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Předpokládaný název BP:
Podoba a mechanismy internetového trhu s digitálním zbožím pro mezní náklady blížící se 
nule

Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování tématu:
Při obchodu s digitálním zbožím nebo službami na internetu se mezní náklady blíží nule. Jak na toto nastavení 
reaguje trh a jaký formát trhu je používán? Jaké jsou faktory ovlivňující formát trhu s digitálním zbožím? 
Odpovídá trh s digitálním zbožím podmínkám dokonalé konkurence? Tyto otázky stojí u zrodu tématu a 
záběru mé bakalářské práce. Odpovědi se pokusím nalézt na českém i světovém internetovém trhu 
s digitálními produkty. Internetový trh s digitálním zbožím vykazuje snahu organizovat subjekty do odlišných 
uskupení, než trh klasický. Existuje zde velký prostor pro trh nezákonný nebo zákonem nepostižitelný kvůli 
neexistující legislativě. Digitální „piráti“ tak mohou být odpovědí trhu na problém mezních nákladů blížících 
se nule. Stejně tak touto odpovědí mohou být například tzv. volné distribuce pod hlavičkou speciálních licencí. 
Internetový trh je také formován nižšími transakčními náklady. Cílem práce je popsat a zakotvit jednotlivé 
produkty digitálního zboží a mechanismy, které se uplatňují při jejich obchodování. A dále stanovit jakému 
tržnímu modelu odpovídá trh s digitálními produkty, případně se tento trh pokusit popsat jednoduchým 
modelem.

http://ies.fsv.cuni.cz/
mailto:ies(mbox.fsv.cuni.cz


Struktura BP:

Práce by měla mít tři  části.  V úvodu nastíním motivaci a základní myšlenku tématu. Vysvětlím používané 
pojmy a popíši oblasti působení internetového trhu. Střední část práce bude věnována několika problémům. 
Nejprve se budu zabývat podobou a druhy obchodování s digitálním zbožím na internetu. V návaznosti popíši 
mechanismy těchto obchodů, dále podle daných informací stanovím charakter a typ trhu s digitálním zbožím. 
Zkusím zde aplikovat některý ze stávajících modelů tržního uspořádání, případně nějaký model upravit. Mělo 
by (pokud bude možné) následovat empirické ověření modelu. Ve střední části bych se chtěl ještě věnovat 
dynamice a potenciálu vývoje odvětví internetového obchodu s digitálním zbožím (nejlépe pro ČR) a rozdíly 
mezi podobou obchodování ve světě a v ČR. Závěrečná část bude určena shrnutí zjištění práce a zodpovězení 
otázky, jakým způsobem ovlivňují mezní náklady digitálního zboží blízké nule podobu trhu s tímto zbožím.
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