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Abstrakt 
 
 
Název práce:     Aplikace teorie her v ekonomii  
Autor:      Martin Chvoj 
Katedra:      Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 
Vedoucí bakalářské práce:   RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD.  
e-mail vedoucího:     kopa@karlin.mff.cuni.cz  
 
Abstrakt: Tato práce pojednává o teorii her a její aplikaci v ekonomické teorii. Na 
začátku práce je definován pojem „hra N hráčů“, který je v dalších kapitolách rozvíjen. 
Nejprve jsou popsány základy klasické nekooperativní teorie her opírající se o pojem 
Nashovy rovnováhy a kooperativních her s důrazem na jádro hry a Shapleyho hodnotu. 
Dále jsou analyzovány statistické hry, které se zabývají rozhodováním hráčů při riziku. 
Z moderních přístupů je zde popsána statická a dynamická analýza evolučních her. Další 
část je věnována ekonomické aplikaci všech definovaných druhů her na teorii firmy. 
V závěru práce je popsán a vyhodnocen model, simulující evoluční vývoj populace, 
uvnitř které je hrána hra zvaná vězňovo dilema s dobrovolnou účastí. 
 
Klíčová slova: teorie her, evoluční hry, bayesovské hry, oligopol 
 

 

Title:      Applications of game theory in economics  
Author:     Martin Chvoj 
Department:     Department of Probability and Mathematical  

Statistics 
Supervisor:     RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD. 
Supervisor's e-mail address:   kopa@karlin.mff.cuni.cz 
 
Abstract: This work deals with game theory and its application in economics theory. At 
the beginning a term “game with N players” is defined. Firstly, basics of classical 
cooperative and non-cooperative games, especially concept of Nash equilibrium, core 
and Shapley value are described. Then statistical games, which deal with decisions 
under risky conditions, are analyzed. A static and dynamic analysis in evolutionary 
games as a modern approach to game theory is described. Next part illustrates all 
defined types of games on theory of firm. At the end of work a model that simulates an 
evolutionary progress of population is described and evaluated. In this model a game 
called a prisoner’s dilemma with voluntary participation is played. 
 
Keywords: game theory, evolutionary games, bayesian games, oligopoly 
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Úvod 
 
 
 
 
  Myšlenka matematického modelování reálných situací, popsaných v této práci, stojí na 
dvou pojmech: užitek a hra. Užitek je do značné míry filosofický pojem, který udává 
individuální míru blaha, kterou člověk získá z nějaké činnosti. Například když vydělá 
peníze, když vyhraje jackpot, když vynese odpadky, když se dívá hodinu na televizi, 
když mu umře zlatá rybička atd. Užitek nelze obecně příliš dobře kvantifikovat 
v absolutní výši, avšak lze v něm zavést jakási ordinalita: Tedy například řeknu, že mám 
větší užitek z darování peněz charitě než z vyhození peněz do koše. V našich 
ekonomických modelech se však dopustíme zjednodušení, a sice že budeme uvažovat 
užitek zkoumaných subjektů přímo úměrný výši jejich peněžního příjmu. Při takovém 
zjednodušení již užitek kvantifikovat lze s využitím teorie kardinální užitkové funkce 
(viz. [19]). 
 
  Druhým stěžejním pojmem je hra. Hru mezi sebou hrají hráči. Nás nebude zajímat 
průběh hry, ale její výsledek. Ve výsledku totiž každý z hráčů obdrží nějaký užitek. A 
právě podle výše tohoto užitku a dostupných informací, které ten daný hráč má, volí 
hráči své strategie do hry. Hrami se zabývá matematická větev zvaná teorie her. 
 
  Teorie her existuje mezi lidmi od nepaměti neboť hraní her a volba strategií je součástí 
každodenního života. Z matematického hlediska by se zavedení teorie her mohlo počítat 
od zavedení smíšených strategií začátkem 18 století N. Bernoullim a P. R. de 
Montmortem. D. Bernoulli pak o generaci později zavedl teorii užitku. Za první 
ekonomický model využívající teorii her by mohl být považován Cournotův model 
duopolu popsaný 1838 A. A. Cournotem.1 Tento model pak v roce 1934 vylepšil H. von 
Stackelberg tzv. Stackelbergovým modelem.  
 
  V roce 1921 E. Borel zavedl pojem strategická hra. O pět let později, J. von Neumann 
dokázal větu o minimaxu a zpřesnil Borelův pojem strategické hry. V roce 1944 J. von 
Neumann a O. Morgenstern publikovali knihu Theory of Games and Economic 
Behaviour, která dává matematický aparát (klasické) teorii her a zabývá se mimo jiné 
aplikačními možnostmi teorie her a axiomatickou teorií užitku. John Nash v roce 1951 
ve své diplomové práci vytvořil koncept Nashovy rovnováhy za což dostal v roce 1994 
Nobelovu cenu. Od 50 let se teorie her značně větví, vytváří se nové směry a nové druhy 
her. V současné době je teorie her jedním ze základních nástrojů ekonomické teorie, což 
dokazuje například i fakt, že Nobelovy ceny v oblasti ekonomie byly v posledních letech 
udělovány za pokročilé výsledky v teorii her. 
 
  Tato práce se zabývá partií ekonomie zvanou teorie firmy (viz.[5] nebo [11]). 
Podíváme se na to, jak by matematicky mohla být firma modelovaná a jaké principy 
z teorie her by posloužily k řešení jejích rozhodovacích problémů. 

                                                 
1 v práci Recherches sur les principes mathématiques de la théotie des richesses 
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  V první kapitole definujeme pojem hry a uvedeme základní definice a věty z tzv. 
klasické teorie her, jejímž stěžejním pojmem je Nashova rovnováha, která předpokládá 
racionální uvažování hráčů a dokonalou informovanost mezi hráči. Budeme se zabývat 
podmínkami existence Nashovy rovnováhy, dále kooperativními a nekooperativními 
hrami, což jsou speciální případy her a v závěru kapitoly představíme hru označovanou 
jako vězňovo dilema. 
 
  Druhá kapitola se zabývá statistickými hrami. Budeme uvažovat hru dvou hráčů: 
statistika a přírody. Příroda je hráč, který volí své strategie zcela s náhodným, 
statistikovi známým rozdělením. Ustoupíme tak od předpokladu dokonalé 
informovanosti hráče, avšak předpoklad racionálního jednání hráče nám zůstane. Tato 
kapitola směřuje k mechanismu zvanému Bayesův princip. Cílem této kapitoly je tento 
princip popsat a získat návod na řešení her tohoto typu. 
 
  Třetí kapitola zkoumá evoluční hry. Největší přínos evolučních her je, že nám dovolují 
opustit od předpokladu racionálního jednání hráčů a nahrazují ho pouze předpokladem, 
že se hráči nějakým způsobem „učí ze svých nebo cizích chyb“. Tyto hry se skládají 
z velkého počtu na sebe navazujících dílčích her a hráči si předávají informace o tom, se 
kterou strategií jak uspěli. Takovýto systém analyzujeme jednak z hlediska statického a 
jednak z hlediska dynamického. Výsledky této kapitoly říkají, jak můžeme definovat 
stabilní strategii a jaký je vztah mezi stabilní strategií z hlediska evolučních her a 
Nashovou rovnováhou. 
 
  Ve čtvrté kapitole zavádíme pojem užitku a pak se velmi stručně dotkneme základních 
ekonomických pojmů, které využíváme dále v práci. Těmito pojmy jsou nabídka, 
poptávka, tržní rovnováha, alokační efektivnost, adaptivní a racionální očekávání. 
 
  Závěrečná pátá kapitola se již věnuje samotné aplikaci zmíněných konceptů na teorii 
firmy. Matematickými prostředky popisuje firmu jako výrobní jednotku, která volí 
množství statků, které dodá na trh a cenu, za kterou bude jednotku statku prodávat. 
Kapitolu rozdělujeme do čtyř částí podle druhu tržní struktury. V každé části pak 
uvádíme možnou aplikaci některého druhu her, které jsme definovali v kapitolách 1-3. 
Významnou část práce představuje v závěru této kapitoly příklad na modelování 
evoluční hry, který byl naprogramován v programu Mathematica v6.1 a uložen na 
přiloženém CD. V tomto modelu analyzujeme evoluční model chování populace, která 
hraje hru zvanou vězňovo dilema  s dobrovolnou účastí. Hledáme nastavení vstupních 
podmínek hry tak, aby výnos populace byl ve stabilním stavu co největší, přičemž 
počáteční rozdělení strategií mezi členy populace je náhodné. 
 
  Na CD lze nalézt vedle zmíněných programů také barevné a animované obrázky na 
které se v textu odkazuji. 
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Klasická Teorie Her 
 

1.1 Klasická Teorie Her 
 
  Teorie her se zabývá matematickým modelováním situací, kde je nutné rozhodnutí 
(taktéž nazývané konfliktní situace). V každé takovéto rozhodovací situaci vystupují 
různě inteligentní objekty (příroda, lidé, mechanismy, instituce) generující rozhodnutí, 
kteří se nazývají hráči. Hráčů je vždy konečný počet. Rozhodnutí hráče budeme nazývat 
strategie. Matematicky můžeme hru definovat takto (definice převzata z [4]):  
 
Definice Definice Definice Definice 1.1.1.1.1:1:1:1:  Nechť je dána konečná neprázdná N-prvková množina � � �1,2, … , "# 
a dále N měřitelných množin )*, )+, … , ),  a N omezených reálných funkcí 
/*, /+, … , /,  definovaných na kartézském součinu )* 2 )+ 2 … 2 ), . Hrou N 
hráčů v normálním tvaru budeme rozumět uspořádanou 62" 7 18-tici 
 
61.18 

9 � ��, )*, )+, … , ), , /*6:*, :+, … , :,  8, /+6:*, :+, … , :, 8, … , /,6:*, :+, … , : 8 #2 
 
  Množinu H nazveme množinou hrámnožinou hrámnožinou hrámnožinou hráčůčůčůčů, množinu )< nazveme prostoremprostoremprostoremprostorem    strategiístrategiístrategiístrategií 
hráče i, prvek  :< > )< nazveme strategií hráčstrategií hráčstrategií hráčstrategií hráčeeee i a funkci /<6:*, :+, … , :,  8 nazveme 
výplatní funkcívýplatní funkcívýplatní funkcívýplatní funkcí hráčhráčhráčhráče e e e iiii 6vše pro @ > �8. Je-li hodnota výplatní funkce pro daného 
hráče kladná, hovoříme o zisku, je-li záporná, hovoříme o ztrátě. Podmnožina 
množiny H se nazývá koalicekoalicekoalicekoalice. 
 
  Hry lze klasifikovat dle různých kritérií a pak zkoumat jednotlivé typy her. 
Matematický aparát teorie her je velmi široký, přestože nejzákladnější a nejznámější hry 
se dají modelovat pomocí jednoduchých algebraických rovnic3. Celková klasifikace her 
je v literatuře nejednotná a jen pro ilustraci uveďme dělení her dle časopisu 
Mathematical Reviews: 
 

(a) Kooperativní a nekooperativní hry 
- Hry jsou kooperativní, když hráči mohou uzavírat vynutitelné dohody, 

v nekooperativních hrách toto možné není. Vynutitelná dohoda znamená, že 
když hráč v dohodě slíbí, že zahraje některou ze strategií, pak tuto strategii ve 
své hře nemůže změnit bez postihu. 

 

                                                 
2 V dalším budeme značit D � 6)*, )+, … , ),8, E � F/*6:*, … , :,8, … , /,6:*, … , :,8G 
3 Jde o tzv. maticové hry, ve kterých lze zapsat výplatní funkce některého hráče ve tvaru výplatní matice. 
Více o maticových hrách lze nalézt například v [7] 
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(b) Symetrické a asymetrické hry 
- Symetrické hry jsou hry, kde výplatní funkce je pro všechny hráče stejná. 

(c) Hry s nulovým součtem a hry s nenulovým součtem 
- Hry, ve kterých je součet hodnot výplatních funkcí vždy roven nule a tudíž 

hráči nemohou zvýšit objem výstupu, se nazývají hry s nulovým součtem. 
(d) Hry simultánní a sekvenční 

- Simultánní hry jsou takové, ve kterých všichni hráči postupují současně. 
Nebo obecněji jde o hry, kdy hráči v momentě volby své strategie nevědí, jak 
se zachovají (nebo zachovali) ostatní hráči. V sekvenčních hrách naproti 
tomu mají hráči informace o předchozích tazích ostatních hráčů. 

(e) Hry s dokonalou informací a s nedokonalou informací 
- Hry s dokonalou informací jsou takové hry, kde hráči mohou znát všechny 

možné průběhy hry. 
(f) Nekonečné dlouhé hry 

- Jsou teoretické hry, které mají nekonečný počet kol a kde jsou výsledky 
známy až po proběhnutí celé hry. 

(g) Diskrétní a spojité hry 
- Diskrétní hry jsou takové, kde je množina rozhodnutí každého hráče konečná 

nebo spočetná. Pokud je tato množina nespočetná, pak jde o spojité hry. 
(h) Metahry 

- Jsou to hry, jejichž hraním se vytváří pravidla, cíle nebo podněty dalších her. 
 
