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Úvod posudku: Autor si zvolil za téma své práce velmi aktuální problematiku

softwarového pirátství. Záměrem autora bylo, jak uvádí
v kapitole 6.: „Softwarové pirátství je jedním ze závažných
problémů, který s sebou přináší rozvoj informační společnosti.
Cílem mé práce bylo popsat tento společenský fenomén
v základních rysech, charakterizovat některé právní i mimoprávní
aspekty s ním spojené a poskytnout bližší pohled do „zákulisí“
softwarového pirátství.“

Rozsah práce: 120 stran, z toho 115 číslovaných stran
Obsah práce: Práce je rozdělena do 10 kapitol, dále dělených do podkapitol: 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. Vlastní text práce je obsažen
v kapitolách 2. až 4.

Zhodnocení práce po
obsahové stránce:

Jiří Bělecký se v diplomové práci věnuje se zřejmou věcnou
znalostí tématiky problematice softwarového pirátství. V rámci
práce rozdělené do čtyř tématických celků popisuje vybrané
otázky problematiky, a to i s přihlédnutím k aktuální judikatuře,
ať národní či evropské. Jde o komplexní i laické veřejnosti
srozumitelný výklad, kdy první část obsahuje popis právní úpravy
počítačových programů podle českého autorského zákona
(kapitola 2), v druhé části obsažené v kapitole 3 se autor zabývá
charakteristikou softwarového pirátství včetně definice pojmu,
hledání možných příčin a důsledků tohoto fenoménu
v digitálním prostředí včetně prostředků využívaných k distribuci
v digitální podobě. Autor zde popisuje jednotlivé aktuální typy
softwarového pirátství, zejména warez scénu, kterou pojímá coby
pirátské společenství sui generis, dále pak např. hacking,
phishing, spamming či cybersquatting jako příbuzné formy
protiprávního jednání. Třetí část Jiří Bělecký věnuje právní
odpovědnosti podle autorského, občanského, trestního (zde
velmi podrobně) i správního práva. V poslední části pak
popisuje právní odpovědnost poskytovatelů služeb informační
společnosti podle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách v
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů v závislosti



na poskytovaných službách, též s přihlédnutím k relevantní
judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Autor v práci
zohledňuje úpravu nového občanského zákoníku, byť práci
vytvářel zejména během roku 2013. Výsledkem je v zásadě

komplexní výklad softwarového pirátství. Autor v rámci práce
precizně podává výklad zvolené tématiky, vybrané otázky
analyzuje, a to i s přihlédnutím k aktuální judikatuře, ať národní
či evropské (včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve
vztahu k odpovědnosti poskytovatelů služeb informační
společnosti). Práce místy obsahuje vlastní názory autora. Lze
konstatovat, že se Jiřímu Běleckému podařilo splnit cíl, kterého
chtěl dosáhnout, a že svou prací jednoznačně prokázal teoretické
právní znalosti, stejně jako potřebnou míru samostatnosti při
zpracování tématu.

Zhodnocení práce po
formální stránce, vč.
pracovních metod:

Práce je psána čtivým jazykem, srozumitelným i neprávníkům.
Autorem zvolené členění diplomové práce odpovídá jak obsahu
práce, tak i její formě, stejně tak použitý právní jazyk. Z práce je
patrné, že se autor seznámil s dostupnou odbornou literaturou.
Autor použil kromě metody popisné též metodu analytickou.
Pozitivně lze hodnotit též poznámkový aparát.

Celkové hodnocení
práce:

Diplomová práce splňuje jako celek, tedy jak z hlediska
obsahového, tak i formálního, požadavky kladené na práci
diplomovou, s významem i pro aplikační praxi a je způsobilá
obhajoby. Lze konstatovat, že práce může být užita jako zásadní
část práce rigorózní.

Zadání pro obhajobu: Zaměřte se na budoucí právní trendy ve vztahu k fenoménu
softwarového pirátství včetně případných úvah de lege ferenda.

Navržený klasifikační
stupeň:

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně

hodnotím práci známkou výborně.
Praha dne 20. 1. 2014
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vedoucí diplomové práce


