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Petr Hála: Zobecněné Leontievovy modely 
 
 
     Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi zobecnění Leontievových modelů 

(dodatečná omezení, dynamika, náhodnost). Za nejzajímavější zobecnění považuji nedetermi-

nistické modely v kap. 7. 

   Práce je logicky uspořádaná a napsaná poměrně čtivým způsobem, i když některé formulace 

jsou verbálně nemotorné. Při výkladu některých teoretických principů si autor často pomáhá 

kombinací teoretických odvození s numerickými příklady. Některé kapitoly sledují své literár-

ní vzory, což je někdy bohužel naznačeno až v Závěru práce. Některé části práce (např. 

odst. 3.1 či kap. 4 jsou) jsou tak zcela bez citací, ale s uvedením důkazů všech tvrzení, jako by 

se jednalo o vlastní výsledky autora. Rovněž v kap. 6 a 7 není úplně zřejmé autorství výsled-

ků.  Kap. 2 je zcela podle [7] Zimmermann. Je také patrný vliv publikace Dupačová (1986) 

užívané pro výuku stochastického optimalizace. Kap. 5 „Normy“ by měla být spíše v Apen-

dixu, neboť v daném kontextu má funkci pomocného nástroje. 

     K práci mám následující dotazy či připomínky: 

− V některých případech je popis řešení podán terminologicky nesprávně. Např. v úloze (7.5) 

jsou přípustnými řešeními všechny vektory x splňující v′x ≤ R. Autor zde však měl patrně 

na mysli nejednoznačnost řešení úlohy (7.5), která se překoná volbou výsledného řešení 

minimalizací nákladů v′x. Nebylo by vhodnější použít hned od začátku vícekriteriální 

optimalizaci? 

− Velkým praktickým problémem ve „stochastické“ kap. 7 v rámci praktických aplikací je 

určitě nutnost odhadnout pravděpodobnosti jednotlivých scénářů (jako je tomu v příkladě 

s Ukrajinou). Je zde možné postupovat jinak než pomocí expertních odhadů zatížených 

značnou subjektivitou? 

− Leontievovy modely dnes považuje řada (matematických) ekonomů za překonané. Dochází 

v současné době k nějakému posunu v jejich vývoji  (ať teoretickým či  praktickým směrem)? 

 

     Na základě předchozích skutečností doporučuji, aby předložená práce byla uznána jako 

bakalářská práce. 

 

27. 5. 2014                                                                   Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.  