  Hráči, kteří provádějí logické analýzy a na základě všech dostupných informací zvolí 
racionální řešení, které maximalizuje hodnotu jejich výplatní funkce, se nazývají 
inteligentní. Inteligentní hráč musí brát při výběru své strategie v úvahu všechna možná 
rozhodnutí ostatních hráčů. Hráči, kteří volí strategie zcela náhodně, a tudíž nezávisle na 
hodnotách jejich výplatní funkce se nazývají neinteligentní. A hráči, kteří se 
s pravděpodobností p chovají jako hráči inteligentní a s pravděpodobností 1-p jako hráči 
neinteligentní, se nazývají p-inteligentní (těmi se v práci zabývat nebudeme). 
 
  Lze ukázat, že pokud je ve hře více hráčů neinteligentních, pak můžeme bez újmy na 
obecnosti všechny vlivy jejich rozhodnutí shrnout do rozhodnutí jediného 
neinteligentního hráče. Jestliže je v rozhodovací situaci jeden (nebo s ohledem na 
předchozí poznámku i více) hráč neinteligentní (označme ho jako „příroda“ nebo hráč 1) 
a pouze jeden hráč inteligentní (označme ho jako hráč 2), pak rozhodování hráče 2 se 
nazývá rozhodování při riziku, pokud hráč 2 zná rozdělení pravděpodobnosti výběru 
strategie hráče 1. Pokud toto rozdělení není hráči 2 známo, hovoříme o rozhodování při 
nejistotě. 
 
  Pokud hráči znají všechny možné strategie a všechny výplatní funkce všech hráčů, pak 
se jedná o hry s dokonalou informací. V opačném případě jde o hry s nedokonalou 
informací. V ekonomických problémech jde téměř vždy o případ hry s nedokonalou 
informací a získávání dalších informací je nákladné (snižuje se tím hodnota výplatní 
funkce). 
 
  Pro popis výběru strategie inteligentního hráče nám může pomoci následující definice 
(převzato z [7]): 
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Definice 1.2Definice 1.2Definice 1.2Definice 1.2::::    N-tici strategií    HI � 6:*JJJ, :+JJJ, … , :,JJJJ8 nazveme rovnovážnourovnovážnourovnovážnourovnovážnou 6příslušné hře 
v normálním tvaru8, jestliže platí: 
 
61.28 /<6:*JJJ, :+JJJ, … , :KL*JJJJJ, :< , :KM*JJJJJ, … , :,JJJJ8 N /<6:*JJJ, :+JJJ, … , :,JJJJ8 

 
 pro všechna @ > �, a všechna :< > )<. Složka :<  se nazývá rovnovážnou strategií irovnovážnou strategií irovnovážnou strategií irovnovážnou strategií i----
tého hráčetého hráčetého hráčetého hráče    nebo Nashova rovnováha.Nashova rovnováha.Nashova rovnováha.Nashova rovnováha.    
 

  Rovnovážná strategie :<  je nejlepší strategie i-tého hráče za předpokladu, že ostatní 
hráči nezmění své strategie. Rovnovážná strategie nám však nic neříká o tom, jak se 
bude konflikt vyvíjet, pokud se od nich odchýlí více hráčů najednou. 
 
  V teorii her je velmi důležitý následující pojem (převzato z [7]): 
 
Definice 1.3Definice 1.3Definice 1.3Definice 1.3:::: Nechť 9 � 6�, D, E8 je hra v normálním tvaru. Pak hra Q � 6�, R, E8, 
kde R � 6S*, S+, … , S,8  je systém všech vektorů pravděpodobnostních měr 
T � 6U*, U+, … , U,8 na XXXX, kde  UW  XYZ[ \Z ]^Z[ _`aá^@Ybé,  a kde 
 
61.38 /<6T8 � c /<6H8] 

D T6H8 
 
se nazývá    smíšeným rozšířením hry Gsmíšeným rozšířením hry Gsmíšeným rozšířením hry Gsmíšeným rozšířením hry G. Speciálně, pokud jsou prostory strategií )< 
pro e@ > � konečné, tak platí: 
 
61.48 /<6T8 � ∑ /<H>D 6H8 ∏ UWF:WG,

Wi*  
 
Prvky z prostoru )< se nazývají ryzíryzíryzíryzí    6čisté86čisté86čisté86čisté8    strategie istrategie istrategie istrategie i----tého hráčetého hráčetého hráčetého hráče a prvky prostoru 
S<  se nazývají smíšené strategie ismíšené strategie ismíšené strategie ismíšené strategie i----tého hráčetého hráčetého hráčetého hráče. 
 
  Nyní již můžeme zavést na prostoru všech strategií uspořádání (převzato [9]). 
 
Definice 1.4Definice 1.4Definice 1.4Definice 1.4:::: Nechť  Q � 6�, R, E8 je smíšeným rozšířením hry 9 � 6�, D, E8, pak 
řekneme, že strategie U<

* > S<  i-tého hráče silně silně silně silně dominujedominujedominujedominuje 6je lepší8 strategii U<
+ > S< 

i-tého hráče, pokud platí: 
 
61.5a8 eTk � 6U*, … , U<L*, U<M*, … , U,8    /<6Tk, U<

*8 l /<6Tk, U<
+8  

61.5b8  mTk    /<6Tk, U<
*8 n /<6Tk, U<

+8 
 
Značíme pak U<

* p U<
+. Pokud je splněna pouze podmínka 61.5a8, pak říkáme, že 

strategieU<
* i-tého hráče ddddominujeominujeominujeominuje 6je aspoň tak dobrá jako8 strategii U<

+ i-tého hráče 
a značíme U<

* r U<
+. Pokud platí U<

* r U<
+a zároveň U<

* s U<
+, pak říkáme, že strategie 

U<
* a U<

+ i-tého hráče jsou ekvivalentní ekvivalentní ekvivalentní ekvivalentní 6jsou stejně dobré8, značíme U<
* t U<

+. 
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  Jeden za základních poznatků teorie her je následující (Nashova) věta: 
 
Věta 1Věta 1Věta 1Věta 1.1.1.1.1:::: Ve smíšených strategiích má každá konečná hra aspoň jednu rovnovážnou 
strategii. 
 
Důkaz této věty, zle nalézt v např. v [2] věta 2.3.1. 
 
  O existenci rovnovážných strategií v nekonečných hrách (hrách, kde jsou prostory 
strategií nekonečné) v normálním tvaru hovoří následující věta: 
 
Věta 1.2Věta 1.2Věta 1.2Věta 1.2:::: Nechť má hra 9 � 6�, D, E8 v normálním tvaru tyto vlastnosti: 
6i8  )<  jsou kompaktní konvexní podmnožiny euklidovských prostorů wxy , 
@ � 1, … , " 
6ii8  /<6:*, :+, … , :,8  jsou konkávní funkce v proměnných :<  definované na 
prostorech )<, a to pro všechna :*, … , :<L*, :<M*, … , :, > )* 2 … 2 )<L* 2 )<M* 2 … 2
),, @ � 1,2, … , ". 
6iii8 Funkce ∑ /<6H8,

<i*  je spojitá v celém svém definičním oboru )* 2 )+ 2 … 2 ),. 
6iv8 Pro každé :< > )<  jsou funkce /<6:*, … , :<, … , :,8  spojité vzhledem k 
:*, … , :<L*, :<M*, … , :, na množině )* 2 … 2 )<L* 2 )<M* 2 … 2 ),, @ � 1,2, … , ". 
  Potom každá hra v normálním tvaru má alespoň jednu N-tici rovnovážných 
strategií. 
 
Důkaz této věty lze nalézt v [7], věta 5.1 
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1.2  Nekooperativní a kooperativní hry 
 

1.2.1 Nekooperativní hry N hráčů 
 
  Nekooperativní hry jsou takové hry, kdy není možné mezi hráči uzavírat vynutitelné 
dohody o volbě strategií. Racionální strategie je Nashova rovnováha. Problém nastává, 
pokud rovnovážných bodu je více. O řešení těchto problému v různě zjednodušených a 
specifických případech pojednává dopodrobna literatura (viz např. [4], [7] nebo [8]). My 
hlavní myšlenku teorie nekooperativních her využijeme k popisu fungování duopolu a 
oligopolu. Klasickým, a pro nás podstatným, příkladem nekooperativní hry dvou hráčů 
je Vězňovo dilema. 
 

1.2.2 Kooperativní hry N hráčů 
 
  V kooperativních hrách je již možné uzavírat vynutitelné dohody mezi libovolnou 
podmnožinou hráčů. Zaveďme několik pojmů a vysvětleme základní principy (převzato 
z [7]): 
 
DefiniceDefiniceDefiniceDefinice    1.51.51.51.5::::    Nechť 9 � 6�, D, E8 je hra v normálním tvaru. Množinovou funkci 
{: | } � ~ � definovanou na σ-algebře množiny � � �1, … , "# předpisem:    
 
61.68 {6|8 � ��:�6�8 �@_�6��8 ∑ /<6:*, … , :,<>� 8,   e6| } �, | � �8 
 {6�8 � ��:�6�8 ∑ /<6:*, … , :,8<>�  
 
kde  �6|8 �2<>� )<  je prostor strategií koalice L. Takovou funkci nazveme 
charakteristická funkcecharakteristická funkcecharakteristická funkcecharakteristická funkce4. 
 
  Charakteristická funkce udává maximální částku, kterou si je schopna koalice zajistit, 
pokud ostatní hrají tak, aby této koalici co nejvíce uložili. Důležitou vlastnost 
charakteristické funkce uvádí následující věta. 
 
Věta Věta Věta Věta 1.31.31.31.3::::  Pokud 9 � 6�, D, E8 je hra, pro kterou existuje charakteristická funkce {. 
Pak pro každé dvě disjunktní koalice �+, �* } �  platí 
 
61.78 {6�*8 7 {6�+8 N {6�* � �+8  6σ-superaditivita8 
 
Důkaz této věty lze nalézt v [7], věta 6.1 
 
  

                                                 
4  Někdy se takto definovaná charakteristická funkce nazývá minimaxová, protože se řídí principem 
minimaxu. Charakteristická funkce lze definovat i odlišně tím, že se bude řídit odlišnými principy: např. 
principem maximinu nebo Hurwitzovým principem nebo principem největšího zklamání. Více o těchto 
principech viz. [4]. 
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  Předpokládejme, že známe charakteristické funkce všech koalic (i jednočlenných). 
Nyní je nutné zodpovědět 2 otázky: 
(i) Jakou koaliční strukturu budou firmy volit 
(ii) Jak si hráči uvnitř koalice rozdělí zisk. 
 
  Nazvěme vektor � � 6�*, … , �,8 rozdělením výhry, kde �<  je částka, kterou si i-tý 
hráč odnese z konfliktu. Každý hráč se snaží účastnit se té koalice, která mu přinese 
nejvyšší �<. K tomu aby určil, jak vysoké �< mu ta která koalice přinese je ovšem nutné 
znát způsob rozdělování výhry. Modelů popisující dělení výhry je vícero a je nutné se 
předem dohodnout, jaký z nich bude volen. 
 
  Problematická je především situace, kdy se hráči normativně nedohodnou na žádné 
koaliční struktuře nebo jich existuje více nějakým způsobem ekvivalentních. Zavedeme 
další pojem (převzato z [8]). 
 
DefiDefiDefiDefinice 1.6nice 1.6nice 1.6nice 1.6::::    Množinu rozdělení aaaa, která splňuje následující podmínky: 
 
61.88 e6| } � � �1, … , "#8, e6/ } |8: 
 ∑ �< � {6|8<>�  
  ∑ �< l {6/8<>�    6skupinová stabilita8 
 
nazveme jádremjádremjádremjádrem hry zadané charakteristickou funkcí υ. 
 
 Podmínkám (1.8) se říká „princip kolektivní racionálnosti“ (princip vygenerování 
maximální možné jisté částky v dané koalici) a „princip skupinové stability“ (princip 
hájení zájmů podskupin a jedinců v koalici). Z principu skupinové stability plyne i tzv. 
„princip individuální stability“ �< l {< , @ � 1, … , ", který zaručuje, že se žádný jedinec 
v koalici si nevydělá víc, pokud bude pracovat sám na sobě (nebude v žádné koalici). 
Jedinci uvnitř koalice si mezi sebou rozdělí celý výdělek koalice. Nyní může nastávat 
problém, pokud bude mít žádné nebo více jader. 
 
