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Diplomant si za téma své práce zvolil téma softwarového pirátství, což je jistě aktuální téma 

vzhledem k razantnímu nástupu informačních technologií a stále vysoce rozšířené porušování práv 

v této oblasti. Pirátství jistě není jen ryze právní problém, nýbrž je ho třeba chápat široce i 

v kontextu sociálním. Izolovaný pohled de lage lata, omezený např. jen na přísné vynucování práv, 

selhává. Otevírá se tím prostor netoliko pro právní hodnocení de lege lata, ale také pro uchopení 

fenoménu pirátství širším pohledem s úvahami de lege ferenda.  

Diplomant se v tomto směru tématu zhostil velmi dobře, když softwarové pirátství hodnotí v širším 

kontextu a nešetří vlastními myšlenkami de lege ferenda. Povahu práce dobře vystihuje její závěr na 

str. 81, kde diplomant akcentuje právně sociologický pohled na tento neblahý jev a citlivě vnímá 

disproporci mezi „má býti“ a „je“ i ve vazbě na „hmotný“ svět, kde krádež je krádeží při 

všeobecném společenském konsenzu, o němž si můžeme v oblasti nehmotných statků jen zdát.  

Co se týče obsahu práce a struktury práce, diplomant po rozboru pojmů software, softwarového 

pirátství, ochrany software (včetně otázky patentovatelnosti softwaru) přechází k dvěma klíčovým 

rozhodnutím ESD (UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp. a  SAS Institute Inc. proti 

World Programming Ltd.), technickým prostředkům ochrany tzv. DRM (které posuzuje vyváženě 

jako nástroj, jenž může nejen prospívat, ale i škodit)), sdružení WAREZ a končí závěrem, o němž již 

byla řeč.  Stejně jako u jiných prací s obdobným tématem, souvislost s informačními technologiemi a 

nezbytnost zabývat se i zahraniční přístupy činí dané téma poměrně náročným nejen na znalosti 

právní úpravy, nýbrž také na zpracování rozsáhlých vstupních údajů a použité metody, nehledě na 

podmínku věcné znalosti tématu. 

 



Téma a cíle práce byly naplněny. V několika úrovních pohledu byl popsán neblahý jev softwarového 

pirátství při zjevně dobré informovanosti autora, nehledě na samostatnost a logickou stavbu práce, 

jakož i užití české knižní a časopisecké literatury. Diplomantovi dané téma evidentně „sedí“, z čehož 

plyne i čtivost práce. Občerstvujícím dojmem působí i příloha – data z výzkumu softwarového 

pirátství.  

I když je jazyková a stylistická úroveň vyhovující, vadou na kráse je absence číslování kapitol, 

způsobená zřejmě technickou nedůsledností při konečné úpravě práce, což ztěžuje orientaci a 

komentování jinak obsahově kvalitní práce.  

Vhodným bodem obhajoby by mohl být bližší autorův pohled na možné připuštění 

patentovatelnosti software na evropském kontinentě (státy evropského patentu). 

S ohledem na výše uvedené lze práci doporučit k obhajobě, přičemž – v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby – navrhuji klasifikační stupeň výborně.  

 

V Praze dne 14. června 2013                 JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 


