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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Práce se zabývá omezeními autorskoprávní ochrany počítačových programů. Téma jako
takové nepostrádá aktuálnosti, neboť rozvoj technologií klade před uživatele, jakož i autory
počítačových programů, nemalé výzvy, s nimiž se platné právo vyrovnává jen s nemalým
zpožděním. Z těchto důvodů považuji téma vhodné pro zpracování formou rigorozní práce.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Téma vyžaduje nejen bezpečné zvládnutí zákonných norem, ale i schopnost jejich aplikace
v praxi. Navíc nepostačují pouze právní normy tuzemské, pro celkovou analýzu problému
je třeba znát i normy unijní, jakož i judikaturu SDEU. Lze říci, že pisatelka v této poměrně
náročné úloze obstála a v textu práce hojně cituje normy EU, jakož i judikaturu SDEU, což
je vzhledem k přeshraničnosti problematiky nezbytné.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je přehledně členěna do pěti kapitol a závěru, přičemž dvě úvodní kapitoly, kde
pisatelka nejprve definuje pojmy a následně uvádí prameny mají spíše popisný charakter.
Teprve následující kapitoly, které se zabývají problematikou samotnou, již obsahují hlubší
analýzu, která čtenáři přináší ucelený vhled do dané problematiky. Za přínosný považuji i
krátký exkurs do platného práva USA, kde pisatelka srovnává doktrínu „fair use“
s tříkrokovým testem a nepřímo tak prokazuje i své znalosti anglo-amerického právního
systému.

4.

Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem
zpracován
Záměr rigorózní práce, tedy podat ucelený přehled omezení autorskoprávní ochrany
počítačových programů, byl v zásadě naplněn. Práce uceleným způsobem analyzuje
fenomén počítačového programu a právní problémy spojené s jejich ochranou
prostřednictvím autorského práva.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

Naplněno
Naplněno
Odpovídá cíli a záměru práce
Výborná

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Hloubka provedené analýzy je dostatečná a odpovídá
záměru práce i způsobu členění
Velmi dobrá
Velmi dobrá

5.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při obhajobě nechť se autorka věnuje principu vyčerpání práva u počítačových programů.
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