  Pokud má hra jedno jádro lze případ dořešit poměrně snadno. Jedná se vlastně o ideální 
případ, kdy se hráči dohodnou na stabilní koaliční struktuře. Jádro pak tvoří konvexní 
polyedr, což je omezená množina. Máme tedy danou koaliční strukturu a hledáme 
způsob jak výdělek rozdělit uvnitř koalice L, která je prvkem ustálené koaliční struktury 
(předvedený postup pak lze použít pro každou koalici, z oné koaliční struktury). Každý 
hráč z L se pak bude snažit maximalizovat svou výhru �<, tedy bude se zasazovat o co 
největší díl z výdělku celé koalice a proto se není možné dohodnout, aniž bychom měli 
nějaký předem určený mechanismus, který nám výdělek spravedlivě rozdělí. K rozřešení 
tohoto konfliktu lze použít tzv. princip nedostatečné evidence 5 . Vzhledem 
k nemožnosti konečného rozdělení výdělku deterministickými prostředky se hráči 
dohodnou, že toto rozdělení vyberou na základě náhodného pokusu, v němž každé 

                                                 
5 Tohoto principu se používá v případech, kdy nelze udat žádné rozumné kritérium, podle něhož by bylo 
možné rozlišit jednotlivé, z hlediska volby přípustné, strategie. Podle tohoto principu je optimální volit tu 
strategii, která maximalizuje střední hodnotu výhry, vypočítanou za předpokladu, že všechny strategie, 
které nemá rozhodující hráč pod kontrolou, se vyskytnou se stejnou pravděpodobností. 
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rozdělení z jádra by mělo stejnou hodnotu zvolení. Je tedy třeba pracovat 
s rovnoměrným rozdělením na jádře ℑ. Aby se však hráči vyhnuli náhodnému 
experimentu a mohli dopředu uzavřít smlouvu, ve které bude konečné rozložení, 
dohodnou se přímo, že budou realizovat střední hodnotu rozdělení popsaného 
náhodného experimentu. Označíme-li tuto střední hodnotu �I , můžeme její složku �KI  
vyjádřit vzorcem 
 
(1.9) �KI � c �<d�6�8,   @ > | 

ℑ  

 
kde �6�8 je distribuční funkce rovnoměrného rozdělení na jádře a integrál se chápe jako 
Lebesgue-Stieltjesův. 
 
  Pokud je jader více, lze výše popsaný postup aplikovat na všechna jádra. Finální 
rozdělení ovšem nebude určeno jednoznačně, tedy nezískáme jednoznačný normativní 
návod pro jednání hráčů. 
 
  A nakonec, pokud bude jádro prázdné, tak opět neexistuje jednoznačný návod jak volit 
koaliční struktury, ani jak dělit výhru. Pro řešení takové situace odkazuji na literaturu 
(viz. např. [7] nebo [8]), kde je popsáno několik metod, jak vzniklou situaci řešit. Každý 
z oněch postupů má však své klady a zápory. Pokud však již máme hodnoty 
charakteristické funkce pro jednotlivé koalice, můžeme spočítat pro každého hráče tzv. 
Shapleyho hodnotu. Toto číslo udává relativní vyjednávací sílu. Shapleyho hodnota 
pak může sloužit jako teoretický návod k přerozdělení výdělku. Jen pro úplnost zde 
napíši vzorec pro hledání Shapleyho hodnoty i-tého hráče ��< , pokud již známe 
charakteristické funkce: 
 

(1.10a) �<6X8 � ∑ �6�8L�6�\�<#8
�,L*

WL* ��}�,Wi|�|  

(1.10b) ��< � ∑ �y6W8�>�
,  

 
  Shapleyho hodnota bere v úvahu hráčův příspěvek k úspěchu koalice, do níž náleží. 
Vzorec (1.10a) udává střední hodnotu přínosu hráč i ke všem j-členným koalicím a 
vzorec (1.10b) pak střední hodnotu přínosu hráče i ke všem jedno, dvou až N-členným 
koalicím. 
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1.3  Vězňovo Dilema 
 
  Jeden z nejdůležitějších a zároveň obecně nejznámějších problémů teorie her je 
následující konfliktní situace: 
 
Definujme symetrickou hru 9 � 6�, D, E8 v normálním tvaru takto: 
Počet hráčů   N=2 
Prostor strategií hráčů  )< � ��ZZ\` Z^�¡, a �]@¡#, @ � 1,2 
Výplatní funkce hráčů zapíšeme maticí ¢ � £a<W¤ , kde a<W � F/*6@, X8, /+6@, X8G;  @ �
1,2; X � 1,2 přičemž  @, X � 1 ¦ hráč 1 resp. hráč 2 zvolil strategii kooperovat  

@, X � 2 ¦ hráč 1 resp. hráč 2 zvolil strategii zradit.  
Zapíšeme tedy matici Z6: 
 

hráč 2→ 
hráč 1↓ . 

kooperovat zradit 

kooperovat (B,B) (D,A) 

zradit (A,D) (C,C) 

Tabulka1.1: Výplatní matice vězňova dilematu 
 
  Přičemž v tomto konfliktu platí 
 
(1.10) § n ¨ n © n ª. 
 
  Další předpoklad pro hru je ten, že se hráči nemohou vzájemně domluvit, na kooperaci 
(nebo-li neexistuje žádný způsob jak by v době učinění rozhodnutí jeden hráč přinutil 
druhého zvolit kooperativní strategii). Názorné příklady her tohoto typu, které jsou 
převzaté z reality lze nalézt v [4]. Vysvětlení, proč se takovémuto konfliktu říká vězňovo 
dilema, lze nalézt například v [11]. Dále v textu budeme rozebírat aplikace takovéto 
konfliktní situace na model duopolu (viz kapitola 5.3). 
 
  Rozbor této hry se rozdělí na případ, kdy se jedná o hru jednokolovou (tedy hráči volí 
své strategie pouze jednou a ve hře není žádná informace o minulosti jednotlivých 
hráčů) a na případ, kdy je kol více a jde o sekvenční hru. Pro jednokolovou hru platí, že 
strategie „zradit“ silně dominuje strategii „kooperovat“, protože jediný možný 
rovnovážný bod je zrada od obou hráčů.  
 
  Zajímavější případ nastane, pokud se na tento konflikt podíváme jako na sekvenční 
hru, kdy se může jeden hráč druhému „pomstit“. Tento případ podrobněji probereme 
v kapitole věnované Evolučním hrám. 
  

                                                 
6 Hry, které lze zapsat takto do matice se nazývají dvojmaticové hry, protože Z  může být rozloženo do 

dvou matic: /* a /+, kde /* � �¨ ª
§ ©�, /+ � �¨ §

ª ©�. 
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2222    
 

Statistické hry 
 
 
  Definice, myšlenky a závěrečná věta v této kapitole jsou převzaty z [2], kapitoly 3-6. 
 
  Budeme uvažovat hry dvou hráčů s prostory strategií )*  a )+. Každou takovou hru 
určuje, jak bylo popsáno výše, pouze struktura množin )* a )+ a tvar výplatní funkce 
/*, a /+. Budeme se nyní zabývat jednou specializací, která se nazývá statistické hry. 
Ve statistických hrách budeme místo o hře dvou hráčů mluvit o přírodě (hráč 1) a o 
statistikovi (hráč 2). Příroda je neinteligentní hráč a výše jeho výplatní funkce nás 
nezajímá, proto když budeme mluvit o výplatní funkci M, budeme mít na mysli výplatní 
funkci statistika 6/+8. 
 
  K popisu statistických her budeme potřebovat základní pojmy z teorie 
pravděpodobnosti. Základním pojmem je prostor elementárních jevů «««« obsahující 
všechny možné výsledky pokusu. Na prostoru «  budeme ještě uvažovat systém jejích 
podmnožin Z s prvky a > ¢, které tvoří σ-algebru. Dále budeme uvažovat jiný prostor 
elementárních jevů PPPP, na kterém bude σ-algebra Ω, jejíž prvky budeme značit  > ® a 
dále funkce p definovaná na ¢ 2 ® taková, že pro pevné ω  je \°7 pravděpodobnostní 
míra na Z. 
 
Definice Definice Definice Definice 2.12.12.12.1:::: Nechť « a P jsou dvě neprázdné množiny, nechť Z je σ-algebra na «, Ω 
je σ-algebra na P a nechť p je funkce definovaná na ¢ 2 ® taková, že pro pevné 
 > ® X` \°  pravděpodobnostní míra. Pak čtveřici ± � 6«, ², ¢, ®, \8  nazveme 
výběrovým prostorem. 
 
  Z hlediska teorie her je  > ®  ryzí strategií přírody. Prvky množiny Ω budeme 
nazývat stav přírody. Prostor statistikových ryzích strategií je složitější. Označme A 
jako množinu všech možných zásahů (nebo rozhodnutí) statistika �, které může učinit 
při (jemu neznámému) stavu přírody ω. Rozhodne-li se učinit zásah bez předběžných 
pokusů, utrpí ztrátu |6, �8, kde |: ® 2 § ~ �. Jak bylo v předchozí větě naznačeno, u 
statistických her se uvažuje, že má statistik možnost provádět předběžné pokusy, které 
mu pomáhají získat informace o skutečném stavu přírody ω. Statistik musí rozhodnout, 
které pokusy má provést, jaké množství, v jakém pořadí a jaké rozhodnutí má po 
skončení pokusů učinit. K neomezenému počtu pokusů, který by mohl dát úplnou 
informaci o ω, zabraňuje cena pokusu. Tyto náklady také ovlivňují volbu strategie. 
Podle počtu pokusů  mluvíme buď o statistických hrách s jednoduchým pokusem, nebo 
o sekvenčních hrách. My se budeme zabývat pouze hrami s jednoduchým pokusem. 
Jednoduchý pokus se skládá z konečného počtu dílčích pokusů, přičemž výsledek 
                                                 
7 Budeme značit \°6a8 � \6a|8 tedy jde o podmíněnou pravděpodobnost. 
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dílčího pokusu je vektor s konečným počtem složek. Podstatné pro jednoduchý pokus je 
to, že počet dílčích složek je předem přesně stanoven, proto se také někdy mluví o 
pokusu s konečným rozsahem. Nyní si tyto pojmy formálně definujme. 
 
Definice 2.2Definice 2.2Definice 2.2Definice 2.2::::    Nechť  ± � 6«, ², ¢, ®, \8 je výběrový prostor a nechť A je libovolný 
prostor zásahů nebo rozhodnutí. 
Libovolná funkce  ]: ¢ ~ §, se nazývá rozhodovací funkcírozhodovací funkcírozhodovací funkcírozhodovací funkcí.  
Systém D rozhodovacích funkcí je množinou ryzích strategií statistikaryzích strategií statistikaryzích strategií statistikaryzích strategií statistika. 
Libovolná funkce |: ® 2 § ~ � budeme nazývat ztrátovou funkcíztrátovou funkcíztrátovou funkcíztrátovou funkcí. 
Funkce ´: ® 2 ª ~ � definovaná předpisem 
 
62.18  ´6, ]8 � c |F, ]6a8G]\°6a8 

µ  
 
nazveme riziková funkceriziková funkceriziková funkceriziková funkce.8 
Hra 9 � 6®, ª, ´89 se nazývá statistická hrastatistická hrastatistická hrastatistická hra    ssss    jednoduchým pokusemjednoduchým pokusemjednoduchým pokusemjednoduchým pokusem.  
  
  Nyní, když víme, že budeme provádět pokusy, můžeme zavést další dva pojmy. Tzv.: 
apriorní pravděpodobnost  bude jakási odhadovaná pravděpodobnost nějakého jevu, 
ještě před tím, než je učiněn pokus, který dá nějakou informaci o onom jevu. 
Aposteriorní pravděpodobnost bude pravděpodobnost nějakého jevu, po té, co už 
známe výsledek onoho pokusu. Apriorní pravděpodobnostní rozdělení stavů ω, je jiný 
název pro smíšené strategie přírody ξ. A prostorem Ξ budeme označovat prostor 
apriorních pravděpodobností přírody. Aposteriorní pravděpodobnost definujeme jako 
podmíněnou střední hodnotu možných stavů přírody, při známém výsledku pokusu.10: 
 
Definice Definice Definice Definice 2.2.2.2.3:3:3:3: Nechť  ± � 6«, ², ¢, ®, \8 je výběrový prostor a nechť Ξ je množina 
všech pravděpodobnostních rozdělení na Ω. Pak aposteriorní pravděpodobnostaposteriorní pravděpodobnostaposteriorní pravděpodobnostaposteriorní pravděpodobnost ω 
při daném z je podmíněná pravděpodobnost ω při daném z. tj. funkce U¹ definovaná 
při pevném a > ¢ na  S 2 ® vztahem 
 
62.28 U¹68 � º6¹|°8»6°8

c º6¹|�8¼»6�8 
½>¾

   
 
  Obdobným postupem zkonstruujeme pojem aposteriorního rizika:11 
 
     

                                                 
8 Jinak řečeno se jedná se o podmíněnou střední hodnotu ztráty. 
9  Zde je značení hry odlišné od definice hry v normálním tvaru 9 � 6�, ), /8 , zde předpokládáme 
card6H8�2, Ω a D značí množiny strategií přírody (hráče 1) a statistika (hráče 2), množina výplatních 
funkcí M je zde redukovaná pouze na výplatní funkci statistika ρ, neboť výplatní funkce přírody nás 
nezajímá. 
10  Odvození aposteriorní pravděpodobnosti vychází z podmíněné střední hodnoty a použití Bayesova 
vzorce. Lze nalézt v [2] 
11 Postup konstrukce aposteriorního rizika je téměř stejný jako u aposteriorní pravděpodobnosti jen s tím 
rozdílem že dam počítáme podmíněnou střední hodnotu ztráty. Postup lze nalézt v [2] 
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Definice 2.4Definice 2.4Definice 2.4Definice 2.4:::: Funkce definovaná na množině S 2 ª vztahem 
 
62.38 À¹6]8 � c |F, ]6a8G 

°>Á ]U¹68 
 
se jmenuje podmíněné nebo aposteriorní rizikoaposteriorní rizikoaposteriorní rizikoaposteriorní riziko při daném z a d. Pro � > § značí 
À¹6�8 číslo À¹6]8 při speciální volbě ]6a8 Â �. 
 
