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Model  koordinace  věřitelů  je  speciálním případem tzv.  globálních  her.  V  literatuře  tomuto 
tématu  věnované se lze setkat s nejasnými předpoklady modelu a celkově podivným matematickým 
přístupem – zkoumá se případ kontinua hráčů, což by měla být aproximace velkého konečného počtu 
hráčů. Nebývá však vysvětleno, že jde skutečně o aproximaci.

Cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat jednoduchý model v diskrétním případě 
(tj. pro konečný počet hráčů) a prozkoumat s použitím zákona velkých čísel limitní chování pro počet  
hráčů  jdoucí  do  nekonečna.  Předpoklady  modelu  byly  zvoleny  tak,  aby  zahrnoval  skutečnou 
strategickou interakci hráčů.

V  práci  je  podrobně  prozkoumán  symetrický  model  (tj.  model,  v  němž všichni  hráči  mají 
stejnou váhu) – je vyřešen diskrétní případ i analyzováno limitní chování. Výsledky jsou zajímavé – 
ukazuje  se,  že  hraniční  hodnota  signálu,  od  které  je  dobré  investovat,  na  strategické  interakci 
(v limitním případě) nezávisí, závisí na ní jen existence hraniční hodnoty.

Asymetrický model, v němž je jeden hráč s velkou vahou a mnoho hráčů stejné malé váhy, je 
analyzován v diskrétním případě. Zde se uchazeč ke zkoumání limitního chování již nedostal z důvodu 
vyšší náročnosti a již dostatečného rozsahu práce. Zůstává tedy prostor pro další práci v tomto směru,  
stejně jako při zkoumání dalších variant modelu.

Jistým nedostatkem práce je formát seznamu literatury, v němž chybí některé údaje. Zřejmě to 
bylo způsobeno špatným nastavením programu BiBTeX – lepší by bylo literaturu napsat ručně.

Uchazeč pracoval samostatně s využitím konzultací. Prostudoval modely z literatury a osvojil  
si  potřebné matematické  metody  z  teorie  pravděpodobnosti.  Téma bylo  náročné,  uchazeč  se  ho 
zhostil více než dobře. Domnívám se tedy, že práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci
a může být hodnocena známkou výborně.  
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