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

 
 

Práce je příspěvkem k teorii trhu s informačním zbožím.  Autor se soustředil 

na informační zboží splňující specifické tržní předpoklady, které odpovídají 

zejména  trhu se softwarem. Autor prokázal, že cena na tomto trhu je 

odvozena od  přínosu, které dané informační zboží přinese jeho kupci. 

 

Práce je čistě kvalitativní, neobsahuje kvantitativní (ekonometrickou) 

analýzu. To nepokládám za nedostatek práce: pro danou oblast 

mikroekonomie je kvalitativní analýza adekvátní a na dané úrovni abstrakce 

analýzy by podle mého názoru neměl pokus o implementaci kvantitativní 

analýzy jiný než ilustrační přínos. 

 

Uvádím náměty do diskuse resp. poznámky, nezpochybňující ú roveň práce: 

 Autor nezastírá, že model vychází z víceméně nerealistických 

předpokladů. To lze ostatně říci prakticky o všech modelech. Přesto: 

uvažuje (uvažoval) autor o možnosti zrealističtěni některých 

předpokladů (opuštění předpokladu nulových variabilních nákladů, 

připuštění cenové diskriminace). Jak by se to projevilo v 

(kvalitativních) výsledcích analýzy? 

 Závěr, že cena na daném trhu je odvozena od přínosu, které dané 

informační zboží přinese jeho kupci, je nepříliš překvapivý, nicméně 

existují i další faktory ovlivňující cenu. Určitě jsou (reálně nebo 

modelově)  některé z nich i na straně nabídky. O kterých autor 

uvažoval? Jistě se jim autor nevyhne, bude-li v tématu práce 

pokračovat (jak napovídají odst. 3.1.2-4) např. na půdě teorie her.   

 

Práce je originální, kvalitní, autor prokázal schopnost k tvůrčí práci včetně 

matematické erudice.  
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 25 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 80 

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 = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