  V ekonomickém kontextu se omezíme na statistické hry s pevným rozsahem výběru a 
s konečnou množinou stavů přírody ® � �1, … , �#.12 
 
  Položme: 
 
(2.4)  Ã � £Ä6�8 � FÅ*6�8, … , Å�6�8G: ÅW6�8 � |6X, �8, � > §¤ 

  
  Je vidět, že Ã > �� a Å6�8 udává vektor ztrát, když zvolil statistik rozhodnutí �, jehož 
j-tá složka je utrpěná ztráta při stavu přírody j. Nyní nahradíme prostor rozhodovacích 
funkcí D systémem vektorových funkcí [: ¢ ~ Ã, pro které platí: 
 
(2.5)  Æ6a8 � F[*6a8, … , [�6a8G  

[W6a8 � |6X, ]6a88, j> ® 
 
  [W6a8 udává ztrátu statistika, který zvolil rozhodovací funkci d a stav přírody byl j. Pak 
riziková funkce statistika, když příroda je ve stavu X > ® je podle (2.1): 
 
(2.6)   ´6X, ]8 � ∑ |FX, ]6a8G\6a|X8¹>µ  
 
  Definujme � > �� vztahem: 
 
(2.7)  � � £Ç6]8 � F´*6]8, … , ´�6]8: ´W6]8 � ´6X, ]8, ] > ªG¤ 
 
  Původní hra je pak ekvivalentní s hrou, ve které statistik volí bod ] > ª a příroda volí 
index j a střední ztráta se rovná j-té souřadnici bodu ´6]8. Takto zavedenými pojmy 
jsme ukázali, že statistická hra, v níž nelze provádět pokusy, je ztráta statistika určena 
některou souřadnicí jednoho bodu z W. Zatímco ve hře, kde pokusy provádět lze, se 
ztráta ´6X, ]8 rovná váženému průměru souřadnic bodů z W. Lze dokázat, že pokud je W 
uzavřená a omezená, pak je uzavřená i S je uzavřená a omezená. Konvexnost S plyne 
přímo z její definice (viz. věta 6.2.1 z [2]). 
 
  Při rozhodování v nejistotě nebo riziku obecně neexistuje uspokojivá teorie, která by 
nám říkala, jak máme postupovat při výběru strategie. Na různé hry se aplikují různé 

                                                 
12 Při takovémto zjednodušení lze ve všech definicí uvažovat diskrétní rozdělení, diskrétní míry a všechny 
příslušné vzorce upravit na součty řad. 
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principy13. Ve statistických hrách je obvyklé používat tzv. Bayesův princip14, který 
zohledňuje a využívá informace, které jsme o skutečném stavu přírody již zjistily. Podle 
tohoto principu, statistik řeší tuto úlohu: 
 
(2.8) max¼>È É6U, ]8 � ∑ U68[6, ]8° , 
 
kde U je nějaká užitková funkce, ξ  je známé pravděpodobnostní rozdělení na Ω. 
Rozhodnutí, které řeší tuto úlohu, nazveme Bayesovo řešení. Povšimněme si, že 
Bayesův princip dává vždy ryzí strategii. 
 
Věta Věta Věta Věta 2.2.2.2.1:1:1:1:    Nechť množina W je omezená a uzavřená. Pro libovolné Å > Ã položme 
 
62.98 Ë6Ä6�88 � �T > S, �@_¹>µ6T. Æ6a88 � T. Ä6�8# 
 
Pak množiny T6wwww8 jsou uzavřené a konvexní a pro Ä* � Ä+ nemají Ë6Ä*8 a Ë6Ä+8 
žádné společné vnitřní body. 
 
Důkaz v [2], věta 6.3.1 
 
  Jak tato funkce charakterizuje Bayesova řešení? „Prostor Ξ se rozdělí na uzavřené, 
konvexní podmnožiny Ë6Ä8 bez společných vnitřních bodů a volí se pevně U. Jestliže 
výsledek pokusu je z, spočte se aposteriorní pravděpodobnost U¹ , a když vyjde U¹ >
Ë6Ä8, zvolí se vektor w, neboli provede se to rozhodnutí � > §, které má za následek 
vektor w.“ (citace z [2], str. 142) Pokud bude množina rozhodnutí §  konečná § �
�1,2, … , �#, pak můžeme Bayesova řešení popsat tak, že přijmeme rozhodnutí i jestliže: 
 
(2.10) eX > §: À¹6@8 N À¹6X8, kde 

(2.11) À¹6@8 � ∑ �6W,<8º6¹|W8»6W8Í
�ÎÏ

∑ º6¹|W8»6W8Í
�ÎÏ

� ∑ |6X, @8U¹6X8�
Wi* � w¹|FX, ]6a8G 

 
  Ë6Ä8  je tedy množina aposteriorních rozdělení, pro které dává w minimální 
aposteriorní riziko À¹. Dle (2.11) je À¹6@8 střední hodnota ztráty statistika, když výsledek 
pokusu byl z. Jako poslední poznámku k této kapitole řekněme, že statistické hry, ve 
kterých se využívá Bayesovského principu se někdy nazývají Bayesovské hry. 
 
  

                                                 
13  O těchto principech v teorii her jsme se již zmiňovali v poznámce týkající se minimaximové 
charakteristické funkce v kapitole 2.2. Jedná se tedy např. princip minimaxu, princip minimaximální 
ztráty, Hurwitzův princip, apod. 
14 Pak se těmto hrám říká Bayesovské hry. 
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3333    
 

Evoluční hry 
 

3.1 Motivace Evolučních Her 
 
  Teorie evolučních her je větev teorie her, jejíž vznik je inspirován Darwinovskou 
evoluční teorií a má mnoho uplatnění nejen v biologii, ale i v ekonomii a jiných vědách. 
Z Darwinovské teorie přebírá poznatek, že úspěšnější jedinci (tzn. hráči se strategiemi, 
které jim přináší vyšší zisk) mají tendenci v populaci převládnout, až nakonec přežijí jen 
ti nejschopnější. Také je důležitým poznatkem to, že slabší jedinci přebírají (kopírují) 
strategie silnějších. 
 
  Evoluční hry se staví k hledání optimálních strategií odlišně než hry popsané dosud. 
Klasický přístup se snaží nalézt Nashovu rovnováhu za předpokladu racionálně 
uvažujících jedinců v populaci. Evoluční pojetí bere v potaz další proměnnou, kterou 
bychom mohli charakterizovat jako čas. Jeden z největších přínosů evolučních her, je že 
nevychází z předpokladu dokonalé racionality hráčů. Neklade se na hráče požadavek 
maximalizace zisku za každou cenu, ale pouze, že hráč nezvolí možnost, kdy by mu 
užitek klesl. Ale, jak ukážeme později, tak za určitých předpokladů populace 
dokonverguje (v čase díky zmíněným Darwinovským principům) k Nashově rovnováze. 
Na řešení evolučních her lze někdy také pohlížet, jako na iterační řešení klasických her. 
 
  Takovýto přístup má své pro i proti. Jeden z nejdůležitějších přínosů tohoto přístupu je, 
že nám dovoluje ustoupit od předpokladu inteligence všech hráčů. Dále nám dává návod 
na hledání numerického řešení. Naproti tomu se dostáváme ke komplikovanějšímu 
modelu a je téměř vždy potřeba užít simulační metody. 
 
  Teorie evolučních her (dále jen evoluční teorie nebo evoluční hry) zkoumá hry ze dvou 
hledisek, kterými se budeme zabývat. Nejprve je to statická analýza, která pracuje s 
pojmem evolučně stabilní strategie. A pak je to dynamická analýza, která popisuje hry 
v pohybu a aplikuje na ně Darwinovskou teorii. Evoluční hry jsou různých typů, my se 
zde omezíme na symetrické hry (všichni hráči mají stejný výběr z možných strategií), 
které můžeme chápat (zapsat) jako n-maticové hry15, pokud je konečně mnoho strategií. 
 
  

                                                 
15 tj. zobecněný pojem maticových, dvoumaticových her. 
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3.2 Statická Analýza 
 
  Uvažujme spočetnou množinu hráčů 16 , kde každý hráč má k disposici stejnou 
(konečnou) množinu ryzích strategií ) � �:*, . . , :x# ze kterých si vybere jednu a hraje 
s ní hru o přežití v populaci. Obecně si hráč může vybrat i smíšenou strategii, kterou 
budeme značit Ð > S, kde Ξ značí prostor smíšených strategií prostoru X. Zavedeme 
výplatní funkci: 
 
(3.1) Ñ: S 2 S ~ �, 
 
Ñ6Ð, {8 je výplata hráče, který použil strategii Ð > S , když ostatní jedinci v populaci 
hrají strategie, které mohou být společně vyjádřeny, jako smíšená strategie jednoho 
hráče { > S . K ospravedlnění této úvahy nám poslouží následující pojem a věta. 
Strategický profil celé populace je pravděpodobnostní míra Ò přes množinu S smíšených 
strategií. Takový profil budeme značit stav populace. Stav populace nám říká, jak velká 
část populace hraje tu kterou smíšenou strategii. 
 
Věta 3.1: Nechť: Ó � �1,2, … , �#, _ > Ô (množina indexů) 
    Õ: Ó 2 Ó ~ �;  Õ< : Ó ~ �; Õ<6X8 � Õ6@, X8 ; 

 Ö× � £6�*, … , �×8; �W l 0, X � 0, … , _, ∑ �<<>Ø ¤, Ö× > �× 
  Označme: Ù � �∑ �<Õ<; 6�*, … , �×8 > Ö×<>Ø # 

λ…Lebesgueova míra v �× ;  Ú � Û6Ö×8  (tj. σ-algebra borelovských 
množin  Ö×8 

 \ X` \ �^]ě\Z]ZÜ_ZY¡_í �í � _� Ö×, č@b@ \ Z § > Ú X` \6§8 � Ý6Þ8
Ý6ßà8 

  Tvrzení:  á > Ù â c ád\ > Ù 
ßà

 

 
Důkaz: Zvolme libovolné á > Ù, pak lze á vyjádřit jako konvexní kombinace Õ< . Tedy 
eX > Ó: á6ã, X8 � ∑ ä<Õ<6X8<>Ø , ã å 6ä*, … , ä×8 > Ö×. Pak píšeme: 
 
(3.2) eX > Ó: c á6ã, X8d\ 

ßà
� c ∑ ä<Õ<6X8d\<>Ø

 
ßà

� ∑ Õ<6X8 c ä<d\ 
ßà<>Ø  

 
  Záměna sumy a integrálu plyne z linearity Lebesgueova integrálu ( Ó  je konečná 
množina). 
Označme αç: � c ä<]\ 

ßà
. Ověříme, že 6è*, … , è×8 > Ö×: 

 
(3.3) ∑ è< �<>Ø ∑ c ä<d\ 

ßà<>Ø � ∑ ä< c 1d\ 
ßà<>Ø � ∑ ä<<>Ø � 1 â 6è*, … , è×8 > Ö× 

 
  

                                                 
16 Zde se dopouštíme matematické nekonzistence. Hry jsme totiž měli definované pro konečný počet hráčů 
a zde připouštíme i nekonečnou množinu. Ospravedlnění takovéhoto kroku je to, že věty a pojmy, které 
budeme definovat za předpokladu nekonečné populace, nevyžadují definici hry v normálním tvaru (viz 
definice 1.1). Důvod, proč se této nekonzistence dopouštíme, je ten, že zde vykládané myšlenky budou 
názornější. 
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  Poslední ekvivalence plyne z toho, že 6ä*, … , ä×8 > Ö×. Z (1) tedy můžeme psát: 
 
(3.4) eX > Ó: c á6ã, X8d\ 

ßà
� ∑ è<Õ<<>Ø 6X8 â c ád\ > Ù 

ßà
   □ 

 
  Věta (3.1) nám říká, že můžeme chování celé populace nahradit chováním jednoho 
člena, který hraje smíšenou strategii, která je určena strategiemi všech členů populace 
dohromady.  
 
  Zpět k velikosti populace. Je důležité si uvědomit, že definice výplatní funkce nám 
nedává žádné horní omezení pro velikost populace. Budeme rozlišovat tři případy: 
 
(i)  Populace je nekonečná 
(ii) Populace je „dostatečně velká“ aby na ní mohl být aplikován zákon velkých čísel 
(iii) Populace je malá, tak že každý jedinec může mít rozhodující vliv na průběh hry 
 
  Následující výklad povedeme takto. Stručně vysvětlíme myšlenky evolučních her pro 
případ (i), ze statistiky pak víme, že můžeme případ (ii) aproximovat případem (i). Naše 
aplikace se ale budou týkat případu (iii), proto některé pojmy definujeme znovu, pro 
případ konečné populace. Na velikost populace v případu (i) a (ii) se klade předpoklad, 
že žádný jedinec nemá dostatečnou váhu, aby svým chováním ovlivnil stav populace, 
jinými slovy Ò je spojitá míra. 
 
