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Úvod posudku: Autor si za téma své práce vybral stále aktuální problematiku

autorskoprávní ochrany počítačových programů. Jak autor uvádí
v úvodu práce, je cílem práce seznámit se základy problematiky
autorskoprávní ochrany počítačových programů v rámci právního
řádu České republiky, kdy je zvláštní pozornost věnována
problematice licencí. Okrajově je zmíněna i ochrana
počítačových programů mimo obor autorského práva, a to
pojednáním o ochraně veřejnoprávní i problematice
patentovatelnosti počítačových programů.

Rozsah práce: 94 stran, z toho 93 číslovaných stran
Obsah práce: Práce je rozdělena do 12 kapitol, které jsou dále děleny do

podkapitol: 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. Práce dále obsahuje kromě obsahu
Seznam literatury, Abstract a Klíčová slova.

Zhodnocení práce po
obsahové stránce:

Štěpán Pech ve své práci popisuje problematiku autorskoprávní
ochrany počítačových programů. V prvních čtyřech kapitolách
tvořících východiska pro další části práce, se zabývá cílem práce
a základními pojmy, věnuje se definici počítačového programu,
v souvislosti s aktuální evropskou i českou judikaturou i výkladu
grafického uživatelského rozhraní. V zájmu úplnosti výkladu
uvádí popis mezinárodní regulace a historie autorskoprávní
ochrany počítačových programů. V páté kapitole se autor již
soustřeďuje na počítačový program jako předmět ochrany a její
specifika. V šesté kapitole autor popisuje možné typy autorství
v případě četnosti autorů počítačových programů, v sedmé
kapitole se pak zabývá vznikem a obsahem autorských práv se
zaměřením zejména na autorská práva majetková, mimosmluvní
instituty užití počítačových programů, kdy nepomíjí ani institut
osoby oprávněného uživatele a omezení práv autora
počítačového programu. V kapitole osmé se zabývá licencí, resp.
licenční smlouvou podle nového občanského zákoníku ve vztahu



k tématu práce. V části deváté pak autor vymezuje základní
druhy počítačových programů ve vztahu k problematice
veřejných licencí. Desátá kapitola je věnována patentové ochraně
a trestněprávní ochraně počítačových programů. V části
jedenácté jsou uvedeny zásadní rozsudky SD EU ve vztahu
k tématu práce. V závěru práce autor mj. uvažuje o některých
problémech současné úpravy. V rámci výkladu diplomant uvádí
několik evropských judikátů souvisejících s tématem práce –
např. rozsudek SDEU ve věci C-128/11 v řízení UsedSoft GmbH
proti Oracle International Corp., ve věci C-406/10 SAS Institute
Inc. v World Programming Ltd., ve věci C-393/09 - Bezpečnostní
softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu
kultury, jakož i ve věci C-355/12 Nintendo – PC BOX.
Lze mít za to, že se diplomantovi podařilo v zásadě splnit cíl,
kterého chtěl dosáhnout.
Jde o práci popisnou, na několika místech, zejména v závěru
práce, obsahuje též názory autora. Autor svou prací prokázal
teoretické právní znalosti, stejně jako potřebnou míru
samostatnosti při zpracování tématu.

Zhodnocení práce po
formální stránce, vč.
pracovních metod:

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;
citace z ní jsou obvyklé, poznámkový aparát, byť spíše stručný,
též. Autor použil kromě metody popisné též metodu historickou,
místy též analytickou.

Celkové hodnocení
práce:

Diplomová práce splňuje jako celek, tedy jak z hlediska
obsahového, tak i formálního, požadavky kladené na práci
diplomovou a je způsobilá obhajoby.

Zadání pro obhajobu: Zaměřte se na problematiku grafického uživatelského rozhraní
podle rozhodnutí SDEU ve věci C-393/09.

Navržený klasifikační
stupeň:

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