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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

Bakalá ská práce se zabývá infrastrukturou p ístupu k internetu v Evropské unii. Pokouší se zkoumat 
možnosti substituce fixního p ipojení mobilním internetem a vztahy mezi po íta ovými dovednostmi a 
využíváním elektronických služeb. Rozvoj digitální ekonomiky je jednou ze základních sou ástí ady 
sou asných strategií v EU i v celém sv t , jedná se tedy o téma aktuální a velmi p ínosné. 
 
Literatura: 
 
Autor využívá relevantní domácí i zahrani ní v deckou literaturu, jež se zabývá zkoumanou 
problematikou. Využití zdroj  a zp sob citací odpovídá standardu bakalá ské práce. V p ípad  
publikace od Sv tové banky by bylo vhodn jší lépe ozna it zdroj, nap íklad zmín ním archivované 
webové stránky, podobná situace je nap íklad u prací Bendiek, Berlich, Metzger (2015), Bertschek, 
Ohnemus(2016) apod. Archivovaná stránka mohla být uvedena podobn  jako identifikátor DOI (více 
na https://www.doi.org/). 
 
Metody: 
 
Práce využívá vhodné metody pro vytvo ení odhad  panelových dat. Celkov  je analýza vedena 
vhodným zp sobem, ale n které pasáže by si zasloužily v tší pozornost. 
Autor používá základní sadu test  pro ur ení adekvátních postup  p i odhadu metodou nejmenších 
tverc  (pooled OLS, with-in, fixed effects, random effects apod.), kterou rozší il o využití robustního 

p ístupu s použitím Driscoll-Kraayovy kovarian ní matice. P i ozna ení AC a HR není jasné, o jaké 
parametry matice se jedná. Pro pochopení rozdílných funk ních parametr  je nutné podívat se do 
softwarové dokumentace. Rozší ení o robustní výstup sice zpest ilo autorovu práci, ale na druhou 
stranu i zbyte n  u inilo výstup více složitý. Schématický zápis výsledk  by byl vhodný u lánku v 
žurnálu, ale záv re ná práce by m la být jednozna ná a více podrobná. 
Bylo by vhodn jší, pokud by autor v noval v tší pozornost základním test m, které by nepot ebovaly 
podrobn jší komentá , jež vyžadují pokro ilé metody použité autorem. Autor sice na stran  31 píše o 
nutnosti využít Hausmann v test pro správnou identifikaci fixních nebo náhodných efekt , ovšem 
analýza tohoto aspektu již chybí. Podrobn jší interpretace výsledk  Hausmannova testu, které jsou 
podrobn  diskutovány v práci, jež cituje autor (Bell, Jones (2015)), by mohly lépe od vodnit postup 
autora. Paradoxn  Bell, Jones (2015) nevyužívají metodu Lagrageových multiplikátor , jež používá 
autor, což p sobí nekonzistentn . 
Práci s jednotlivými výstupy ekonometrického softwaru považuji za nejslabší místo práce. Autor 
z ejm  využil software Stata a p íkazu (rozší ení) xtscc, ovšem sv j postup blíže nespecifikuje, resp. je 
to zmín no pouze nep ímo pomocí provázaných citací Hoechle (2007) a Bell, Jones (2015). Odkazy 
na jednotlivé testy jsou jen v náznacích a tená  nemá p esnou p edstavu, jaké p esné testy byly 
využity. Autor popisuje test pomocí Lagrangeových multiplikátor , ale již nepíše, o jakou p esnou verzi 
se jedná. Vzhledem k pravd podobnému využití programu Stata se jedná Breusch-Pagan v LM test. 
Pokud autor pouze zmi uje testové statistiky bez jejich formálního zápisu, pak není jasné o jaké 
metody se p esn  jedná. Uživatel programu Stata bude v d t o jaký výstup se jedná, ovšem b žný 
tená  m že být zmaten. 

Za velmi pozitivní lze považovat otev ený p ístup autora, který jasn  a transparentn  popisuje limity a 
úskalí svého výzkumu. Nedostupnost asových ad je jednou z d ležitých p ekážek, jež mohou bránit 
v podrobn jším poznání. V této souvislosti bych mohl doporu it vytvo ení pomocných datových zdroj , 
kdy u ur itých ad budou data aproximována lineární, kvadratickou, kubickou i jinou metodou. Tento 
p ístup by autor mohl využít p i psaní navazující diplomové práce.  
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Zmín ná inkonzistence datových vstup  je p ekonatelná jen velmi t žko, zde by mohly pomoci 
pomocné regrese i tvorba alternativních ukazatel . V této otázce je možné ocenit snahu autora 
vytvo it ukazatel, který dále zpracovává data za cílem p esn jší analýzy, jako je tomu u prom nné 
CSKILL_MH. 
 