  Stěžejním pojmem statické analýzy je evolučně stabilní strategie, která udává 
stacionární stav v evolučním procesu. Situace, mají všichni jedinci v populaci stejnou 
smíšenou strategii je stabilní v tom smyslu, že kdyby byla populace napadená „mutací“, 
neboli malá část populace by změnila strategii, tak by výsledná výplata byla vždy pro 
mutanty menší než pro jedince s převládající strategií. Formálně definujeme následovně 
(definice převzata [16]): 
 
Definice 3.1Definice 3.1Definice 3.1Definice 3.1:::: Nechť všichni hráči hrají smíšenou strategii Ð > S, pak jí nazveme 
evolučně stabilní strategií 6ESS8evolučně stabilní strategií 6ESS8evolučně stabilní strategií 6ESS8evolučně stabilní strategií 6ESS8, pokud platí: 
 
63.58 e6´ > S8 m6ê ë n 08 e60 ì ê ì êë8:  Ñ6Ð, 61 í ê8Ð 7 ê´8 n Ñ6´, 61 í ê8Ð 7 ê´8 
 
  Všimněme si, že ESS mluví o stabilitě systému, pokud je mutací v daném krátkém 
časovém úseku málo. Hlavní význam ESS shrnuje následující věta: 
 
Věta 3.2Věta 3.2Věta 3.2Věta 3.2:::: Strategie Ð > S je ESS, právě tehdy když jsou splněny následující dvě 
podmínky: 

6a8  Dvojice 6Ð, Ð8 je symetrickou Nashovou rovnováhou hry dvou hráčů s 
výplatní maticí A, která představuje m-rozměrnou výplatní matici 
symetrické hry dvou hráčů. Tj: eÐ̀ > S: Ð̀§Ð N Ð§Ð. 

6b8  e6Ð̀ > S, Ð̀ � Ð8: Ð§Ð � Ð̀§Ð â Ð§Ð̀ n Ð̀§Ð̀ 
 
Důkaz věty lze nalézt v [16], kap. 2.4 proposition 1. 
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  Věta ukazuje, že pokud nalezneme ESS, pak máme i Nashovu rovnováhu. Naopak, 
pokud máme Nashovu rovnováhu a je splněna druhá podmínka, která říká, že výplata 
normálního jedince při souboji s mutantem je vyšší než výplata mutanta při souboji s 
mutantem. 
 
  Podívejme se na podmínky existence ESS. „Bohužel zatím neexistuje žádná věta, která 
by nám zaručovala existenci ESS při dostatečně obecných podmínkách“ (citace z [16], 
str. 21). Pro podmínky, ve kterých budeme pracovat my, však existenční věty už jsou. 
Uveďme následující: 
 
Věta 3.3Věta 3.3Věta 3.3Věta 3.3:::: Uvažujme hru dvou hráčů s dvourozměrnou výplatní maticí § � 6�<W8. 
Předpokládejme, že �<< � �<W  6pro i,j�1,2 a @ � X8. Pak ESS existuje. 
 
Důkaz věty lze nalézt v [16], kap. 2.4 proposition 3. 
  
  Nyní přejdeme k popisu her s konečnou populací. Když jsme uvažovali populace, 
kde žádný hráč nebyl „příliš důležitý“, tedy nemohl sám o sobě svým jednáním 
ovlivnit strategii celé populace. To byl koncept ESS. V interpretaci této definice 
s mutací o velikosti ε bylo stěžejní, že jak jedinci z populace, tak mutanti se potýkají 
se stejným stavem populace. Ale v populaci s konečným počtem hráčů n je toto 
zcela nepřesné. A toto není pouze formální nepřesnost. Pokud je totiž populace 
relativně malá, může tato nepřesnost mít znatelné dopady na to, který stav budeme 
nazývat evolučně stabilní. Přepišme definici ESS pro případ konečné populace 
6definice převzata z [16]): 
 
Definice 3.2Definice 3.2Definice 3.2Definice 3.2:::: Strategie Ð > S je nazývána evolučně stabilní, když pro jakoukoliv 
jinou strategii ρ a ê � *

×L* platí 
 
63.68 Ñ6Ð, 61 í ê8Ð 7 ê´8 n Ñ6´, Ð8 
 
  Tato definice nám popisuje situaci, kdy původně monomorfní (tj. když všichni hráči 
v populaci hrají stejnou strategii) populace hrající Ðö  je napadena jedním mutantem 
hrajícím ´ . Stěžejní předpoklad pro statickou analýzu konečné populace, které 
doprovázejí definici 3.2 je ten, že mutace jsou tak vzácné, že se objevuje jen jedna 
v krátkém čase. 
 
 
  



23 
 

3.3 Dynamická Analýza 
 
  Ve skutečnosti žádná čistě statická analýza evolučních procesů nemůže mít 
dostatečnou vypovídací schopnost, aniž by byla spojena s vhodným dynamickým 
modelem. V tomto odstavci přejdeme od statické analýzy k dynamické, která nám 
takový model může poskytnout. Jak již bylo poznamenáno v předchozím, zejména díky 
dvěma důležitým bodům je naše statické přiblížení neuspokojivé. Za prvé je to 
nedostatek obecných podmínek, při kterých existuje ESS. Za druhé, celý koncept ESS 
dává teoretický smysl, jen pokud je representovaná situace monomorfní. My bychom 
však chtěli mít analýzu, která by nám popisovala polymorfní situaci (tedy, že hráči 
v populaci mohou mít libovolné strategie). Jak již bylo zmíněno, to se neobejde bez 
explicitního modelování evoluční dynamiky. Tím se tedy budeme zabývat dále. 
 
  Uvažujme konečnou populaci a konečnou množinu ryzích strategií ) � �:*, . . , :x#. 
Hlavní roli v dynamické analýze hraje mechanismus zvaný replikátor dynamiky 
(Replicator Dynamics, RD), který umožňuje hráči nebo skupině hráčů rozmnožit jejich 
strategii na jiné hráče. Jiný význam replikátoru dynamiky může být, že jedinec bude mít 
potomky se stejnou strategií. 
 
  Nejprve uvažujme diskrétní čas ¡ � 1,2, … . Buď vektor {6¡8 � F{<6¡8G<i*..x,
∑ {<6¡8x

<i* � 1, {<6¡8 l 0 stav populace v čase t. Nechť na počátku existuje nějaký stav 
populace. V takovém případě si můžeme představit, že v populaci je zastoupena každá 
ryzí strategie i jedinci, jejichž počet je v poměru k celé populaci roven {<608. Každý 
jedinec vyprodukuje několik svých potomků se stejnou strategií a sám zanikne. Takže 
schopní jedinci (s dobrou strategií) vyprodukují hodně potomků, zatímco slabí jedinci 
zaniknou.17 Reprodukční schopnost je tedy analogická s výplatní funkcí. To je snadná 
úvaha, když si uvědomíme, že lepší strategie maximalizuje užitek a čím větší užitek, tím 
víc lidí ji přijme. Výplatní funkce: Ñ<F{6¡8G � ÑF:< , {6¡8G bude značit počet potomků, 
který dohromady vyprodukují hráči s ryzí strategií :< v čase t. Velikost populace v čase 
t+1 bude tak dána: 
 
(3.7) ∑ {<

x
<i* 6¡8Ñ<F{6¡8G 

 
a z toho můžeme určit stav populace v čase t+1: 
 

(3.8) {<6¡ 7 18 � �y6÷8øyF�6÷8G
∑ �yù

yÎÏ 6÷8øyF�6÷8G , @ � 1,2, … , � 

 
ještě uveďme, že pokud (3.7) označíme jako průměrnou výplatu ÑJF{6¡8G Â
∑ {W

x
Wi* 6¡8ÑWF{6¡8G pak platí: 

 

                                                 
17 Jen poznamenejme, že kdybychom předpokládali, že mechanismus určující která strategie je silnější by 
byl náhodný a celý proces množení striktně stacionární, můžeme získat analogii s Galton-Watsonovým 
procesem větvení, který je v popsán např. v[10]. 
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(3.9) 
�y6÷M*8L�y6÷8

�y6÷8 �
�y6÷8úyF½6û8GüúI6½6û88

úIF½6û8G
�y6÷8 � øyF�6÷8GLøI6�6÷88

øIF�6÷8G , @ � 1,2, … , � 

 
  Nyní přejdeme ke spojitému času. Předpokládejme, že pro krátký časový úsek � n 0 je 
v populaci nahrazena svými potomky pouze jedna h-tina populace. Rovnice pro složky 
stavu populace mohou být přepsány následovně: 
 

(3.10)  {<6¡ 7 �8 � �y6÷8�øyF�6÷8GM�y6÷86*L�8
∑ ý��6÷8�ø�F�6÷8GM��6÷86*L�8þù

�ÎÏ
, @ � 1,2, … , � 

 
  Z čehož je již zřejmá následující důležitá rovnice: 
 

(3.11) {<
,6¡8 Â ¼�y6÷8

¼÷ � b@��~�
�y6÷M�8L�y6÷8

� � lim�~�
*
� �

�y6÷8�øyF�6÷8GM�y6÷86*L�8
∑ ý��6÷8�ø�F�6÷8GM��6÷86*L�8þù

�ÎÏ
 í

 {<6¡8� � lim�~�
�y6÷8

� � �øyF�6÷8GL� ∑ ��6÷8ø�6�6÷88ù
�ÎÏ

∑ ý��6÷8�ø�F�6÷8GM��6÷86*L�8þù
�ÎÏ

� � {<6¡8ýÑ<F{6¡8G í ÑJF{6¡8Gþ, @ �
1,2, … , � 
 
  Tomuto systému diferenciálních rovnic se říká replikátor dynamiky. Replikátor 
dynamiky má několik zřejmých vlastností (viz [16]): 
 

(a) Neměnnost hranic a vnitřku Ξ. Tuto myšlenku lze napsat takto: 
 
(3.12) e{<6¡8 ř`š`_í  Z^_@� 63.118, e@ � 1,2, … , �, e¡ l 0: {<6¡8 n 0 � {<608 n 0 
 

Slovně řekneme, že když je nějaká čistá strategie v populaci zastoupena, tak „její 
příznivci“ v ní stále budou (i když možná v libovolně malém poměru). Toto nám 
však v praxi nemusí činit ani pro malé populace problémy, jakmile připustíme 
možnost výskytu smíšených strategií (viz. dále). 
(b) Neměnnost Ξ (plyne z předchozího bodu). Jinými slovy, každá trajektorie, která 

začíná v Ξ musí zůstat v Ξ, pokud se řídí pravidlem, které určuje RD 
(c) Neměnnost vůči součtu. Nechť À: S ~ �  a ÑK� 6. 8 � Ñ<6. 8 7 À6. 8 nahrazuje 

výplatní funkci, tak se chování systému nemění. 
(d) Uvažujme takové dva indexy i a j, pro které {<6¡8, {W6¡8 n 0 , pak z (3.11) 

dostaneme: 
 

(3.13) 
�y

, 6÷8
�y6÷8 í ��

, 6÷8
��6÷8 � Ñ<F{6¡8G í ÑWF{6¡8G 

 
což dává intuitivnější popis RD: Relativní váha hraní dvou strategií v populaci je 
dána rozdílem jejich výplatních funkcí. 

 
  Replikátorové rovnice (3.11) jsou zpravidla nelineární, a proto bývá těžké získat jejich 
řešení, proto studuje stabilita oněch rovnic v některých bodech. Pro jednoduchost dalších 
diskuzí, se zaměříme na scénáře, kde se vždy dva hráči z populace náhodně potkají a 
sehrají hru dvou hráčů s maticí výplat § � 6�<W8 (podobně jako ve statické analýze). 
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V důsledku toho je možné π vyjádřit jako υAυ. Rozšíření na hru více hráčů je pak již 
snadné. Podívejme se jak je to se stabilitou RD. 
 
  „Jakákoliv ESS (ať už v ryzích nebo smíšených strategiích) vždy definuje lokálně 
stabilní stav RD přes ryzí strategie“ (citace z [16], str. 49). Jak je to však opačně? 
Ukážeme, že ESS není jediný fungující koncept pro hledání stabilní rovnováhy. Může 
existovat stabilní polymorfní rovnováha, která nemá nic společného s ESS. Zaveďme 
pojem, který nám bude popisovat rovnováhu z hlediska dynamické analýzy 6definice 
převzata z [16]): 
 
Definice 3.3Definice 3.3Definice 3.3Definice 3.3:::: Nechť [, � �6[8 je dynamický systém v �� . Bod [ö je asymptoticky asymptoticky asymptoticky asymptoticky 
stabilní rovnováha stabilní rovnováha stabilní rovnováha stabilní rovnováha pokud: 

6a8 Pro libovolné okolí  É* bodu  [ö existuje okolí É+ bodu  [ö takové, že všechny 
trajektorie [ , které splňují [608 > É+,  splňují také [6¡8 > É*, e¡ l 0  6tzv. 
Liapunovská stabilita8. 

6b8  Existuje nějaké okolí V bodu [ö takové, že pro všechny trajektorie začínající 
ve V platí b@�÷~¶ [6¡8 � [ö. 

