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POSUDEK OPONENTA DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Jméno disertanta: Mgr. et Mgr. Štefan Šurina 
Téma práce: Právní ochrana počítačových programů 
Rozsah práce: 157 stran vlastního textu; 341 600 znaků (dle prohl. 

studenta, tj. 189,7 normostran) 
Datum odevzdání práce: 16. 07. 2018 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
 Autorem zvolené téma disertační práce považuji za velmi aktuální. V posledních 
desetiletích jsme svědky mimořádně bouřlivého, dynamického a stále akcelerujícího rozvoje na 
poli IT. Počítačové programy (software vůbec) a jejich rozvoj nepochybně tvoří podstatnou 
(základní) složku, která tento vývoj bezprostředně podmiňuje a podněcuje. Vývoj 
sofistikovaného software s sebou nese často obrovské náklady finančí i značné úsilí vývojářské. 
Právo pak slouží jako nástroj zajištění ochrany všech práv a oprávněných zájmů těch, kteří 
k tomuto rozvoji přispěli, resp. k ochraně duševního vlastnictví vůbec. Vzhledem k nastíněnému 
rozvoji, který dnes již dospěl do stadia tvorby tzv. neuronových sítí a umělé inteligence (dále jen 
„AI“), je zcela na místě, že se disertant rozhodl toto aktuální téma zpracovat. 
 Vedle toho je třeba upozornonit na skutečnost, že disertantem zvolené téma je vymezeno 
poměrně úzce – hodlá se zabývat právní ochranou jednoho specifického nehmotného statku 
(software). Tím si autor příhodně otevírá pole pro zpracování díla, v němž bude s to přinést 
originální, původní, výsledky bádání, tak, jak to vyžaduje § 47 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.  
 Hodnocení oponenta: Zpracování disertantem zvoleného tématu je schopno osvědčit, 
zda má předpoklady k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 
teoretické činnosti. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 Jak již bylo uvedeno, téma práce je zvoleno poměrně úzce. Již to samo o sobě je faktor, 
který zvyšuje náročnost tématu na jeho zpracování. Zároveň (přesto) se však jedná o téma 
komplexní. Pro správné pochopení principů právní ochrany počítačového programu je 
nepochybně třeba, aby se autor orientoval v problematice ochrany duševního vlastnictví obecně a 
byl schopen tyto obecné poznatky a vědomosti řádně aplikovat na jím zvolené specifické téma. 
Dále je náročnost zpracování tématu zvýšena tím, že se autor musí orientovat v aktuální 
problematice vývoje, šíření, sdílení apod. software, neboť bez těchto znalostí by nemohl 
identifikovat aktuální otázky, které na poli právní úpravy posléze vznikají, zejména pokud jde o 
nové formy užívání počítačových programů (sdílení, cloudové systémy apod.). Konečně je třeba 
zmínit, že náročnost zpracování je zvýšena rovněž tím, že pro toto téma je charakteristický silný 
mezinárodní (resp. dokonce globální) prvek (a to jak v rovině praktické, tak i v rovině právní 
teorie). To pro autora znamená nutnost práce se zvýšeným množstvím zahraničních a 
cizojazyčných zdrojů. 
 Pokud jde o metody použité v práci, půjde o standardní právně-hermeneutické metody. 
Autor sám ostatně na s. 8 indikuje, že vůdčí metodou jeho práce bude právní komparatistika, 
doplněná dále o dekompozici, analýzu, abstrakci a syntézu. 
 Hodnocení oponenta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, jakož i prokázání 
praktických znalostí z dané specifické oblasti, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
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monografické, tak časopisecké, domácí a především zahraniční, odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
 Práce je členěna do sedmi kapitol (první kapitola je úvod, poslední je závěr práce). 
V úvodní kapitole autor formuluje cíle své práce, a to nejprve obecně v podobě podrobného 
„rozpracování přehledu názorů a důvodů pro různé formy ochrany počítačových programů (…), 
a to jak de lege lata, tak i de lege ferenda.“  Dalším cílem je „analýza způsobů zakotvení 
specifik počítačových programů do právní regulace a způsobů nakládání s počítačovými 
programy (…), a to jak a zda jsou schopny plnit ekonomické potřeby subjektů.“ Naplněním 
těchto cílů autor směřuje rovněž k analýze „právně konformní správy a využívání počítačových 
programů“ a související formulaci závěrů de lege ferenda.  
 Vzhledem ke stanoveným cílům považuji systematiku práce za odpovídající. Tak v kap. 2 
autor seznamuje čtenáře s problematikou software, jeho základními znaky a součástmi. Ovšem 
již v kap. 3 počíná se těžiště práce. Autor v ní přehledně analyzuje jednotlivé formy právní 
ochrany. Toto těžiště ja pak dále rozvedeno v kap. 4, v nichž se autor zabývá skutečnými detaily 
celé problematiky, tožiž s různými způsoby modifikací základních způsobů ochrany. V kap. 5 se 
pak v logické návaznosti na předchozí zabývá otázkami nakládání se software, tj. s možnými 
modely tohoto nakládání. Konečně v kap. 6 otevírá problematiku vymáhání těchto práv, byť 
nikoliv zcela vyčerpávajícím způsobem. Zvolená systematika je způsobilá představit danou 
problematiku čtenáři srozumitelně, komplexně a v logické návaznosti jednotlivých dílčích 
problémů.  
 Formální členění práce do kapitol a dílčích podkapitol rovněž zvolené systematice plně 
odpovídá. To platí i o dílčím členění práce, resp. jednotlivých podkapitol, které na sebe rovněž 
vhodně navazují a usnadňují čtenáři orientaci v rámci dané kapitoly. 
 Hodnocení oponenta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na 
práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby i použitých právně-hermeneutických metod. 
Zvolená systematika a v návaznosti na ni též formální členění práce dokládají, že disertant je 
schopen systematického a koncepčního přístupu ke zkoumané problematice a zároveň je schopen 
své poznatky systematicky, logicky provázaně a při tom přehledně sdělit čtenáři. 
  
