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Úvod posudku: Tématem práce je stále aktuální problematika smluvního práva

v oblasti IT, kdy cílem autorky je zejména posouzení platné
právní úpravy problematiky, a to z pohledu obou smluvních
stran IT smluv. Zvolené téma lze považovat za velmi vhodné
nejen z pohledu právní vědy, ale též aplikační právní praxe.

Rozsah práce: 245 stran (včetně seznamu použitých zkratek, literatury a
pramenů, résumé, abstraktu a klíčových slov)

Obsah práce: Práce je členěna do sedmi kapitol, jež se dále dělí do subkapitol
a oddílů. Kapitoly jsou:
1. Autorské právo, prameny autorského práva; 2. Dílo,
počítačový program; 3. Možné rozdělení počítačových
programů; 4. Autorství, subjektivní autorská práva; 5.
Mimosmluvní užití autorského díla; 6. Smlouvy v oblasti IT,
licence; 7. Ochrana počítačového programu. V práci jsou dále
kromě obsahu obsaženy Úvod, Závěr, Summary, Abstrakt
v českém a anglickém jazyce, Klíčová slova, Seznam citovaných
zdrojů a Seznam právních předpisů.

Zhodnocení práce po
obsahové stránce:

Autorka v rigorózní práci rozebírá problematiku smluv, které
jsou uzavírány v IT oblasti. V úvodních kapitolách práce se
zabývá základními pojmy a prameny, které jsou východisky
pro zásadní část práce zabývající se tématem samým. V této
části (kapitola 6.) se postupně věnuje několika vybraným typům
smluv, konkrétně smlouvě o dodání a implementaci softwaru,
servisní smlouvě, smlouvě o mlčenlivosti, licenční smlouvě,
neopomíjí přitom ani souvislost s problematikou
spotřebitelských smluv v IT, problematikou zaměstnaneckého
díla spolu s podstatnými náležitostmi pracovních smluv
uzavíraných s programátory. Autorka popisuje problematiku
IT smluv nejen z pohledu v době tvorby práce aktuální právní
úpravy v této oblasti, ale současně se zabývá právní úpravou
účinnou po 1. 1. 2014, kde nabyl účinnosti nový občanský
zákoník (zejména ve vztahu k licenční smlouvě). Lze souhlasit
s autorkou, že její pohled na problematiku, potažmo závěry
nejsou vyčerpávající, ale problematika IT smluv jí v práci
rozebíraná současně umožňuje celkem komplexní průřez
problematikou se zaměřením na aplikační praxi. Z tohoto



hlediska lze jistě považovat za přínosné též uvádění  příkladů
možné smluvní úpravy v tom kterém případě pro možnou
inspiraci, kdy čerpá z ukázek smluv jí vytvořených pro
zaměstnavatele. Závěrem autorka uvádí, že právní úprava ve
vztahu k IT smlouvám je v řadě případů příliš obecná a že je
tak dán prostor pro kvalitní propracovanou smluvní úpravu
(např. otázku předání a převzetí počítačového programu, jeho
akceptace, otázku odpovědnosti za vady počítačového
programu, otázky záruky za jakost implementovaného
počítačového programu či otázku důsledků odstoupení od
smlouvy (zejména v případě smlouvy o implementaci softwaru),
otázka vyvážené úpravy limitace náhrady škody. Též se věnuje
popisu některých z možných právních ochran počítačových
programů. V práci jsou ve vztahu k tématu práce uvedeny
některé judikáty Nejvyššího soudu ČR a rozhodnutí Soudního
dvora EU.
Lze shrnout, že práce obsahuje jak rozbor materie na teoretické
úrovni, tak zejména z hlediska aplikační praxe, kladně lze
hodnotit řadu vlastních úvah autorky – závěry vyplývající
z jejího rozboru lze považovat za podnětné a mající význam i
pro aplikační praxi. Obsah práce prokazuje kromě teoretických
znalostí též odborné znalosti autorky a její zkušenosti z aplikace
zvoleného právního oboru. Autorka svou prací prokázala
schopnost samostatné vědecké tvorby.

Zhodnocení práce po
formální stránce, vč.
pracovních metod:

Práce je sepsána v logickém systematickém členění, přehledně a
srozumitelně, čtivým jazykem. Práce používá řádný
poznámkový aparát. Práce s odbornou literaturou včetně
způsobu uvádění citací je řádná. Metoda zpracování je
historická, popisná, analytická, ale i komparativní.

Celkové hodnocení
práce:

Závěrem lze konstatovat, že rigorózní práce Mgr. Jany Zídkové
jako celek, jak po obsahové, tak i formální stránce splňuje
požadavky na rigorózní práci a je způsobilá obhajoby.

Dotaz k zodpovězení
při obhajobě v rámci
státní rigorózní
zkoušky:

Zda a jaké jsou nedostatky nové právní úpravy ve vztahu
k tématu práce.
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