 
  Asymptoticky stabilní rovnováha nám dává stabilitu v dynamickém ději, které 
nemusí být ESS. Definice 3.3 říká, že všechny strategie, které se dostanou do 
blízkosti 6do okolí U8 bodu, v němž je asymptoticky stabilní rovnováha, tak už se 
příliš od tohoto bodu nevzdálí a některé strategie 6ty z okolí V8 budou konvergovat 
k onomu asymptoticky stabilnímu bodu. 
 
Věta Věta Věta Věta 3.43.43.43.4:::: Nechť Ðö je ESS. Pak stav {ö � Ðö je asymptoticky stabilní stav RD. 
 
Důkaz věty lze nalézt v [17], theorem 10.1 
 
  Věta (3.4) pomocí ESS vytváří spojení mezi statickou a dynamickou analýzou. Opačná 
implikace neplatí a stav Ð
  může být asymptoticky stabilní, i když není ESS. 
Nejjednodušší koncept odvozený z RD je stacionární stav  {ö > S, který splňuje: 
 
(3.14) {<

ö6§<{ö í {ö§{ö8 � 0, @ � 1,2, … , �, kde §< je i-tý řádek matice A. 
 
  Následující věta znovu dokazuje význam Nashovy rovnováhy: 
 
Věta Věta Věta Věta 3.53.53.53.5::::    Nechť {ö definuje symetrickou Nashovu rovnováhu, je to stacionární stav 
RD.  
Dále nechť Ðö je asymptoticky stabilní rovnováha soustavy 63.118, pak 6Ðö, Ðö8 je 
Nashova rovnováha. 
 
Důkaz věty lze nalézt v [16], kap. 3.4 proposition 6 a 7. 
 
  Na závěr této kapitoly se podíváme, jak to vypadá, pokud se připustí, že hráči můžou 
používat smíšené strategie. Uvažujme, že máme prostor smíšených strategií a stav 
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populace v čase t,  Ò÷ (tedy pravděpodobnostní míru, která nám dává rozložení těchto 
smíšených strategií v populaci v čase t). V diskrétním čase jako zobecnění (3.8) platí: 
 
(3.15) Ò÷M* � è÷Ñ÷Ò÷  – skoro jistě 
 
kde α� je voleno tak, aby Ò÷M* byla pravděpodobnostní míra, tedy: 
 

(3.16) c 1]Ò÷M* � 1 â è÷ � *
�ûÞ�û

 

 
  Označme �<(t) jako i-tý řádek kovarianční matice Σ rozdělení Ò÷. Pak výsledný vzorec 
pro RD ve smíšených strategiích (odvození viz [16], str. 58-59.): 
 
(3.17) {,6¡8 � è6¡8�<6¡8§{6¡8, @ � 1,2, … , � 
 
  Závěrečná (Hofbauerova) věta této kapitoly mluví o rovnováze RD se smíšenými 
strategiemi: 
 
Věta 3.6Věta 3.6Věta 3.6Věta 3.6::::    Stav  {ö n 0, který řeší soustavu 63.178 je asymptoticky stabilní tehdy a 
jen tehdy, když se jedná o ESS. 
 
Důkaz této věty lze nalézt v [16], kap. 3.6 theorem 5. 
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4444    
 

Vybrané Partie z Ekonomie 
 
 

4.1 Užitek 
 
  V ekonomii vyjadřuje užitek míru relativního, subjektivního uspokojení ze spotřeby 
nějakého statku. Avšak spotřebou statku lze v tomto kontextu myslet téměř cokoliv. 
Může to být koupě rádia, užívání si volného času nebo pomoc postiženým dětem. Při 
takto míněném užitku, pak můžeme mluvit o zvyšování nebo snižování užitku. 
Racionálně uvažující jedinec se bude snažit maximalizovat svůj užitek. V pohledu na 
užitek si konkurují dvě teorie. Kardinalistická teorie říká, že užitek lze přímo měřit, 
definuje pojmy jako mezní užitek či užitková funkce. ordinalistická teorie naproti tomu 
říká, že užitek měřit nelze, ale spotřebitel dokáže sestavit uspořádání spotřebovávání 
statků a podle užitku který mu dávají od nejméně preferovaného k nejvíce 
preferovanému. V našem textu se tohoto rozlišení držet nebudeme. Zde zavedeme 
ordinální užitkovou funkci dle ordinalistické teorie a pak učiníme předpoklad, že firmy 
budou mít vždy větší užitek z toho, že vydělají více peněz než méně a pro maximalizaci 
užitku firem budeme maximalizovat jejich příjmy. Následující definice a věty této 
podkapitoly byly převzaté z [18]. V této publikaci jsou rovněž důkazy všech zde 
uváděných vět. 
 
Definice Definice Definice Definice 4.4.4.4.1:1:1:1: Nechť X je základní množina alternativ. Pro e:, � > ) definujme 
binární relaci „horší než“ �} ) 2 ) která je antisymetrická a negativně transitivní 
6tzv. slabé uspořádání8 takto: 
 
64.18  : � � ¦ � p : 
 
Dále definujme relaci indiference ∼ vztahem 
 
64.28 : ∼ � ¦ 6_`\b�¡í �_@ : � � �_@ : p �8 
 
Relace s,r  definujme takto: 
 
64.38 : r � ¦ : p � _`ÜZ : ∼ � 
 : s � ¦ : p � _`ÜZ : ∼ � 
 
Dále definujme preferenční relaci ṕ na množině tříd ekvivalence X/∼ takto: 
 
64.48 � ṕ Ü ¦ : p � e: > �; e� > Ü 
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Věta Věta Věta Věta 4.4.4.4.1111::::    Relace p je tranzitivní a ∼ je ekvivalence. 
 
  Pokud máme takovéto uspořádání, pak už můžeme zavést ordinální užitkovou funkci. 
 
Definice Definice Definice Definice 4.4.4.4.2:2:2:2: Reálná funkce [: ) ~ � se nazývá ordinální užitková funkceužitková funkceužitková funkceužitková funkce na X, 
jestliže 
 
64.58  [6:8 n [6�8 ¦ : p �, e:,� > ) 
 
  O existenci užitkové funkce hovoří následující věta. 
 
Věta Věta Věta Věta 4.4.4.4.2:2:2:2: Pokud X/∼ je spočetná pak na X existuje ordinální užitková funkce. Pokud 
je X/∼ nespočetná potom na množině X existuje ordinální užitková funkce tehdy a 
jen tehdy existuje-li v množině X/∼ spočetná hustá podmnožina vzhledem k relaci 
ṕ. 
 
  Takto definovaná užitková funkce už má všechny teorií požadované vlastnosti, popsané 
v úvodu této podkapitoly. 

 

  



 

4.2 Nabídka a p
 
  V této podkapitole ukážeme, jak se ustanovuje nabídka a poptávka na konkure
trzích. Nabídkou (nebo také nabídkovou funkcí, nabídkovou křivkou) míníme množství 
statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat při nějaké ceně statku. Přesněji 
řečeno jde o nezápornou reálnou funkci vyjadřující vztah mezi tržní cenou a množstvím 
statku, které jsou výrobci ochotni prodávat. Nabídková funkce je rostoucí v
Rostoucí je jednoduše z
peněžních prostředků na výrobu a tím mohou zvýšit objem vyrobených jednotek.
 
  Poptávka (nebo také poptá
nezáporná klesající funkce vyjadřující vztah mezí tržní cenou zboží a množstvím statku, 
které jsou kupující ochotni koupit. Poptávka je klesající z
kupující jen omezený počet peněz
jednotek než při nižší.
 
  Tržní rovnováha nastává v
křivkou. V tomto bodě, při této tržní ceně a množství se objem, který chtějí kupující 
kupovat, přesně rovná objemu, který chtějí prodávající prodávat. Nejzákladnější teorie
definující nabídku a poptávku (Kynesianská teorie)
cena ustálí v bodě, kde se nachází tržní rovnováha.
 

Obr.4.1

 

                                        
18 Poznamenejme, že tyto ekonomické úva
dokonalých podmínek popsal L. Warlas a dokázal téměř o sto let později J. von Neumann, nicméně 
moderní ekonomie se zabývá trhem za nedokonalých podmínek, neboť dokonalý trh existuje skutečně jen 
v teorii. 
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Nabídka a poptávka 

této podkapitole ukážeme, jak se ustanovuje nabídka a poptávka na konkure
(nebo také nabídkovou funkcí, nabídkovou křivkou) míníme množství 

statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat při nějaké ceně statku. Přesněji 
řečeno jde o nezápornou reálnou funkci vyjadřující vztah mezi tržní cenou a množstvím 

výrobci ochotni prodávat. Nabídková funkce je rostoucí v
Rostoucí je jednoduše z toho důvodu, že pokud je cena zboží vyšší, tak mají firmy více 
peněžních prostředků na výrobu a tím mohou zvýšit objem vyrobených jednotek.

(nebo také poptávková funkce, poptávková křivka) je naproti tomu 
nezáporná klesající funkce vyjadřující vztah mezí tržní cenou zboží a množstvím statku, 
které jsou kupující ochotni koupit. Poptávka je klesající z toho důvodu, že pokud mají 
kupující jen omezený počet peněz, tak si při vyšší ceně statku mohou koupit méně 
jednotek než při nižší. 

nastává v bodě, kde se nabídková křivka střetává s
tomto bodě, při této tržní ceně a množství se objem, který chtějí kupující 

rovná objemu, který chtějí prodávající prodávat. Nejzákladnější teorie
definující nabídku a poptávku (Kynesianská teorie) říká, že na konkurenčním trhu se 

bodě, kde se nachází tržní rovnováha.18 

Obr.4.1: V grafu znázorněná poptávková křivka (D
křivka (S) a tržní rovnováha (bod průniku S

 

 

                                                 
Poznamenejme, že tyto ekonomické úvahy jsou skutečně velmi zjednodušené. Existenci rovnováhy za 

dokonalých podmínek popsal L. Warlas a dokázal téměř o sto let později J. von Neumann, nicméně 
moderní ekonomie se zabývá trhem za nedokonalých podmínek, neboť dokonalý trh existuje skutečně jen 

této podkapitole ukážeme, jak se ustanovuje nabídka a poptávka na konkurenčních 
(nebo také nabídkovou funkcí, nabídkovou křivkou) míníme množství 

statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat při nějaké ceně statku. Přesněji 
řečeno jde o nezápornou reálnou funkci vyjadřující vztah mezi tržní cenou a množstvím 

výrobci ochotni prodávat. Nabídková funkce je rostoucí v ceně. 
toho důvodu, že pokud je cena zboží vyšší, tak mají firmy více 

peněžních prostředků na výrobu a tím mohou zvýšit objem vyrobených jednotek. 

vková funkce, poptávková křivka) je naproti tomu 
nezáporná klesající funkce vyjadřující vztah mezí tržní cenou zboží a množstvím statku, 

toho důvodu, že pokud mají 
, tak si při vyšší ceně statku mohou koupit méně 

bodě, kde se nabídková křivka střetává s poptávkovou 
tomto bodě, při této tržní ceně a množství se objem, který chtějí kupující 

rovná objemu, který chtějí prodávající prodávat. Nejzákladnější teorie 
říká, že na konkurenčním trhu se 

 
křivka (D), nabídková 

(bod průniku S a D). 

hy jsou skutečně velmi zjednodušené. Existenci rovnováhy za 
dokonalých podmínek popsal L. Warlas a dokázal téměř o sto let později J. von Neumann, nicméně 
moderní ekonomie se zabývá trhem za nedokonalých podmínek, neboť dokonalý trh existuje skutečně jen 
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4.3 Alokační efektivnost 
 
  Alokační efektivnost měří rozsah, v jakém společnost poskytuje spotřebitelům největší 
možný soubor komodit v jimi požadovaných poměrech a pří daném množství vstupů. K 
alokační efektivnosti (nebo také Paretové efektivnosti) dochází, neexistuje-li žádné jiné 
přeskupení výroby či spotřeby, které by zvýšilo uspokojení jedné osoby bez snížení 
uspokojení jiné osoby. Parerovsky optimální rozložení vstupů pak bude znamenat, že 
nemůžeme zvýšit užitek jednoho účastníka trhu, aniž bychom snížili užitek jiného 
účastníka trhu. Alokační efektivnost je jedním ze základních pojmů tzv. „Ekonomie 
blahobytu“, což je obecný termín pro normativní analýzu ekonomických systémů, tedy 
pro studium toho, co je na fungování ekonomiky dobré, špatné žádoucí a nežádoucí. 
Jeden z hlavních poznatků této disciplíny je výsledek označovaný jako první věta 
ekonomie blahobytu: Dokonale tržní systém všeobecné rovnováhy bude alokačně 
efektivní. 
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4.4 Adaptivní a Racionální Teorie Očekávání 
 
  Myšlenky, obrázky a výsledky v této podkapitole jsou převzaty z [3]. Při analýze 
mezirasových rozpočtových omezení je slovo „očekávání“ jedním z klíčových pojmů. 
Očekávání ovlivňují chování všech ekonomických subjektů a mají vliv na rozhodování. 
Ekonomové v 50. a 60. letech předpokládali, že očekávání (neboli předpovědi) se tvoří 
na základě údajů z minulých let. Například míra inflace se tehdy počítala jako průměr 
minulých měr inflace. Taková očekávání se nazývají adaptivní očekávání. Proti 
používání takových metod však byly vzneseny argumenty, že je možné do očekávání 
zahrnout více informací z okolního světa. Takovému očekávání, ve kterém jsou zahrnuty 
všechny dostupné informace, se říká racionální očekávání. Proberme oba přístupy 
podrobněji. 
 

