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Cílem práce bylo “popsání a zhodnocení aktuální situace v oblasti pirátství s elektronickými
knihami na internetu” (str. 6). Vzhledem k rozsahu tématu považuji cíl za velmi ambiciózní –
téma zahrnuje legislativní, technické a etické aspekty, a každá tato část by vydala na
samostatnou bakalářskou práci. Práce je přehledová, autorka v ní čerpá z mnoha rozličných
pramenů i z vlastních zkušeností.
Struktura práce odpovídá zvolenému přístupu, tedy zpracovat přehled stavu problematiky. Po
úvodu a vysvětlení základních pojmů týkajících se elektronických knih (kap. 2) přechází
autorka k popisu samotného problému pirátství (kap. 3). Uvádí zde jak možné postupy
sdílení, tak postupy, kterými lze sdílení zabránit. Do stejné kapitoly by bylo podle mého
názoru vhodné zařadit i přehled obchodních modelů, kterými se vydavatelé a autoři snaží
problém pirátství řešit. V kapitole 4 autorka popisuje právní aspekty pirátství. V této kapitole
je také zařazena podkapitola 4.5 “Způsoby předcházení pirátství”, která podle mého názoru
patří do samostatné kapitoly. V závěru práce je uveden názor autorky na problematiku – tento
názor je však patrný i z textu ostatních kapitol.
Věcné nedostatky:
•
•

•
•

Pro formát PDF není jedinou možnou velikostí A4 (str. 10)
Popisy možností sdílení e-knih v kapitole 3.3 nezohledňují všechny podstatné aspekty
jednotlivých technologií, např. filtrování obsahu poskytovateli jednotlivých služeb,
filtrování u poskytovatele připojení nebo možnost šifrovat data pro přenos.
V kap. 3.5 jsou uvedena vyjádření autorů podporujících pirátství e-knih. Chybí
podobně zpracovaný přehled pro autory s opačným názorem.
V kap. 3.6 autorka kritizuje přístup českých vydavatelů v oblasti otevřených formátů,
chybí ale přehled, který by ukazoval, že je v ČR tento problém jiný/palčivější než v
ostatních zemích.

Práce působí uceleným dojmem, je zřejmé, že autorka prostudovala velké množství
informačních zdrojů a v problematice se dobře orientuje. Téma práce je velmi široké, proto se
v některých částech se nevěnuje dostatečně detailům, které by vysvětlily podstatu problému
(např. kap. 3.3). V práci postrádám přehled obchodních modelů.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji tuto bakalářskou práci hodnotit známkou výborně.
V Praze 28. 8. 2012
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