4. Vyjádření k práci 
 
 Již z toho, co bylo o práci řečeno výše, je zřejmé, že předložená práce skýtá autorovi 
značný potenciál jednak k vyslovení vlastních originálních, původních výsledků bádání, jednak 
k prokázání autorových schopností na poli samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje 
nebo k samostatné teoretické činnosti. 
 Obecně lze konstatovat, že autorovy systematické, logické a argumentační postupy 
dokládají, že si autor osvojil základní vědecké metody práce, že správně využívá základní 
právně-hermeneutické metody. Téma je zpracováno podrobně, do velké hloubky. O tom ostatně 
svědčí již poznámkový aparát práce, který čítá celkem 501 poznámek pod čarou (na výše 
uvedených 157 stranách vlastního textu). Dále je třeba kladně hodnotit snahu autora vnímat dané 
téma prizmatem různých zahraničních teoretických přístupů, čemuž odpovídá důkladná práce se 
zahraniční literaturou a zdroji. 
 V rámci podrobného hodnocení kladně hodnotím, že autor na mnoha místech práce uvádí 
vlastní názory (např. s. 27, 36, 37, 56, 75, 78, 98, 106, 117, 119, 123, 144, 148, 153 atd.). Návrhy 
de lege ferenda prostupují celou prací (s. 33, 47, 96 až 99, 109, 122, 131 atd.). Na těchto místech 
lze v práci také sledovat autorovy myšlenky, které lze považovat za originální. Z tohoto pohledu 
však autorovi vytýkám, že v rámci závěru či předřazeného shrnutí mohl tyto své myšlenky lépe 
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sumarizovat. Jsou-li totiž takto „roztroušeny“ napříč prací, musí čtenář věnovat značné úsilí 
jejich identifikaci, navíc se tím do jisté míry umocňuje dojem, že některé pasáže jsou ryze 
popisné (byť to většinou nelze autorovi vytknout, neboť danou deskripci potřebuje pro následné 
budování vlastních myšlenek a argumentů). Na s. 126-127 autor otevírá zásadní koncepční 
otázku režimu ochrany počítačového programu. Formuluje paradigma, že výchozí je ochrana 
autorskoprávní, ač fakticky je režim blíže ochraně poskytované průmyslovým právům. Zde je 
ovšem skryto zásadní dilema ohledně koncepce ochrany, které by jistě (i na tomto místě textu) 
zasloužilo více pozornosti (byť bv různých souvislostech se toto téma objevuje na jiných místech 
práce). 
 Po stránce formální není příliš čeho vytýkat. Práce má slušnou jazykovou úroveň, 
překlepy či nevhodnou stylistiku lze v práci najít spíše ojediněle (např. na s. 122 dole „teda“ a 
tamtéž „svobodný od autorského práva“). Obecně je však třeba konstatovat, že podobné drobné 
nedostatky nejsou v práci příliš časté a nelze tedy konstatovat, že by podstatnou měrou snižovaly 
čtenářův komfort. V této míře nejsou důvodem pro vyslovení sníženého hodnocení práce. 
Rovněž upozorňuji, že na několika místech není autor konzistentní ve zvoleném autorském 
plurálu (na s. 36, 37, 106 a 153 píše v singuláru). Dále upozorňuji, že třebaže autor jinak cituje 
zdroje precizně, je ISBN knihy či ISSN časopisu povinným citačním údajem (který měl být 
uveden alespoň v závěrečném seznamu literatury, seznal-li autor, že poznámkový aparát by byl 
tímto údajem opakovaně přetěžován). Konečně upozornňuji, že v případě online zdrojů je 
povinným citačním údajem uvedení data, kdy byl zdroj navštíven/citován.  