4.4.1 Adaptivní očekávání 
 
  Vysvětleme metodu adaptivního očekávání na příkladě, kdy potřebujeme stanovit 
optimální cenu a neznáme poptávkovou a nabídkovou křivku. Zaveďme poptávkovou 
křivku jako  
 
(4.6)  :÷

¼ � � í Ü\÷ 7 [÷ ,  kde  :÷
¼ je poptávané množství pro čas t 

     \÷ je cena v čase t 
     [÷ je náhodná veličina s nulovou střední hodnotou 
     a,b jsou kladné reálné parametry 
 
a nabídkovou křivku jako: 
 
(4.7)  :÷

� � � 7 ]\÷L*
�,÷ 7 ^÷ , kde  :÷

� je nabízené množství pro čas t 
     \÷L*

�,÷  je očekávaná (proto e) cena pro čas t v období 
t-1 
     ^÷ je náhodná veličina s nulovou střední hodnotou 
     c,d jsou kladné reálné parametry 
 
  Všimněme si, že jsme v rovnici (4.6) uvažovali cenu jako známou veličinu, zatímco v 
(4.7) jako očekávanou (tedy jako výsledek nějakého odhadovacího procesu). Vysvětlení 
tohoto zavedení je takové, že se na situaci díváme z pohledu firmy. Firma zná svojí 
nabídkovou křivku, podle které vyrobí množství odvozené z odhadnuté optimální ceny19 
na další období a poptávka už je pak dána tím jaký mají spotřebitelé o zboží skutečně 
zájem. Speciálním případem adaptivních očekávání, jsou očekávání, pro které platí: 
 
(4.8)  \÷L*

�,÷ � \÷L* 
 
Takový model se nazývá statický. Lze znázornit na tzv. pavučinovém grafu. Viz. Obr 
4.2. 

                                                 
19 Což je cena při tržní rovnováze 



32 
 

 

Obr.4.2 Šipky značí, jak se ceny adaptují v průběhu času pro různé parametry a,b,c,d 
(je vidět, že trh při předpokladu statického modelu může i divergovat, viz c) ).  

 
  Stručně nyní popíšeme, co se v takovémto případě na trhu odehrává (v souladu s Obr. 
4.2 a). Firmy se podívají, že v minulém období nasadili cenu příliš vysoko (\�8, sníží ji 
tedy na dnešní cenu \* (pro období 1, 2. šipka), aby mohli prodat množství :*. Jenomže 
firmy za tuto cenu mohou vyrábět méně zboží (3. šipka). Lidé budou ochotni za toto 
množství zaplatit více, tak cena vzroste (4. Šipka) a firma bude moci vyrobit více 
výrobků (5. šipka). Lidé se však nebudou řídit nabídkovou křivkou firem ale svojí 
poptávkovou, a tedy za cenu nakoupí takové množství, kolik jim udává jejich poptávka 
(6. šipka), vznikne přebytek vyrobeného zboží. A tak firmy změní cenu a výstup do 
dalšího období a celé se to opakuje s tím, že cena (v tomto případě) konverguje k tržní 
ceně. 
 
  Tento model je, ale příliš zjednodušující, neboť předpokládá, že se firmy nikdy nepoučí 
z chyb modelu a ze zkušeností minulých nepřesností. Proto se uvádí model adaptivního 
očekávání, který zahrnuje i míru poučení: 
 
(4.9) \÷L*

�,÷ � \÷L* 7 �F\÷L+
�,÷L* í \÷L*G;  � > [0,1] 

 

4.4.2 Racionální očekávání 
 
  John Muth, zavedl v roce 1961 tuto teorii, když argumentoval proti teorii adaptivních 
očekávání tím, že vždy bude existovat nějaká informace týkající se tvorby cen 
vycházející z ekonomické teorie, politických plánů, účetních výkazů,… Říkal, že je 
velmi nepravděpodobné, aby tato informace nebyla účastníky trhu využita. Muth zavedl 
model pro očekávání následovně: 
 
(4.10) \÷L*

�,÷ : � w÷L*6\÷8  
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  Kde w÷L*6\÷8  je očekávaná cena \÷  v čase t-1, která je výsledkem ekonomického 
modelu a všech dostupných informací v čase t-1.20  Ekonomické modely, ale nejsou 
přesné, a proto teorie racionálních očekávání nepracuje s perfektními předpověďmi. Do 
modelu pak ještě vstupuje jedna rovnice: 
 
(4.11) w÷L*F:÷

¼G � w÷L*6:÷
�8 

 
  Tedy podmínka ekonomické rovnováhy. Soustava rovnic (4.6), (4.7), (4.10), (4.11) 
nám pak dává soustavu, které se řeší v teorii racionálního očekávání. Racionální 
očekávání je však pouze teoretická záležitost, ve skutečnosti nikdo nedokáže do modelu 
zahrnout vliv všech dostupných informací a tak očekávání není zcela přesné. 
  

                                                 
20 Rozdíl mezi veličinou \÷L*

�,÷  a w÷L*6\÷8 je v tom, že \÷L*
�,÷  je libovolná funkce, která není obecně určena 

žádným předpisem a každý model nebo přístup jí modeluje různě. Zatímco w÷L*6\÷8  je již tímto 
ekonomickým modelem určená. 
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5555    
 

Teorie Firmy 
 
 
    Jedna ze základních institucí mikroekonomie je firma, kterou lze definovat jako 
jednotku používající vstupy (jako je kapitál nebo práce) a vyrábějící produkty, které dále 
prodává spotřebitelům nebo jiným firmám za účelem maximálního zisku. V tomto textu 
se omezíme pouze na tu část teorie firmy, na které budeme moci ukázat některé aplikace 
teorie her. 
 
  Předpokládejme, že firma vyprodukuje jeden výstup z několika vstupů. Zaveďme 
několik pojmů a jejich značení: 
 
Produkční funkce: se nazývá funkce Õ: Ó ~ �, kde Ó } �× je prostor vstupů a obraz 
značí výstup. 

 
Vstupy firmy nebudeme rozlišovat z hlediska typu (zem, benzín, lidská síla), ale pouze 
vektorem H

� � 6:*, :+, … , :×8, kde :< je množství i-tého vstupu. 
 

Mezní produkt i-tého vstupu /²< � ��6H8
��y

, /²6H8� � 6/²*, /²+, … , /²×8. 

 
Vektor nákladů Ä� � 6Å*, Å+, … , Å×8, kde Å< značí náklad za jednotku i-tého vstupu. 
 
Cena produktu p. 
 
  Tržní strukturu lze rozlišovat podle počtu firem (hráčů) soutěžících o prodej svých 
produktů. Rozlišujeme: 
 Monopol s jedním hráčem 
 Duopol s dvěma hráči 
 Oligopol s několika málo hráči (pro naše účely třemi a více) 
 Dokonalá konkurence s nekonečným počtem hráčů 
  Z tematických důvodů nejprve vysvětlím dokonalou konkurenci a monopol, protože na 
tyto struktury nebudu aplikovat žádný model využívající aparát teorie her. 
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5.1 Dokonalá Konkurence 
 
  V této struktuře se předpokládá, že cena produktu p je již dána předem jako tržní cena a 
žádná z firem jí sama nemůže ovlivnit. Odvodíme neoklasickou nabídku. Celkový zisk 
označme: 
  
(5.1) �6H8 � �6H8 í ©6H8, kde  �6H8 � Õ6H8\ je výnos 
     ©6H8 � H�Ä  je  náklad. 
 
  Maximalizujeme zisk a z podmínky optimality dostáváme: 
  
(5.2) � � ���6H8 � �H�6H8 í �H©6H8 � \/²6H8 í Ä 
  Ä � \/²6H8 
 
z toho lze vypočíst optimální množství výstupů, které si vyjádříme následovně: 
 
(5.3) Hö � Hö6\, Ä8 
 
jako vektor n+1 proměnné. Nabídka (nebo také nabídková funkce, nabídková křivka21) 
firmy je pak dána hodnotou produkční funkce v optimálním množství: 
 
(5.4) �ö � Õ6Hö8 
 
 

  

                                                 
21 Viz kapitola 4.2 



36 
 

5.2 Monopol 
 
  V monopolu má firma ve svém odvětví absolutní vliv na cenu produktu p. Monopolní 
firma se bude řídit poptávkou, jako funkcí ceny, dle které určí množství vstupů, tak aby 
maximalizovala svůj zisk. Cena tedy může být napsána takto: 
 
(5.5) \ � \6�8, kde q je poptávané množství, 
 
tento zápis ukazuje pouze to, že cena produktu je závislá na nabídce. Celkový zisk, 
výnosy a náklady lze zapsat analogicky jako u dokonalé konkurence (5.1) s tím, že nyní 
místo dané ceny p použijeme cenu z rovnice (5.5). 
 
  K nalezení optimálních vstupů a ceny pak vyřešíme tuto úlohu 
 
(5.6)  maxº,H �6H8 � \6�8Õ6H8 í ÄH 
 
 

5.2.1 Aplikace Bayesovských Her na Monopolistickou Strukturu 
 
  Úloha, kterou zde budeme řešit je následující. Mějme lokálního monopolistu22. Jak již 
bylo zmíněno, monopolista stanovuje cenu na základě tvaru poptávkové křivky. V teorii 
jsme předpokládali, že rovnici poptávkové křivky monopolista zná. To však není vždy 
reálné, zvláště tehdy, když je monopolista na trhu nový a neví, jak budou jeho 
potenciální klienti reagovat na jím nastavené ceny. Snaží se tedy odhadnout 
poptávkovou funkci, kterou zde budeme aproximovat lineární funkcí: 
 
(5.7)  \ � �� 7 Ü, 
 
kde q je poptávané množství zboží, p je cena, za kterou jsou kupující ochotni koupit 
zboží a � ì � N 0, �! n  Ü l 0 , přičemž |� | a |�!|  jsou dostatečně velká. Úplně 
přesný tvar poptávkové funkce prodávající znát nemusí a ani to není možné, neboť: 
zaprvé funkce je pouze aproximativní a zadruhé křivka se v čase neustále mění. Budeme 
se ptát, zda parametry �, Ü  náleží některým intervalům. Tedy si interval 6� , 0] 
rozdělíme na konečný počet disjunktních intervalů 6�1< , �2<], �1Ø � 0, �2< �
�1<M*, @ � 1, … , Ó  a interval 60, �!]  na konečný počet disjunktních intervalů 
ýÜ1W , Ü2WG, Ü1* � 0, Ü2W � Ü1WM*, X � 1, … , " . 23  Označíme �<  takový jev, že parametr 
� > 6�1< , �2<]  a Ü<  takový jev, že parametr Ü > [Ü1W , Ü2W8  a pak dvojici [ �< , ÜW8 

                                                 
22 Ten vzniká například, když si na vesnici vzdálené od města otevře obchod s jídlem a nemá široko 
daleko konkurenci 
23 Návod k tomu, jak volit jednotlivé intervaly nemáme. Model, který zde použijeme, aby jich byl konečný 
počet a abychom mohli odhadnout pravděpodobnost jevů �<  a ÜW . V praxi by však výpočet pro mnoho 
intervalů mohl být zdlouhavý, proto by bylo vhodné využít nějakou informaci, kterou má monopolista 
k dispozici. Například, že se podívá, na jakých cenách se pohybují výrobky na jiných trzích, jakou mají 
lidé průměrnou mzdu, apod. Intervaly, kde je vysoce nepravděpodobné, že by do nich mohly náležet 
parametry a,b, by pak mohly být spojeny v jeden. 
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označíme jako jev <W  (pro představu viz. Obr. 5.1). Prostor strategií přírody Ω, zde bude 
značit prostor možných rovnic poptávkové křivky. Z předchozího je zřejmé, že je tvořen 
jevy <W.  
 

 
Obr.5.1 Graf znázorňující jevy Å<W. Pokud parametry � a Ü náleží 

 některé množině (obdélníku), pak to znamená, že nastal jev Å<W. 
 
  Budeme předpokládat, že známe rozdělení \6ωç#8 na ®, a že intervaly 
6�1< , �2<]a [Ü1W , Ü2W8 byly voleny tak, aby 
 

(5.8) \6<W8 � *
Øö$

24.  (apriorní pravděpodobnost) 

 
  Z teorie monopolu víme, že tvar poptávky určuje tržní cenu. Pokud tedy monopolista 

usoudí, že stav přírody je <W , pak položíme �J �  *yM +y
+ , ÜJ � !*�M!+�

+  a dosadíme do 

rovnice (1). Pak monopolista zvolí strategii :<W � 6\<W
ö , �<W

ö 825, tedy vyrobí (nakoupí od 
dodavatele) �<W

ö  výrobků a začne je prodávat při ceně \<W
ö  za výrobek. Prostor zásahů 

(rozhodnutí) X, který byl definován v kapitole statistických her, je zde tvořen strategiemi 
:<W . Popišme výsledky situace, která může nastat (L je ztrátová funkce): 

(i) Stav přírody je <W  a monopolista zvolil :<W . Pak je vše v pořádku a 
monopolista utrpí nulovou ztrátu na užitku (|6<W, :<W8 � 08. 

