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

Autorka se ve své práci zaměřila na měření tržní moci firem a odvětví. Práce má dvě logické a 

navzájem provázané části. 

 První část je věnována teoretickým přístupům k  měření tržní moci, jejich základnímu rozdělení a 

vzájemným souvislostem. Větší důraz byl pak kladen na analýzu metod spojených s NEIO. Autorka se 

věnuje jejich zevrubné analýze a zkoumá jejich vzájemnou souvislost. Tato část je obsáhle a velmi 

dobře zpracována a zejména vzájemné porovnání jednotlivých modelů představuje teoretický přínos 

práce.  

Druhá část práce je zaměřena na empirickou analýzu trhu mobilních telekomunikačních služeb. 

Autorka zde nejprve představila přehledně jednotlivé mobilní operátory a vývoj trhu ve zkoumaném 

období. Samotný empirický výzkum je velmi kvalitně zpracován a přehledně popsán v následující 

čtvrté kapitole. Jeho výsledky navíc vyšly téměř všechny významné a konzistentní s  předpokládaným 

vlivem jednotlivých proměnných. K určení tržní organizace aplikovala autorka model Parkera a 

Röllera, zejména proto že byl již také autory využit na trh mobilních telefonních služeb v USA a měl by 

být proto vhodnou metodou pro toto téma. Diky tomu jsou jeho výsledky v obdobné i když duopolní 

úloze dobře zdokumentovány. K odhadu tržní moci pak byl využit Appelbaumův model Odhadu stupně 

oligopolní moci.  

V celé práci jsem kromě pár překlepů nenašel nic co by se dalo práci vytknout. Práce je velmi kvalitní 

a splňuje všechny požadavky, které jsou na bakalářskou práci kladeny, aby mohla být přijata 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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