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Rok odevzdání práce: 2014
Vedoucí práce: JUDr. Irena Holcová
Oponent práce: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Úvod posudku: Diplomant si za téma práce zvolil problematiku, pro niž je

typický neustálý vývoj nejen z hlediska právní úpravy, ale též
z hlediska jejího výkladu včetně výkladů SD EU. Cílem autora
bylo popsat problematiku tak, aby práce posloužila čtenářům
jako úvod do problematiky. Zvolené téma lze považovat za
velmi vhodné jak z pohledu právní vědy, tak též aplikační
právní praxe.

Rozsah práce: 94 stran, z toho 93 číslovaných stran
Obsah práce: Práce je členěna na části (kapitoly): I. Úvod, II. Autorské právo,

dílo, počítačový program a příbuzné pojmy, III. Historie
výpočetní techniky, IV. Mezinárodní právní úprava, V.
Počítačový program jako předmět ochrany, VI. Autorství
počítačového programu, VII. Autorská práva, VIII. Licence, IX.
Vymezení druhů počítačových programů a problematika
veřejných licencí, X. Ochrana počítačových programů

prostřednictvím jiných právních odvětví, XI. Judikatura, XII.
Závěr; následuje Seznam literatury, anglický Abstract a Klíčová
slova. Kapitoly jsou dále členěny do bodů.
Jak diplomant uvádí, jedná se o odvětví v podstatě mladé a
neustálené, v určitém směru kodifikované, ale přitom způsobem,
který se nemusí vždy jevit jako zcela ideální. Je to obor, který
musí a bude do budoucna ještě muset čelit dalším a dalším
změnám – jak v chápání počítačových programů jako takových,
tak v koncepci ochrany práv k nim se vztahujících. Je zřejmé, že
se diplomant při zpracování tématu seznámil s českou,
evropskou i mezinárodní úpravou zvolené problematiky a
v zásadě srozumitelně čtenáře seznamuje s jejími základními
aspekty a specifiky. Vytčený cíl se diplomantovi podařilo
dosáhnout, i když by jistě bylo vhodnější, pokud by práce byla
četněji doplněna o vlastní úvahy, byť to zjevně ani cílem práce
nebylo.

Zhodnocení práce po
obsahové stránce:

Diplomant si kladl za cíl popsat ochranu počítačových
programů v České republice tak, aby práce posloužila jako úvod
do této problematiky. V zásadě se mu to úspěšně daří, když
shrnuje právní úpravu a základní výklady nauky. Práce je



v souladu s cílem sepsána popisným způsobem, čtenář se
seznamuje předmětnou oblastí práva, širší uplatnění názorů
chybí. V úvodních kapitolách se autor věnuje obecnému výkladu
základních zásadních pojmů pro porozumění předmětu práce
jako je počítačový program, přes historický vývoj a popis
hlavních pramenů práva, dále uvádí obecný rozbor právní
úpravy v oblasti práva autorského se zaměřením na licenci.
Navazující kapitoly se zabývají problematikou veřejných licencí
a s nimi souvisejícími typy počítačových programů. Věnuje se
též popisu jiných možných právních ochran počítačových
programů (zejména patentová ochrany počítačových programů,
správněprávní a trestněprávní ochrana). Autor se tématem
zabývá zásadně z pohledu českého práva, kdy popisuje českou
právní úpravu ochrany počítačových programů de lege lata coby
souhrn poznatků ze zásadních pramenů právní vědy, s ohledem
na téma práce byl však nucen zohlednit jak v textu práce, tak ve
zvláštní kapitole věnované judikatuře, kontext evropský, včetně
zásadních rozhodnutí SD EU. Práce obsahuje, byť ojediněle,
vlastní úvahy autora. Obsah práce prokazuje potřebné znalosti
autora, stejně jako potřebnou míru samostatnosti při
zpracování tématu. Cíl práce se autorovi podařilo splnit.

Zhodnocení práce po
formální stránce, vč.
pracovních metod:

Práce je psána v souladu s vytčeným cílem s použitím zejména
metody popisné, historické, místy analytické. Práce má stručný
poznámkový aparát, práce se základní odbornou literaturou,
včetně způsobu uvádění citací, je v zásadě řádná.

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.

Zadání pro obhajobu: Zaměřte se na úvahy de lege ferenda ve vztahu ke zkoumané
problematice.

Navržený klasifikační
stupeň:

V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně
hodnotím práci známkou velmi dobře.
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