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Předložená bakalářská práce „Fenomén pirátského hnutí u nás i ve světě“ má 56 
tiskových stran včetně příloh a je členěná do 6 kapitol. Použitá literatura zahrnuje dostatečný 
počet titulů vztahujících se k danému tématu, včetně obsáhlého souboru relevantních právních 
norem. Z formálního hlediska práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci a je 
způsobilá k ústní obhajobě.  
 

Autor si za téma své práce zvolil aktuální oblast, a to fenomén tzv. pirátského hnutí v 
Evropě. Za hlavní cíl si vytkl popsat vznik a činnost samotných pirátských stran v Evropě a 
představit základní koncepty informační politiky těchto stran ve světle původních idejí 
pirátského hnutí.  

 
V úvodní části práce se autor zabývá historií, vznikem, principy a konkrétními 

aktivitami pirátských stran ve světě a v České republice. Podrobněji představuje teoretické 
základy, ze kterých pirátské hnutí čerpá, a které definují informační politiku pirátských stran v 
oblastech svobody informací, ochrany soukromí a pojetí autorského práva. Autor se zabývá i 
aktuálními návrhy mezinárodních právních norem (ACTA). V závěrečné části práce autor 
představuje historii a informační politiku České pirátské strany. 
 
  Základním přínosem práce je vytvoření vnitřně soudržného přehledu jednotlivých 
pirátských stran, popis jejich základních východisek a komparace rozdílných pohledů na 
koncepci státní informační politiky. Z práce je patrný živý zájem autora o danou tematiku a 
dobrá orientace v proměnách jednotlivých politik.  
 

Na druhé straně předložená bakalářská práce trpí několika formálními a obsahovými 
nedostatky. Jejím největším nedostatkem je její převážně deskriptivní charakter, kdy zejména 
v závěru práce čtenář očekává hlubší rozbor, kterého se mu nedostává. Přes tyto dílčí výtky 
doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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