P idaná hodnota: 
 
V n kterých pasážích autor dochází k siln jším záv r m, než ke kterým by bylo možné dojít na 
základ  použitých dat i zmín ných zdroj . Je tedy nutné brát záv ry autora s ur itou rezervou. 
Jako p íklad m že posloužit nap íklad komentá  ohledn  Itálie, kdy autor dává do souvislosti 
makroekonomické ukazatele s rozvojem digitalizace a e-governmentu (strana 27). Pasáží, kdy autor 
komentuje d ní na základ  svých domn nek, je více. Autor tak nekorektn  dochází k záv r m, které 
mohou být nep esné a zavád jící. P ed publikací do n kterého ze žurnál  by bylo vhodné n které 
záv ry p eformulovat, aby odpovídaly více pozitivní analýze než normativním "soud m". 
Rozhodn  není možné souhlasit s tvrzení, že p ílišný konzervatismus i zvýšená regulace vzd lávání 
mohou brzdit r st i rozvoj schopností. Toto tvrzení by bylo t eba podpo it mezinárodním porovnáním, 
zdrojem i p ípadovou studií.  
Jist  je zajímavé porovnávat rychlosti p ipojení, ovšem není možné zapomenout na kvalitu služeb, 
které je možné tímto p ipojením poskytnout. V tšina ze služeb zmín ných v tabulce 2.1 nemá vysoké 
nároky na rychlost p ipojení, je tedy možné p edpokládat, že rychlosti nad 100 Mb/s nebudou mít již 
tak zásadní vliv na rozvoj e-služeb a e-governmentu. Z hlediska uživatele není d ležitá rychlost 
p ipojení, ale spíše kvalita a pestrost služeb, jež jsou prost ednictvím internetu poskytovány.  
Z hlediska substituce mezi mobilním a pevným p ipojením je nutné rovn ž zmínit i podobu smluvních 
podmínek, kdy m že být d ležit jší objem p enesených dat, než jejich p enosová rychlost. 
Problematika Fair User Policy je z hlediska využití p ístupu k internetu a e-služeb zásadní. 
Vliv kvality hardwaru m že být zastín n i kvalitou softwaru a uživatelskou p ív tivostí. Chování 
obyvatel  bohatších stát , kte í nevyužívají nejrychlejší p ipojení se tak m že jevit jako zcela 
racionální. Bylo by nap íklad možné zkoumat mezní efektivitu rychlosti p ipojení na ekonomickou 
p idanou hodnotu. 
Dalším d ležitým faktorem, který autor opomn l v analýze je nap íklad vliv konkurence na využití 
služeb. Jist  by bylo zajímavé zkoumat, zda zpomalený rozvoj internetové infrastruktury m že být 
ovlivn n konkuren ním prost edím a obecn  tržní koncentrací.  
Z tohoto pohledu se jeví téma jako velmi perspektivní, autor m že ve výzkumu dále pokra ovat. 
P idaná hodnota mohla být vyšší, pokud by autor v záv ru porovnával své záv ry s jinými studiemi, 
jež jsou v práci zmín ny. Takto není jasn  patrný p esah výsledk  autora se sou asným výzkumem a 
potenciál dopadu tvorby autora z stal nevyužit.  
 
Forma: 
 
Práce je psaná úhledn  s využitím pokro ilé angli tiny. Kapitoly jsou azeny logicky a jejich struktura 
odpovídá standard m bakalá ské práce. N kolik detail  by si ovšem zasloužilo v tší pozornost. 
 
Zkratky jsou využity nesystematicky. Na za átku práce je sice seznam zkratek, ovšem tento seznam 
je neúplný, chybí nap íklad zkratky stát  nebo zkratky B2B, B2C, apod. N které zkratky nejsou 
uvedeny v bec, nap . C2C, GDP, RQ1 apod. 
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Vzhledem k výše popsanému hodnocení považují práci za kvalitní a doporu uji p ijmout k obhajob  
s hodnocením „výborn “. B hem obhajoby by mohl autor podrobn  rozvést p idanou hodnotu své 
práce v kontextu referencí zmín ných v práci. 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 24 

Contribution                 (max. 30 points) 24 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 84 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborn  
61 – 80 2 = good = velmi dob e 
41 – 60 3 = satisfactory = dob e 
0 – 40 4 = fail = nedoporu uji k obhajob  

 


		2017-06-06T21:30:56+0000
	Not specified




