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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma práce je pro právnickou profesi velmi 

aktuální. Téma je rovněž vhodné pro diplomovou práci vzhledem k jejímu poslání, možnému 

rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší vědeckou analýzu, pokud diplomant – jako 

v tomto případě – získá nad tématem dostatečný nadhled. Navíc diplomant téma zvládl 

zpracovat čtivým způsobem, který je zpřístupňuje i širšímu okruhu než pouze zasvěceným 

odborníkům. Organicky s tématem koresponduje skutečnost, že práce se zpracována 

v angličtině. 

 

2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné zejména na teoretické znalosti a na 

vstupní údaje a jejich zpracování. 

 

3. Cíl práce a jeho dosažení: Diplomant si za cíl práce (jehož znění je třeba bohužel 

kompilovat z více vět) stanovil zjistit, zda legislativní akty v poslední době navržené a přijímané 

v rámci nejnovějších digitálních politik jdou správným směrem tak, aby adjektiva unijního trhu 

„jednotný“ a „digitální“ (svojí podstatou globální) byla konvergentní a ne protimluvná, aby nová 

legislativa obstála v digitální budoucnosti (futureproof) (s. 2, 100, 112, 113). Tohoto cíle bylo 

zásadně dosaženo. 

 

4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 3 částí a závěru, jež plně pokrývají 

zvolené téma. Tato struktura je pro dané téma vhodná.  

 

5. Samostatnost při zpracování tématu: práce rozhodně nevzbuzuje dojem 

nesamostatnosti. 

 

6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem diplomové práce je sepsat pokus o 

vědeckou analýzu právního problému. Z tohoto pohledu je práce příkladná v tom, že zvládnutí 

základů materiálních pramenů práva (tj. digitální skutečnosti) jí umožnilo s dostatečným 

nadhledem kriticky hodnotit prameny formální – unijní úpravu digitální ekonomiky, která se jeví 

spíše jako brzda dosažení cílů EU (blahobyt, udržitelný růst) v globalizovaném světě internetu. 

Právní problémy práce vytyčuje a pokouší se o jejich řešení formulací konkrétních doporučení, 

nicméně limitovaný rozsah práce zároveň ponechává další prostor pro hlubší diskusi daných 

problémů. 

 

7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na diplomovou práci. 
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8. Práce s literaturou tuzemskou i zahraniční je dostatečná.  

 

9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou Soudního dvora EU lze rovněž označit za 

dostačující. 

 

10. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Konzultant nemá zásadnější výhrady 

k jazykové stránce práce. Je třeba ocenit, že práce je vypracována v angličtině. 

 

11. Největší klady práce: Je třeba ocenit  

- čtivost a přehlednost práce, stejně jako popsání všech základních problému zvoleného 

tématu; 

- nadhled autorky, potřebný k zodpovězení otázek spojených s cílem práce. 

 

12. Nedostatky práce: práce nemá zásadní nedostatky, naopak v mnoha ohledech 

významně překračuje nároky kladené na diplomovou práci. 

 

13. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji – vzhledem k vysoké úrovni 

práce - zejména následující: 

- S.3: je podle autorky úlohou judikatury kompilovat materiální prameny DSM („to 

compile material sources of the DSM as there is no equivalent to it in jurisprudence“)? 

 

14. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji diplomovou práci za způsobilou 

k obhajobě a navrhuji její ohodnocení – s výhradou problémů při obhajobě – stupněm 

výborně. 

 

V Praze dne 18.6.2018 
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