
 
 
 
 
 
 

Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního 
PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY 
 

116 40  Praha 1, nám. Curieových 7, telefon  (+420) 221 005 111 
 
Institute of Copyright, Industrial   Institut für Urheberrecht, 
Property Rights and Competition Law  gewerbliche Schutzrechte 
of the Law Faculty    und Wettbewerbsrecht 
of Charles University    der Karls-Universität 

POSUDEK  OPONENTA  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 
Autor diplomové práce:    Vojtěch Kubec   

Název diplomové práce: Softwarové pirátství  

Rozsah práce: 82 textu (bez příloh a vedlejších částí) 

Datum odevzdání práce:  V/2013  

Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 

Oponent diplomové práce: JUDr. Petra Žikovská 

 

Téma softwarového pirátství stále patří o hojně probírané témata v odborné literatuře i ve 

společnosti.  Jde o komplexní problém, netoliko právní, nýbrž s přesahem do technické oblasti a 

také do oborů sociologie práva.  Je dobře, pokud tuto komplexitu autor reflektuje. Ostatně, to je 

základní pozitivum práce. 

Z obsahu práce a jednotlivých kapitol se jeví nepochybným, že  diplomant se v problematice 

orientuje, má přehled o základních věcných a právních aspektech problematiky a nebojí se ani širší 

reflexe v obecnějších úvahách z pozice sociologie či filozofie. Samozřejmostí jsou i úvahy de lege 

ferenda. Ostatně, již bylo naznačeno, komplexita práce je předností práce a je třeba ocenit autorův 

širší záběr, rezonující např. v závěrečné kapitole. U prací tohoto druhu prolínání požadavků na 

teoretické znalosti, orientaci v oblasti informačních technologií, metody i zdroje informací 

způsobuje, že dané téma možno označit za relativně náročné.   

Diplomová práce v zásadě odpovídá po stránce obsahové požadavkům na tento druh prací 

kladeným. Autor logicky začíná pojmy software a softwarového pirátství, přes ochranu software 

v autorskoprávní, patentověprávní a jiné rovině a přes dvě klíčová rozhodnutí Evropského soudního 

dvora (UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. a  SAS Institute Inc. proti World 

Programming Ltd.) směřuje k analýze role technických prostředků ochrany tzv. DRM a dále 

sdružení WAREZ, přičemž práci končí závěrem s obecnými úvahami.  

Práci by prospěla pozornost na otázku sekundární odpovědnost IT providerů dle evropské směrnice 

o elektronickém obchodě a příslušné české normy a vůbec by práce měla být více zaměřena na 

analýzu procesních nástrojů ochrany; např. autorskoprávní ochraně se autor věnuje na pouhých 3 

stranách (41-44).   



Diplomová práce po stránce formální vykazuje nedostatek, spočívající v tom, že autor opominul 

číslování kapitol a jednotlivých pasážím, což kazí jinak vcelku pozitivní obsahový dojem.  

Práci lze i přes naznačené obsahové i formální nedostatky doporučit k obhajobě, přičemž – 

v závislosti na výsledku ústní obhajoby – navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře. V průběhu 

obhajoby doporučuji se zaměřit na otázku použití jednotlivých prostředků ochrany, především pak 

na jednotlivé nároky dle § 40 a násl. autorského zákona a dále na problematiku otázku sekundární 

odpovědnost IT providerů (tzv. safe harbour). 

 

 

V Praze dne 15. června 2013                JUDr. Petra Žikovská 


