
 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy telefon: 221 005 247 
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního e-mail: myslinov@prf.cuni.cz 
nám. Curieových 901/7 datová schránka: piyj9b4 
116 40 Praha 1 http://www.prf.cuni.cz 

 

 

  
 
  

OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
Jméno rigorozanta: Mgr. Petr Stehlík 
Téma práce: Autorskoprávní a patentová ochrana 

počítačových programů ve Spojených 
státech amerických a České republice - 
analýza a komparace 

Rozsah práce: vlastní text práce od Úvodu po Závěr 101 
stran (223 073 znaků vč. mezer) 

Datum odevzdání práce: 25. března 2018 v elektronické podobě, 26. 
března v tištěné podobě (datum ukončení 
rukopisu – 11. března 2018) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu  

Jedná se o vysoce aktuální problematiku v oblasti ochrany autorských práv. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, 
a použité metody 

Téma je náročné na teoretické (i praktické) znalosti, vstupní údaje i jejich zpracování, a to 
jak z oblasti autorského, tak i patentového práva USA, ČR, EU, včetně judikatury.  
Metoda především popisná, dále analytická a komparativní.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna na 1. Úvod, kapitolu 2. Obecně o počítačových programech, kapitolu 3. 
Autorskoprávní ochrana počítačových programů v USA, kapitolu 4. Patentová ochrana 
počítačových programů v USA, kapitolu 5. Autorskoprávní ochrana počítačových 
programů v právním řádu ČR, kapitolu 6. Patentová ochrana počítačových programů 
v České republice a Evropské unii, kapitolu 7. Shrnutí a srovnání autorskoprávní a 
patentové ochrany počítačových programů v ČR a USA, kapitolu 8. Závěr, Obsah, 
Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt, Klíčová slova, Abstract a Key 
words. 

 
4. Vyjádření k práci 

Účelem a cílem práce byla podrobná analýza autorskoprávní a patentové ochrany 
počítačových programů jako dvou nejvýznamnějších způsobů jejich právní ochrany, a to 
nejprve v kontextu práva Spojených států amerických a následně práva České republiky 
včetně vlivu evropského práva. Práce obsahuje v kapitolách týkajících se autorskoprávní 
ochrany mj. definiční vymezení počítačového programu včetně souvisejících aspektů 
(zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura, funkce počítačového 
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programu včetně způsobilosti k jejich autorskoprávní ochraně a podmínek vzniku této 
ochrany), a to jednak v kontextu práva USA, jednak v kontextu práva ČR, potažmo EU. 
V uvedeném kontextu se následně věnuje možnosti a podmínkám patentové ochrany 
počítačových programů, a to v případě obou způsobů ochran s využitím nadstandardního 
množství judikatury zejména z americké provenience, obsahující podrobný rozbor 
podmínek autorskoprávní i patentové ochrany počítačových programů, potažmo ve 
vztahu k autorskoprávní ochraně počítačových programů v ČR, z judikatury SDEU a ve 
vztahu k softwarovým vynálezům, resp. patentům pak z rozhodovací praxe Evropského 
patentového úřadu. Po provedení komparace výsledků analýzy právní úpravy USA a 
právní úpravy české rigorozant dospívá k závěru, že i přes odlišnost právních řádů je 
ochrana počítačových programů včetně jejich součástí podobná, a to jak pokud jde o 
autorskoprávní ochranu, tak ochranu patentovou.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 
Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

ano, s využitím dostatečných teoretických 
znalostí, kontrola na plagiáty s ohledem na 
to, že na základě doporučení v posudcích a 
při obhajobě diplomové práce je základem 
práce diplomová práce, resp. některé její 
části, v pořádku – vygenerovaný protokol 
z 3. dubna 2018 vykazuje údaj: počet 
podobných dokumentů: 42; nejvyšší 
dosažená míra podobnosti: 29%.   

Logická stavba práce ano 
Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací 

řádná, včetně pramenů cizího i evropského 
práva a vč. využití cizojazyčných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

 téma je analyzováno dostatečně hluboce, 
nad rámec běžně dostupných výkladů, a 
současně v širších souvislostech pro snazší 
pochopení ze strany čtenáře, s významem 
pro aplikační praxi. Nechybí ani četné 
odkazy na vybranou judikaturu a její 
rozbor. Jde o logický výklad tématiky 
včetně řady vlastních závěrů a názorů 
rigorozanta, a to i na otázky, na které zatím 
nejsou jednotné názory, popř. názory zcela 
chybí. Rigorozant splnil cíle, kterých chtěl 
dosáhnout, a svou prací prokázal nejen 
teoretické právní znalosti včetně 
samostatnosti při zpracování tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) řádná (včetně tabulek a obrázků) 
Jazyková a stylistická úroveň bez výhrad, práce je psána odborně a 

současně srozumitelně a čtivě, nikoli na 
úkor odborné úrovně. 

 



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 
Otázka k obhajobě srovnání podoby autorskoprávní ochrany 

funkcí, struktury a organizace počítačových 
programů (potažmo dalších písemně 
nevyjádřených elementů) v USA a EU/ČR  

 
V Praze dne 17. května 2018 

______________________________ 
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., 

oponentka  


