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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Autorka si zvolila ke zpracování významné a aktuální téma, které však není v české odborné literatuře příliš 

frekventované. Metodika zpracování je shrnuta v úvodu práce, použité metody jsou s ohledem na cíl práce 

vhodné (analýza kvalitativních a kvantitativních sekundárních dat čerpaných z dokumentů Evropské unie, 

komparace dílčích výsledků, syntéza poznatků). Cílem práce je "charakterizovat jednotný digitální trh 

Evropské unie včetně hlavních mezníků v jeho vytváření a zhodnotit vybrané dopady jeho vytváření na 

Českou republiku a EU". Tento cíl byl splněn.  

Práce má podrobnější teoretickou část, ve které je charakterizován proces vytváření jednotného digitálního 

trhu (JDT), autorka vhodně vybrala pouze významné mezníky a doplnila text četnými odkazy na strategické 

dokumenty Evropské unie a materiály Evropské komise. V kapitole 3 autorka kromě pilířů, resp. cílů, JDT 

blíže charakterizuje sedm vybraných opatření, opatření jsou vybraná dobře, přímo se týkají problematiky 

JDT. 
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Významná je kapitola 4, ve které autorka hodnotí pokrok v digitalizaci ČR v období 2014-2019 podle 

indexu digitální společnosti a ekonomiky (DESI), a zároveň porovnává stav digitalizace v ČR a ostatních 

členských zemí EU, což je důležité pro posouzení situace v ČR. Text práce vhodně doplňuje kapitola 5, 

kde autorka ukazuje problémy s realizací tří vybraných opatření (zavedení GDPR, zavedení e-receptů 

a odstranění geoblockingu).   

 

Z formálního hlediska je práce zpracovaná výborně, pouze na s. 31 se v elektronické verzi práce 

nezobrazuje obrázek č. 3. Na s. 11 jsou překlepy, které mění význam slova (opakovaně je použitý výraz 

"příhračničního" místo "přeshraničního").  

 

Hodnocená práce představuje pečlivě zpracovaný přehled o procesu vytváření jednotného digitálního trhu 

EU a umožňuje zhodnotit pokrok ČR v digitalizaci v kontextu celé EU.            

Autorka při zpracování práce prokázala výbornou orientaci ve velkém množství dokumentů Evropské unie 

a schopnost vybrat, utřídit a vyhodnotit podstatné informace. Byla také příkladná svou aktivitou v celém 

procesu zpracování bakalářské práce.  

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

1. Jaké dosavadní přínosy jednotného digitálního trhu EU jsou podle Vašeho názoru pro ČR 

nejvýznamnější?  

2. Jaké přínosy digitalizace se projevily v ČR na jaře 2020 v době nouzového stavu? V čem naopak 

vidíte slabá místa?   

 

 

 

 

V Plzni, dne 6. 6. 2020        Podpis hodnotitele  