 Celkově lze konstatovat, že disertant předložil zdařilé zpracování tématu, a to jak co do 
hloubky zpracování, tak co do systematiky a způsobu použití vědeckých právně-
hermeneutických metod. Výše uvedené výtky či nedostatky nejsou natolik závažné, aby tento 
závěr jakkoliv oslabily, jsou autorovi předkládány spíše jako podněty k dalšímu přemýšlení či 
k dokonalejšímu zpracování tématu případně v budoucnu.  
 Lze tedy uzavřít, že autor předložil práci, která je reprezentativním odrazem již 
dobře formované vědecké osobnosti, která prokazuje schopnost a připravenost k 
samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí 
umělecké činnosti. Na základě uvedeného práci k obhajobě  d o p o r u č u j i. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce (srov. již výše) autor splnil. Pro veškeré 

jeho závěry lze nalézt oporu v textu práce. Drobnou 
výtku ohledně přehledné sumarizace jeho závěrů 
srov. již výše. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor při zpracování tématu postupoval 
samostatně. Kontrola shod provedená v systému 
Theses.cz generuje dokument čítající 4161 stran, 
nalezeno bylo 104 dokumentů obsahujících shody. 
Míra shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 
5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené 
shody se týkají povětšinou názvů právních předpisů 
či citací zákonných textů či citací judikatury, které 
logicky musí být shodné. Na základě uvedeného 
dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by 
disertant nepostupoval při tvorbě práce lege 
artis. Oponent dále konstatuje, že je mu z vlastní 
činnosti známo, že s obdobným zaměřením byla 
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odezvdána rovněž disertační práce Jindřicha Kalíška 
(Ochrana počítačových programů, informačních 
systémů a příbuzných služeb právem duševního 
vlastnictví). V té souvislosti oponent konstatuje, že 
shody mezi těmito dvěma pracemi nejsou 
programem Theses.cz indikovány a rovněž dle 
názoru oponenta po prostudování obou prací nelze 
konstatovat, že by jedna práce ze druhé čerpala non 
lege artis (byť samozřejmě v některých popisných 
pasážích lze najít dílčí shody). Dále oponent 
konstatuje, že ze seznamu zdrojů uvedených 
disertantem i ze SIS PF UK plyne, že autor se 
tématu věnoval již v diplomové práci Formy právní 
ochrany počítačových programů z roku 2009. 
Rovněž v tomto případě oponent konstatuje, že 
systém Theses.cz neindikuje zvýšenou míru shody 
(jak je uvedeno výše, shoda s žádným 
analyzovaným dokumentem nepřesahuje 
standardních 5 %). 

Logická stavba práce Logická stavba práce je zdařilá, zachycující plně 
a v logických návaznostech celou autorem 
zpracovávanou problematiku. V podrobnostech 
srov. výše. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje se zdroji řádně a na citovanou 
literaturu průběžně odkazuje. K obsáhlosti 
poznámkového aparátu, jakož i k drobným 
nedostatkům v rámci citací, srov. již výše. Seznam, 
literatury je přehledný. Vyplpývá z něj, že autor 
pracoval s cca osmdesáti literárními zdroji, mnohé 
z nich jsou zahraniční – cizojazyčné a dále s online 
zdroji a rovněž tak s českou i zahraniční 
judikaturou, včetně judikatury SDEU. Úroveň 
práce se zdroji je zcela dostačující pro práce 
tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu disertační práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování srov. již výše. Lze tedy 
uzavřít, že autor zvolené téma zpracoval a 
vyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce je několik vhodně 
zvolených tabulek. Výše srov. některé formální 
výtky. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi 
dobrá (byť drobné výtky jsou uvedeny výše), 
odpovídající požadavkům kladeným na práce 
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tohoto druhu.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1) Srov. již výše v textu.  
 
2) V rámci obhajoby se autor zamyslí nad dalším směřováním vývoje v oblasti IT. Podle názoru 
oponenta lze do budoucna předpokládat zvyšující se snahu producentů software směrem 
k cloudovému způsobu užívání programů (v práci autora správně označeného jako Software as a 
Service (software jako služba), kde je každé použití funkcionality daného programu přesně 
dokumentovatelné a tudíž také měřitelné, jak ostatně autor uvádí na s. 156 (samozřejmě zejm. za 
účelem případného zpoplatnění takového užití). Domnívá se autor, že z pohledu de lege ferenda 
bude třeba v právní úpravě více zohlednit tento způsob užití? Úvaha se nemusí omezit pouze na 
oblast práva nehmotných statků, ale také např. na oblast práva nekalé soutěže či práva 
antimonopolního. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práce prokazuje, že disertant je schopen a 
připraven k samostatné činnosti v oblasti 
výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 
teoretické činnosti. Z tohoto důvodu práci 
doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce. 

 
 
V Praze dne 05. 09. 2018 
 

__________________________  
Doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.  
      oponent disertační práce   


