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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mikuláš  Žížala  
Téma práce: Ochrana počítačových her a videoher  
Rozsah práce: celkem 76 stran, vlastní text práce od Úvodu po 

Závěr včetně poznámek pod čarou 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  
Jde o velmi aktuální téma cílené na aspekty typické pro počítačové hry, resp. videohry coby 
specifický druh autorského díla, které je odlišují od jiných děl, zejména klasických počítačových 
programů. Zvolené téma, stále zřídka v nauce i praxi řešené, lze považovat za velmi vhodné nejen 
z pohledu právní vědy, ale též aplikační právní praxe. 
 

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

Téma je v úrovni nadstandardní náročnosti s ohledem na globálnost, obsáhlost a složitost 
problematiky s nezbytností i technických znalostí a v zásadě absenci jejího řešení v českém 
právním prostředí. Vyžaduje studium zejména zahraniční literatury, právních předpisů – českých, 
unijních i zahraničních, i související judikatury. Metoda je zejména popisná, historická, analytická 
a komparativní.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Diplomant práci člení na osm kapitol dále dělených do podkapitol, oddílů a pododdílů: 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; dále práce obsahuje Titulní stranu, Prohlášení, Poděkování, 
Obsah, Seznam zkratek, Zdroje, Abstrakt/ Abstract včetně klíčových slov/key words. 

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomant se v diplomové práci věnuje se zřejmou znalostí tématiky autorskoprávním aspektům 
videoher, resp. počítačových her coby interaktivního komplexního celku sestávajícího z dílčích 
prvků, které jsou specifickými předměty autorskoprávní ochrany, a to z pohledu zejména českého 
autorského práva se zohledněním práva unijního, vybrané zahraniční právní úpravy, judikatury i 
nauky a celosvětové právní praxe včetně praktických poznatků diplomanta. Hlavním cílem práce 
je vymezení pojmu videoher, resp. počítačových her s ohledem na absenci tohoto vymezení 
v českém právním řádu a rozdílnost zahraničních úprav. Dále je podstatný popis možností právní 
ochrany jak her jako komplexního celku, tak i prvků v něm zařazených, zejména autorským 
právem. Práce obsahuje i analýzu (ne)možnosti právní klasifikace videoher jako počítačového 
programu či audiovizuálního díla a závěru ve prospěch právní ochrany videoher coby díla sui 



 

 

generis v souladu s trendy odborné veřejnosti, při vědomí všech důsledků z tohoto závěru 
plynoucích včetně nezbytnosti existence znaku jedinečnosti takové díla. V souvislosti 
s videoherními patenty diplomant analyzuje některé problémy a podmínky související 
s patentovatelností určitých videoherních prvků v EU podle rozhodovací praxe Evropské 
patentové organizace zahrnující i Evropský patentový úřad. Práce obsahuje též rozbor zásadních 
judikátů relevantních pro řešení problémů, které stávající právní úprava nezahrnuje. Součástí 
práce je také popis souvisejících témat. Takto se věnuje i problematice videoherního obsahu 
vytvářeného třetími osobami, který obsahuje autorskoprávně chráněné části videoher (videa a 
záznamy z hraní videoher s komentáři jejich autorů a streaming ve smyslu živého přenosu hraní 
videoher), a analyzuje vztah nositelů práv k videohrám a uživatelů v této souvislosti a přináší 
návrh možných řešení. Práce se zabývá též tématem virtuálního soutěžení v hraní videoher – 
eSports  i s ohledem na absenci jednoznačné právní úpravy. Jde o kapitolu velmi přínosnou 
s ohledem na rozsah analyzovaných činností, kdy nejsou zcela zřejmé právní tituly, na jejichž 
základě jsou konány, tedy s důsledky ve vztahu k možným zásahům do autorských či jiných práv 
v případě nemožnosti aplikace některých ze zákonných licencí. Závěr práce je věnován zjištěním 
provedené analýzy – zejména nedostatečnosti právní úpravy tématiky nejen v českém právu, ale 
též v právu unijním a mezinárodním a možným řešením právní úpravy de lege ferenda.  
 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 
Logická stavba práce ano, ve prospěch přehlednosti a 

srozumitelnosti 
Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

diplomant osvědčil samostatnost při 
zpracování tématu, tomu odpovídá i výsledek 
kontroly na plagiáty – vygenerovaný protokol 
z 11. září 2018: počet podobných dokumentů: 
73 s nejvyšší dosaženou mírou podobnosti: < 
5%  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně pramenů evropského a 
mezinárodního práva a judikatury, s využitím 
českých i cizojazyčných zdrojů  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

práci je třeba hodnotit jako v zásadě 
komplexní zpracování tématu, nikoli však na 
újmu dostatečné hloubky provedené analýzy, 
která zahrnuje jak rovinu právní, tak věcné 
souvislosti týkající se tématu videoher.  
Lze shrnout, že práce uvádí logický výklad 
zkoumané problematiky s řadou vlastních 
závěrů a názorů autora. Autor se v práci 
zabývá řadou otázek, na které v současné době 
neexistuje jednotný názor, příp. názor zcela 
chybí. Jde o analýzu nad rámec běžných zatím 
dostupných výkladů s významem i pro 
aplikační praxi. Práce je způsobilá obhajoby. 
Lze konstatovat, že se autorovi podařilo splnit 
cíl, kterého chtěl dosáhnout, a že svou prací 
prokázal nejen teoretické právní znalosti 
včetně samostatnosti při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná  



 

 

Jazyková a stylistická úroveň srozumitelná, čtivá, nikoli na úkor odborné 
úrovně  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě 
 

doporučuji k obhajobě 
 
 

Otázka k obhajobě uveďte úvahy de lege ferenda se zaměřením na 
právní klasifikaci videoher jako díla sui generis 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
 
V Praze dne 17. září 2018 
 
 

______________________________ 
JUDr.  Irena Holcová 

vedoucí diplomové práce 
 


