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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
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Práce se zabývá jednotným digitálním trhem EU. V prvních dvou kapitolách je sepsán vývoj, důležité 

mezníky a pilíře jednotného digitálního trhu. Většina zdrojů pochází z oficiálních dokumentů. Do práce 

by bylo vhodné zařadit i komentáře odborníků v novinách k dané problematice. Takto je práce spíše 

výpisem pojmů a vyhlášek. Obrázek na straně 21 postrádá popis barev. V další kapitole je hodnocena ČR 

na základě indexu DESI. Z práce není patrné, proč je volen zrovna tento index a jestli je jediný, na 

základě kterého lze hodnotit vývoj digitálního trhu. V práci uvedená data jsou sice popsána, ale 

podrobnější analýzy chybí. Zhodnocení dopadů dosud zavedených opatření není podpořeno čísly. Cíle 

práce jsou ovšem splněny. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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Existují ještě nějaké indexy vhodné pro hodnocení digitální ekonomiky? 
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