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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená diplomová práce obsahuje celkem pět klíčových kapitol, úvod a závěr. V součtu 

sčítá celkem 99 číslovaných stran (č. str. příloh se v obsahu práce obvykle neuvádějí a do 

celkového rozsahu práce se nezapočítávají). Seznam použité literatury obsahuje celkem 43 

položek literárních či datových zdrojů, které se nesporně vztahují k tématu předložené práce.  

 

Je zřejmé, že autor prostudoval a v práci využil velmi široký okruh pramenů, které v kontextu 

zpracovaného tématu přinášejí adekvátní informační hodnotou. Statistická data jsou účelně 

zpracována a vhodně tak podporují argumentaci v textu citovaných odborných studií. Práce je 



dobře strukturována, text je zpracován pečlivě s jasnou logickou provázaností teoretické a 

praktické části. 

 

Ačkoliv je práce velmi dobře stylisticky vedena, nelze přehlédnou některé drobné nepřesnosti. 

Např. na str.18 nelze souhlasit s tvrzením, že A.A.Cournot „vytvořil jeden ze základních 

modelů teorie her“. Jisté zpochybnění může přinést i diplomantem zvolená kategorizace 

modelů oligopolu na základě teorie her (hry sekvenční a simultánní). Z textu práce vyplývá, 

že všechny modely oligopolu jsou na teorii her založeny (s. 16). Zároveň však „modely 

založené na teorii her“ diplomant zařazuje mezi příklady modelů simultánních.  

 

Po obsahové, odborné ani formální stránce nemám k předložené diplomové práci zásadní 

připomínky. Při obhajobě diplomové práce doporučuji, aby se student vyjádřil k následujícím 

otázkám: 

 

1. V kontextu textu kap.1.2 vaší diplomové práce zařaďte Sweezyho model oligopolu. 

Vysvětlete. 

2. V jakých aspektech vaší analýzy by se podle vás projevil předpoklad, že by Evropa a 

zejména bankovní trhy vámi zkoumaných zemí nebyly zasaženy důsledky světové 

ekonomické recese?  
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