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Téma rigorózní práce je zaměřeno na aktuální a současně dlouhodobě sledovanou problematiku 

právní ochrany databází. Zvláštní, sui generis ochrana databází, zavedená v EU v roce 1996 

směrnicí č. 6/96 (Databázová směrnice), představuje stále jeden ze základních problémů ochrany 

databází, kde proti sobě do určité míry stojí americká i evropská úprava.  

Autorka postupovala obvyklým způsobem, kdy se přes obecná východiska oboru, 

mezinárodněprávní rámec (zejm. TRIPS a Internetové úmluvy WIPO) dostává k hlavní části 

práce na str. 27-82 a to právní ochraně databází v EU dle Databázové směrnice. Pokračuje pak 

komparativní metodou, když dále nastiňuje příklady národních regulací, totiž na jedné straně 

finské, nizozemské a české coby příkladů kontinentální evropské úpravy a na straně druhé 

úpravy v USA. 

Tomu odpovídá i členění práce na celkem 6 kapitol. Obecnější kapitola 1 se věnuje duševnímu 

vlastnictví a autorskému právu, kapitola 2 fenoménu informační společnosti ve vztahu k 

databázím, kapitola 3 mezinárodněprávní úpravě, rozsáhlá kapitola 4 právní ochraně databází 

v Evropské unii, kapitola 5 právní ochraně databází ve vybraných zemích a konečně kapitola 6 je 

určena závěru.  

V již zmíněné kapitole č. 4 o evropské regulaci se autorka dostává od historického úvodu stran 

procesu přijetí Databázové směrnice, přes popis a analýzu úpravy Databázové směrnice, až 

k velmi důležité části týkající se judikatury Evropského soudního dvora (kauzy BHB aj.). Právě 

judikatura ESD, jak správně práce analyzuje, nasměrovala výklad kvalifikačních kritérií databází 

současným směrem, jenž lze charakterizovat určitým „pozvednutím laťky“ těchto kritérií, což lze 



z řady důvodů považovat za správný krok. Koneckonců, tento směr koreluje právním závěrům 

americké kauzy Feist., jíž se práce také věnuje.  

S ohledem na poměrně složitou oblast databázového práva, nelze příliš pochybovat o náročnosti 

tématu na teoretické znalosti, zpracování značného množství vstupních údajů i použité metody 

(komparistika, analýza zahraniční literatury, historický přístup apod.). Autorka cituje a prokazuje 

znalosti právní úpravy i rozhodovací praxe, včetně zahraničí regulace, přičemž je zřejmé využití  

základních postupů právně vědecké práce. 

Ačkoliv autorka v úplnosti nevyužila možnost stručně nastínit své základní teze v závěru práce, 

lze po přečtení její práce jako celku shrnout, že autorka považuje výsledek evropské komunitární 

úpravy za nepřesvědčivý, proti čemuž nelze namítat zásadní protiargumenty.  

Z formálního hlediska práce nemá závažnějších nedostatků.  

Jelikož práce splňuje nároky na práci rigorózní, doporučuju ji k obhajobě.  

Při obhajobě v rámci státní rigorózní zkoušky by autorka mohla rozebrat otázku možné aplikace 

právní úpravy obchodního tajemství a nekalé soutěže na ochranu databáze. 
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