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

 

Práce se věnuje velmi významnému problému mikroekonomické analýzy, jakým je 

trh s informačními technologiemi, jmenovitě softwarovými produkty využívanými při 

produkci dalších statků. 

 Autor nejprve systematicky definuje jednotlivé předpoklady modelu, vyplývající z 

povahy tohoto trhu nebo předpoklady, které zjednodušují analýzu tím, že zužují 

poněkud varietu možných technologií, tržních organizací nebo strategického chování 

producentů softwaru. Tyto předpoklady jsou velmi důkladně a srozumitelně 

komentovány, místy až poněkud popularizačním způsobem, vzhledem k povaze 

práce. 

Podobně lze hodnotit i další část věnovanou oceňování produkce v různých typech 

tržního chování. Pro obecné úvahy o trhu se softwarovými produkty by se daly zmínit 

i další modely, jako síťové externality a switching cost nebo modely horizontální a 

vertikální diferenciace produktu. Vzhledem k poměrně úzké specifikaci modelu na 

výrobní užití softwaru a předpokládanou vysokou diferenciaci softwarových produktů 

(tj. jejich velmi nízkou zaměnitelnost užití) a díky tomu na velmi nízkou konkurenci 

mezi producenty softwaru zde autorovi tyto přístupy nijak nechyběly. 

Těžištěm práce jsou následující tři kapitoly. První z nich, kapitola 4, je věnována 

základnímu principu oceňování produktů v tomto modelu pomocí přínosu pro 

uživatele jako nekonečného toku diskontované budoucí hodnoty úspor lidské práce 

generovaného příslušným softwarem. Druhá z nich, kapitola 5, se velmi podrobně 

věnuje odvození poptávky a jejím vlastnostem, kdy individuální poptávky jednotlivých 

uživatelů mají binomický charakter, kde kriteriální roli rezervační ceny hraje 

individuální úspora nákladů jednotlivého uživatele. Celková poptávka, které čelí 

výrobce, pak vznikne prostou agregací (součtem) za všechny uživatele.  
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Kapitola sedm se soustředí na maximalizační úlohu pro zisk z produkce softwarových 

statků a nalezení podmínek rovnováhy jejich výrobce. Zejména se věnuje 

podmínkám za kterých jsou splněny podmínky prvního řádu. 

Závěr je už poměrně stručný a nepřináší oproti jednotlivým kapitolám mnoho nového 

Práce má logickou stavbu a její výsledky jsou korektní a dobře argumentované 

vzhledem k zadání úlohy. Autor prokázal že je schopen správně analyzovat problém 

a využít tuto analýzu k vytvožení zajímavého modelu 

Na druhou stranu je model poměrně specifický a obsahuje i významná zjednodušení 

a proto nebude příliš robustní. Poměrně významným zjednodušením v celé práci je 

prakticky uniformní využívání homogenních funkcí typu xa pro modelování všech 

možných závislostí. Tato forma ale splňuje dobře požadavky modelu vyplývající 

z analýzy problému. 

 Model je čistě teoretický, bez významnější empirické analýzy 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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