce bylo shrnout a popsat 
právní stav ochrany videoher a s nimi souvisejících palčivých témat a problémů zejména v rámci 
českého práva, jakož i v rámci unijního a mezinárodního práva včetně problémů vznikajících 
v souvislosti se stávající právní úpravou. Diplomant se neomezuje pouze na popis těchto 
problémů, ale navrhuje i možná východiska pro jejich řešení. Úvodem práce jsou uvedeny 
důvody volby tématu práce a cíle práce (kapitola 1.). Následně v kapitole druhé diplomant uvádí 
obecné definiční vymezení pojmů videohra a počítačová hra, v navazující kapitole (3.) je obsažen 
popis historie vývoje videoher a jejich ochrany (z technického i právního  hlediska) včetně 
zásadních milníků a judikatury. Čtvrtá kapitola se zabývá popisem institutů a pojmů s relevancí 



 

 

pro právní ochranu videoher v rámci českého právního řádu (autor, autorské dílo, počítačový 
program, audiovizuální dílo, patent, ochranná známka, obchodní tajemství a licence) včetně 
analýzy možnosti autorskoprávní ochrany videoher jako audiovizuálního díla či počítačového 
programu či jako komplexního díla. Právní klasifikaci videoher coby počítačového programu 
nebo audiovizuálního díla nepovažuje diplomant za vhodné s ohledem na podstatu videoher a 
jejich interaktivitu. Za vhodnou naopak považuje ochranu sui generis, k níž se kloní i zahraniční 
literatura a odborné diskuze. Práce správně obsahuje též popis možností ochrany videoher, 
zvláště dílčích prvků videoher právy průmyslového vlastnictví, a atributů této ochrany. Diplomat 
vhodně uvádí příklady videoherních ochranných známek a patentů (patent – ukazatel hráčů – 
oddíl 5.2.1. či patent – náhodný generátor událostí – oddíl 5.2.2.).  Analyzuje vybraná rozhodnutí 
Odvolací komise při EPO týkající se patentovatelnosti určitých částí či prvků videoher 
s následným shrnutím základních východisek a argumentů pro udělování videoherních patentů, 
jakož i existujících nejasností v této oblasti (kapitola 5.). Práce obsahuje též rozbor vybraných pro 
téma zásadních soudních rozhodnutí z americké provenience a SDEU (kapitola 6.). V kapitole 7 
popisuje vytváření a sdělování videoherního obsahu hráči veřejnosti prostřednictvím internetu -  
videí s videoherní tematikou, včetně takzvaných „let’s play“ videí a „streamingu“ a problematiky 
„eSports“ (soutěžení v hraní videoher), a považuje ji v zásadě za „šedou zónu“ práva. V závěru 
práce shrnuje závěry provedené analýzy právní ochrany videoher včetně problémů z ní 
plynoucích a zhodnocení stavu právní úpravy coby úpravy nedostatečné jak v českém právním 
prostředí, tak v právu unijním i mezinárodním, i návrhů možných východisek pro jejich řešení. 
Cílů práce se diplomantovi podařilo bezesporu dosáhnout. 
  

5. Kritéria hodnocení práce 
Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano 
Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty v pořádku – 
vygenerovaný protokol ze dne 11. září 2018 
vykazuje údaj: počet podobných dokumentů: 
73; nejvyšší dosažená míra podobnosti: < 5%.   

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského práva a vč. 
využití cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

dostatečná; téma je analyzováno nad rámec 
zatím dostupných výkladů, a současně v širších 
souvislostech pro snazší pochopení ze strany 
čtenáře, s významem pro aplikační praxi. 
Nechybí ani odkazy na judikaturu. Jde o 
logický výklad tématiky obsahující s ohledem 
na novost tématu řadu vlastních závěrů a 
názorů diplomanta i na otázky, na které zatím 
neexistují jednotné názory, popř. kdy zcela 
chybí. Diplomant tak splnil cíle, kterých chtěl 
dosáhnout, a svou prací prokázal nejen 
teoretické právní znalosti včetně samostatnosti 
při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná  
Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána odborně a současně 

srozumitelně a čtivě, nikoli na úkor odborné 
úrovně. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 



 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
Otázka k obhajobě videoherní patenty – úprava de lege lata i de lege 

ferenda  
Navržený klasifikační stupeň výborně 
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