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Bakalářská práce Jakuba Dohnala "Fenomén pirátského hnutí u nás a ve světě" si klade za 

cíl přiblížit vznik a vývoj pirátského politického hnutí u nás i ve světě. Z formálního hlediska 

ji nemám co vytknout a předem konstatuji, že splňuje všechny náležitosti bakalářské práce.

Pokud jde o zpracování samotného tématu je pozice oponenta poněkud komplikovaná. 

Z pohledu samotného oboru Informačních studií je téma pirátského hnutí velmi aktuální, 

protože jeho samotným jádrem je informační politika. Tu ostatně akcentuje i samotný 

Dohnal. V rozměru bakalářské práce dostatečně ukazuje teoretické kořeny hnutí i hlavní 

události z jeho dějin. V práci občas probleskne autorovo nadšení pro pirátskou věc, jako 

když přikládá důležitost informaci o nárůstu počtu hlasů pro švédské piráty o 0,02% aniž by 

toto číslo vztáhl k celkovému počtu hlasů a podobně. Nicméně tyto drobnosti nepřekračují 

neúnosnou mez. Byť v určitých místech postupuje autor velmi zkratkovitě, jako v případě 

vysvětlení síťové neutrality, kdy směšuje soukromoprávní aspekty a státní politiku.

Co však v práci takřka úplně postrádám je hlubší vhled do samotné filosofie práva v oblasti 

duševního vlastnictví. Autor se prakticky omezuje jen na právní aspekty a jejich kontradikce 

s názory pirátů. V praxi se tak sice dozvíme o názorech klasiků hnutí, jakými jsou Stallman 

a Lessig, ale prakticky nic o myšlenkovém kontextu, v nichž tyto názory krystalizovaly. 

Stejně tak se nedozvíme nic o jejich celkovém zakotvení na politické scéně. Faktem 

ovšem zůstává, že pak by se práce posunula z oblasti informačních studií více k filosofii a 

politologii, což zřejmě nebylo cílem. Rád si ovšem s autorem o tom popovídám u obhajoby.

Celkově navrhuji práci klasifikovat známkou výborně, zvlášť s přihlédnutím k faktu, že se 

jedná o téma zatím u nás ne příliš dobře zpracované.
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