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POSUDEK
OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant: Jiří Bělecký
Název práce: Softwarové pirátství
Rok odevzdání práce: 2014
Vedoucí práce: JUDr. Irena Holcová
Oponent práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Úvod posudku: Autor si za téma své práce zvolil vysoce aktuální problematiku

softwarového pirátství se zaměřením na vybrané aspekty tohoto
fenoménu. I když jej napadala řada otázek, někdy i
kontroverzních, dospěl k závěru uvedenému v úvodu práce:
„Cílem mé práce však není na výše naznačené otázky odpovědět.
Na následujících řádcích se spíše pokusím setřídit a popsat
základní aspekty danou problematiku charakterizující, a to
v kontextu právního řádu České republiky“.

Rozsah práce: 120 stran, z toho 115 číslovaných stran
Obsah práce: Práce je strukturována do těchto kapitol: 1 Úvod; 2 Počítačový

program a software; 3 Pirátství; 4 Právní ochrana počítačového
programu; 5 Odpovědnost poskytovatelů služeb informační
společnosti; 6 Závěr a shrnutí; 7 Conclusion and summary; 8
Použitá literatura; 9 Seznam použitých zkratek; 10 Klíčová
slova/keywords. Stěžejní kapitoly 2. až 4. jsou dále členěny do
subkapitol.

Zhodnocení práce po
obsahové stránce:

Práce je dělena do čtyř tematických okruhů, kdy první okruh
zájmu autora tvoří popis autorskoprávní ochrany počítačového
programu samé podle autorského zákona (ale nejen-zohledňuje
též evropský rozměr právní ochrany včetně judikatury – např.
rozhodnutí SDEU ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH)/Oracle
International Corp.) obsažený ve 2. kapitole práce, kde uvádí též
pro práci zásadní pojmy a obecné výklady (prameny právní
úpravy, pojmy software a počítačový program, osobou autora,
resp. subjekty práva autorského, vznikem a obsahem
autorského práva, smluvním a mimosmluvním užitím
počítačových programů, technickými prostředky ochrany).
Druhý tématický okruh v 3. kapitole je věnován samotnému
fenoménu (softwarového) pirátství, možným příčinám tohoto
fenoménu a důsledkům; též však některým protiprávním
jednáním souvisejícím se softwarovým pirátstvím (pojem
pirátství i softwarového pirátství, příčiny a důsledky pirátství,
vybrané prostředky digitálního softwarového pirátství jako jsou
peer-to-peer sítě, one-click hosting služby a linking, stahování a
sdílení, též příbuzné formy pirátství jako je phising, hacking,



atd.). V třetím tématickém okruhu ve 4. kapitole autor uvádí
charakteristiku základních typů právní odpovědnosti,
souvisejících se softwarovým pirátstvím, a to jak
soukromoprávní, tak veřejnoprávní; rozsáhlá je zejména
subkapitole zabývající se trestněprávní ochranou. Ve čtvrtém
okruhu v kapitole 5. pak diplomant popisuje právní
odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti též
s ohledem na rozhodnutí SDEU ve věci C-324/09 L’Oréal/ eBay,
C-70/10 Scarlet/SABAM, C-360/10 SABAM/Netlog. Za stěžejní
považuji kapitoly druhou až čtvrtou. V závěru práce autor
shrnuje problematiku softwarového pirátství, poněkud
postrádám úvahy do budoucna. Vlastní názory autora lze nalézt
s ohledem na zaměření jeho práce zejména v kapitole třetí.
Diplomant se velmi dobře orientuje v problematice též z věcného
hlediska. Lze shrnout, že Jiří Bělecký prokázal při zpracování
tématu potřebnou míru teoretických právních znalostí a
samostatnosti vyžadované pro dosažení cíle práce. Obsah práce
prokazuje kromě teoretických znalostí též odborné znalosti
autora a jeho zkušenosti z aplikace zvoleného právního oboru.

Zhodnocení práce po
formální stránce, vč.
pracovních metod:

Práce je psána srozumitelně – v souladu s vytčeným cílem –
s použitím zejména metody popisné, ale též analytické. Práce má
řádně psaný poznámkový aparát, též práce s odbornou
literaturou včetně způsobu uvádění citací je řádná. Práce může
mít význam též pro aplikační práci.

Celkové hodnocení
práce:

Diplomová práce splňuje jako celek, tedy jak z hlediska
obsahového i z hlediska formálního, požadavky kladené na práci
diplomovou a je způsobilá obhajoby; je kvalitním základem pro
rigorózní práci a může představovat její podstatnou část.

Zadání pro obhajobu: Soustřeďte se na právní i mimoprávní možnosti ochrany proti
softwarovému pirátství.

Navržený klasifikační
stupeň:

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně
hodnotím práci známkou výborně.
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___________________________
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