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Vysvětlit hlavní principy autorského práva včetně jeho vztahu k softwaru, 
charakterizovat hlavní kategorie produktů zahrnutých pod pojem 
svobodného softwaru a provést analýzu využívání svobodného softwaru v 
České republice.    
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
X    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Práce je věnována problematice autorského práva v oblasti počítačových programů a podává 
analýzu využívání tzv. svobodného softwaru v ČR. 
V první kapitole autor obecně rozebírá autorský zákon a autorské právo a porovnává 
legislativu ČR a EU s ohledem na ochranu duševního vlastnictví. Druhá kapitola je věnována 
vztahu autorského práva a softwaru a uvádí pojmy, které se týkají specifického vztahu tvůrce 
a jeho díla v této oblasti. Vyjmenovány jsou základní kategorie počítačových programů, které 
nepatří mezi běžné komerční produkty. Ve třetí kapitole je provedena analýza používání 
svobodného softwaru v ČR. Na základě dat ČSÚ je popsána míra používání různých kategorií 
svobodného softwaru v podnicích rozdělených podle počtu zaměstnanců a podle oboru 
podnikání. Tato obecná analýza je doplněna rozborem situace ve společnosti podnikající 
v oblasti IT, pro který autor zvolil formu řízeného rozhovoru. 



 
Autor se celkem jednoznačně přiklání k používání open source systémů a zdůvodňuje to vedle 
ekonomických hledisek i větší spolehlivostí a stabilitou těchto produktů. Jeho názor je 
v souladu s obvyklými preferencemi odborníků v oblasti IT, kde on sám působil. Jeho vlastní 
zkušenosti v této oblasti se v práci projevily pozitivně ve větším vhledu do studované 
problematiky. 
 
Práce je napsána srozumitelně, její struktura je logická a přehledná a po formální, gramatické 
i stylistické stránce je vyhovující. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

• Jak si vysvětlujete, že open source systémy nezískaly na trhu dominantní postavení, 
mají-li ve srovnání s komerčními produkty takové výhody? 

 
 

 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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