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Prieskum
● vedomostno-názorový
● 3 okruhy:

○ autorské práva a nelegálny obsah
○ patenty
○ ACTA

● spolu 15 otázok
● 161 respondentov



Pirátia najviac informatici?



Bol predchádzajúci slajd 
vytrhnutý z kontextu?

 Sťahovanie nikdy raz za čas pár krát za 
mesiac

pár krát za 
týždeň

denne

 informatici 2 30 23 16 7

filmy neinformatici 6 31 22 16 6

 informatici 4 41 15 12 6

hudbu neinformatici 9 35 19 12 4

 informatici 22 36 9 3 1

e-booky neinformatici 33 30 7 2 0

 informatici 6 37 20 7 7

programy neinformatici 8 42 22 4 2



A prečo to robia?
Pre peniaze!
 
 
 
 
... ale aj:

● try before buy
● lenivosť
● "nevyhovujúci systém 

distribúcie"



Hovoria matfyzáci pravdu?
● 1. otázka: čítal si autorský zákon?
● 5. otázka: porušuješ sťahovaním autorský zákon?
● 7. otázka: ako dlho trvajú obmedzenia na šírenie diel?
  5. správne 7. správne

čítali alebo poznajú autorský zákon 26% 14%

nečítali, ale autorský zákon ich zaujíma 17% 1%

nečítali a nezaujíma ich autorský zákon 6% 11%

informatici 24% 17%

neinformatici 12% 7%

spolu 22% 14%



Môžeme patentovať 
program?



A čo tak technologický 
postup?



Potrebujeme vôbec 
patenty?



Potrebujeme vôbec 
patenty?
● nutnosť, skazený systém, fuj
 
● dnes nik nerozmýšla, nebudem zadarmo
 
● ak prináša profit
 
● aby to ostatní nepoužívali



ACTA nie je čisto 
informatická - ale tvári sa...



Čo si priemerný matfyzák 
myslí (nielen) o ACTE?
Spôsob jej prípravy nebol dobrý. (92/108)
Nepáči sa mu myšlienka boja proti pirátstvu. (64/92)
Duševné vlastníctvo si nezaslúži väčšiu ochranu. 
(51/97)
Je to len spôsob, akým mocní obmedzujú osobné 
slobody. (75/95)
V skutočnosti obmedzuje tvorbu nového obsahu.
(62/82)
Dohoda je formulovaná vágne a nejednoznačne.
(69/74)
"Sú to hajzli a chcú viac peňazí na ďalšie 4 domy." (1)



A preto koná?

Na proteste sa zúčastnilo 17 dotázaných...
 
... ale ďalších 107 si myslí, že sa ich dohoda 
týka!!!



Záver?
Mrť dát, málo času...
Údaje môžeme záujemcom sprístupniť.



Záver!

Ďakujeme za pozornosť.



Prídavok

"Internet je rana pod 
pás škrečkárskej 
spoločnosti, ktorá 

obmedzuje zdieľanie 
blaha!!!"


