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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Problem covered in the thesis is new, interesting and well suited for the Bc thesis. Contents of the 
thesis generally correspond to the requirements of the tutor. Bibliography is correctly selected and 
cited within the thesis.  
 



Thanks to the model used is corresponding mathematical level not too complicated. Despite that, 
mathematical formulations are on many places overly imprecise, compare text of the Proposition 2 
etc. etc. According to my opinion, author should spend much more time with re-reading the text 
and improving the formulations. Notation is not well explained and is on many places non unique. 
It is a pity, both for a reader and the author as well, that the list of abbreviations is missing. 
Similarly, author had to explain in a detail ideas behind his demand functions. 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1) What are the consequences of your analysis for a consumer? 
2) How could be incorporated the elasticity along the demand curve into your models? 
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