(ii) Stav přírody je <W a monopolista zvolil :� , �b � @X a ��ö  bude nižší než 

poptávané množství při ceně \<W
ö 26  tj. ��ö ì �<W

ö . Pak nastává převis 

                                                 
24 Toto je poměrně silný předpoklad. Obecně nemusí mít rozdělení na prostoru strategií tento tvar, ale 
musí být známé. 
25 Připomeňme, že tato cena a toto množství se určí z rovnice, vyložené v teorii. 
26 Toto množství je určeno inverzní funkcí z rovnice (1) 

0
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1

2

3

.
:

a

j

wij



38 
 

poptávky nad nabídkou a monopolista prodá sice všechno, co vyrobil, ale 
utrpí ztrátu, z nevyužitých příležitostí |6<W , :�8. 

(iii) Stav přírody je <W  a monopolista zvolil :� , �b � @X  a ��ö ì �<W
ö . Pak 

vznikne převis nabídky nad poptávkou a monopolistovi zůstane zboží na 
skladě. Ztráta na užitku v takovém případě bude určena cenou, kterou 
zaplatil za neprodané zboží. Označme tuto ztrátu opět |6<W , :�8.27 

 
  Monopolista nyní provede jednoduchý pokus. Tento pokus může být například 
pozorování jiného trhu, nebo může být takový, že vyzkoušíme nabídnout několik cen a 
zkoumat, jaké množství by se při nich prodalo (například formou telefonického 
dotazování) a pak těmito výsledky proložit lineární přímku. Označme výsledek onoho 
pokusu a<W � <W

¹ , který nám bude říkat, že data napozorovaná v pokusu odpovídají 

stavu přírody <W . Rozhodovací funkce ]  bude dána předpisem :<W � ]6a�828. Nyní 
máme definovanou statistickou hru s jednoduchým pokusem. Na tuto hru aplikujeme 
Bayesův princip abychom našli Bayesovo řešení. Snažíme se vyjádřit rozhodovací 
kritérium analogicky s (2.10) a (2.11), které říká, že přijmeme rozhodnutí :<W jestliže: 
 
65.98 e:�: À¹ùà6:<W8 N À¹ùà6:�8, kde 
65.108 À¹ùàF:<WG � ∑ �F°%&,�y�Gº6¹ùà|°%&8º6°%&8%ÎÏ,…,';&ÎÏ,…,(

∑ º6¹ùà|°%&8º6°%&8%ÎÏ,…,';&ÎÏ,…,(
, 

 
kde zatím nemáme definované pouze pravděpodobnost, že výsledek pokusu bude ax×, 
když je skutečný stav přírody <W. Všimněme si, že veličina a<W je volená tak, aby měla 
obor hodnot stavy přírody. Každý stav přírody <W  má stejnou pravděpodobnost a je 
určen dvojicí (�KI , Ü)I 8, můžeme zavést náhodný vektor vyjadřující výsledek pokusu, za 
předpokladu, že stav přírody je <W, *<W � 6�<W

¹ , Ü<W
¹ 8, kde �<W

¹  má binomické rozdělení se 
střední hodnotou i a počtem hodnot I a Ü<W

¹  má binomické rozdělení se střední hodnotou j 
a počtem hodnot J, složky jsou nezávislé29. Parametry binomického rozdělení určíme 
z rovnic pro střední hodnotu binomického rozdělení: 
 

(5.11) Ó\ � @ â \ � <
Ø ;  "\! � X â \! � W

$ 
 
  Tedy rozdělení vektoru *<W je dáno následující rovnicí, která je rovnicí pro hledanou 
podmíněnou pravděpodobnost: 
 

                                                 
27  Poznamenejme, že pokud známe závislost užitku na výnosu z prodeje a známe náklady na jednotku 

zboží, pak umíme snadno vyčíslit užitek ztrátu na užitku |6<W , :�8. 
28 Je dobré si uvědomit, že pokud výsledek pokusu a<W neplyne z toho, že je nejlepší zvolit :<W . Které 
rozhodnutí je nejlepší při takovém výsledku pokusu zvolit nám říká „mechanismus“ d. Ta je v našem 
případě aplikace Bayesova principu. 
29 Binomická rozdělení jsou zde zvolena pro to, že vhodně diskrétně aproximují normální rozdělení, které 
má vhodné vlastnosti k naší situaci. 
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(5.12) ² �¢<W � F�<W
¹ , Ü<W

¹ G� � ²F�<W
¹ � �, Ü<W

¹ � _G � ²F�<W
¹ � �G²FÜ<W

¹ � _G �
*
Ø$ � Ó

�� �"_� @xX×6Ó í @8ØLx6" í X8$L× � \6ax×|<W8 

 
  Nyní máme už všechno potřebné k dosazení do rozhodovacího kritéria (5.9) a (5.10). 
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5.3 Duopol 
 
  Duopol je druh oligopolu, kde jsou pouze dva prodejci stejného zboží. Předpokládejme, 
že náklady jednotkové produkce nezávisí na množství produkovaného zboží a 
poptávková funkce je lineární. Označme �* a �+ množství vyprodukovaného zboží firmy 
1 a firmy 2. Pak celková produkce v odvětví bude: 
 
(5.13) � � �* 7 �+. 
 
  Poptávková funkce bude 
 
(5.14) \ � � í Ü�, kde �, Ü n 0. 
 
  Nákladové křivky jsou: 
 
(5.15) ©* � ��* 7 ] 

©+ � ��+ 7 ], kde �, ] n 0 
 

c jsou mezní (variabilní) náklady a d fixní náklady. Zisk firmy 1 je pak: 
 
(5.16) �* � 6� í Ü�8�* í ��* í ] 
 
  Firma 1 může změnit pouze množství výstupu �* , kterým bude maximalizovat svůj 
zisk. První podmínka optima bude: 
 

(5.17) 0 � �+
�,Ï

� � í Ü� í Ü�* í Ü �,-
�,Ï

�* í �. 

 
  Cournotova analýza duopolu je založena na předpokladu, že každá firma uvažuje tak, 
že změna jejího výstupu nemá žádný efekt na výstup té druhé firmy. Pak tedy: 
 

(5.18) 
�,-
�,Ï

� �,Ï
�,- � 0.

  
  Když pak z (5.18) dosadíme do (5.17) a (5.14) vyjde nám optimální výstupy a cena 
(tzv. Cournotova rovnováha): 
 
(5.19) �* � �+ �  L.

/!  

(5.20) \ �  M+.
/  

 
  Dynamika Cournotova přiblížení může být znázorněna pomocí tzv. reakčních křivek. 
Vyjdeme z rovnice (5.17), dosadíme podmínky (5.18) a vyjádříme �*6�+8 a analogicky 
�+6�*8.  
 

(5.21) �* �  L.L!,-
+! , �+ �  L.L!,Ï

+!  
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  Reakční křivky pak budeme modelovat v diskrétních časových okamžicích za použití 
adaptivní teorie30. Představme si, že v čase t firma 1 zvolí množství �*6¡8 a firma 2 zvolí 
množství �+6¡8 . V čase t+1 pak každá z firem zareaguje podle (5.21) s tím, že za 
množství na pravé straně rovnice té druhé firmy dosadí množství, které tato firma zvolila 
v čase t. Dostáváme se k soustavě diferenčních rovnic: 
 

(5.22) �*6¡ 7 18 �  L.L!,-6÷8
+! , �+6¡ 7 18 �  L.L!,Ï6÷8

+! . 

 
  Po vyřešení těchto diferenčních rovnic, dostaneme opět optimum (5.19). 
 
  Daleko sofistikovanější modely pak předpokládají (viz. [5]): 
 

(5.23) 
�,Ï
�,- , �,-�,Ï

> �. 

 
  Jiný náhled na duopol může být postaven na kapitole z teorie her „vůdcovství a 
následnictví“, která uvažuje, že jeden duopolista (hráč 1) je vůdcem a druhý (hráč 2) 
následníkem. Nejprve zavedeme pojem, vyskytující se hlavně ve hrách tohoto typu 
(definice převzata z [7]). 
 
Definice Definice Definice Definice 5.5.5.5.1:1:1:1:    Uvažujme hru v normálním tvaru s prostory strategií �*, �+  a 
s výplatními funkcemi �*6�8,�+6�8, � > �* 2 �+, v níž hráč 1 je vůdce a hráč 2 
následník. Nechť existuje zobrazení  Ë: �* ~ �+takové, že pro každé pevné �* >
�*je  
 
65.248 �+6�*, Ë�*8 l �+6�*, �+8 
 
pro každé �+ > �+ a nechť existuje strategie �*

ö > �*, pro kterou platí 
 
65.258 �*6�*

ö, Ë�*
ö8 l �*6�*, Ë�*8 

 
pro každé �* > �*. Potom 6�*

ö, Ë�+
ö8nazveme Stackelbergovými strategiemiStackelbergovými strategiemiStackelbergovými strategiemiStackelbergovými strategiemi. 

 
  Stackelbergova analýza duopolu uvažuje tak, že jedna nebo obě firmy předpokládají, 
že ta druhá firma uvažuje podle Cournotovy analýzy. Podle toho pak firma určí výstup. 
Vyšetřeme oba případy. Nejprve uvažujme, že firma 1 věří, že firma 2 používá 
Cournotovu reakční křivku: 
 

(5.26) �+ �  L.L!,Ï
+! â �,-

�,Ï
� í 1 20  

 
použitím (5.17) dostaneme reakční křivku firmy 1: 

                                                 
30 Adaptivní teorie říká, že se firmy v každém časovém okamžiku učí ze svých chyb a mění rozhodnutí 
tak, že pro ¡ ~ ∞ sledovaná veličina konverguje k optimálnímu bodu. Více o adaptivní teorii viz kapitola 
4.4.1 
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(5.27) �* �  L.L!,-
/ +0 ! . 

 
Stackelbergova rovnováha je pak: 
 
(5.28) �* �  L.

+! , �+ �  L.
2! .

  
  Nyní předpokládejme, že obě firmy se mylně domnívají, že ta druhá použije 
Cournotovu reakční křivku pak výsledek se nazývá Stackelbergova nerovnováha a 

vyjde (tentokrát dosadíme do rovnice (5.17) pro firmu 1 i 2 za parciální derivaci í 1 20 ): 
 
(5.29) �* � �+ �  L.

3 +0 !. 

 
  Z předešlých výsledků lze sestavit dvojmaticová hra, kde množina strategií bude 
obsahovat Cournotovu strategii a Stackelbergovu strategii. Výplatní matice je popsána 
v Tabulce 5.1. a možné výsledky konfliktu zobrazuje Obr.5.2. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Tabulka 5.1: Výplatní matice duopolistů v stackelbergově analýze. 
 
 
  Z výsledků výše je vidět, že tento typ úlohy je problém, v teorii her známý jako 
vězňovo dilema31. A tedy dominantní strategie je pak používat Stackelbergovu reakční 
křivku, i když pro obě firmy by bylo výhodnější uzavřít dohodu o používání 
Cournotovy. Celá úloha je názorně zobrazena na obrázku 1. 
 

                                                 
31 Pro ověření viz Tabulka 1.1 a k ní náležící vztah (1.10) 

Firma 2 →  
Firma 1 ↓  

Cournotova reakční 
křivka 

Stackelbergova reakční křivka 

Cournotova 
reakční křivka �* � �+ � � í �

3Ü  

Cournotova rovnováha  �* � � í �
4Ü , �+ � � í �

2Ü  

 
Stackelbergova 
reakční křivka 

�* � � í �
2Ü , �+ � � í �

4Ü  

 

Stackelbergova nerovnováha  
�* � �+ �  L.

3 +0 !. 
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Obr 5.2: Názorný graf zobrazující možné výsledky v konfliktu popsaném Cournotovou a  

Stackelbergovou analýzou. 
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5.4 Oligopol 
 
  Oligopol není a priori dán konkrétní formou vlastnictví, ale v jednotlivých modelech je 
nutné specifikovat, zda jde o soukromé firmy nebo státní podniky a jak se ustanovují 
ceny na trhu. Dále je vhodné určit, jakým mechanismem se ustanovují ceny na trhu a 
také zda jde o domácí či mezinárodní trh. Oligopol by teoreticky měl být konflikt 
nekooperativní, ale ve skutečnosti jde o vztahy proměnlivé. Uvedu zde model optimální 
úrovně výroby. 
 
  Uvažujme oligopolní trh s N oligopolisty v jednom pevně zvoleném časovém období. 
Označme: 
H  množina oligopolistů označených čísly, � � 61, … , "8 
�<   počet jednotek jím vyráběného výrobku 6@ � 1,2, … , "8, 
¡ � ∑ �<

,
<i*   celkový objem výrobků přicházejících na trh za jedno časové období, 

\6¡8  cena jednoho výrobku, která se na trhu ustálí jako funkce t (výrobky 
všech  
  oligopolistů jsou zastupitelné a prodávají se za tutéž jednotkovou cenu), 
�<6�<8  nákladové funkce i-tého oligopolisty při objemu �<, 
�<   maximální výrobní kapacita i-tého výrobce. 
 
  Předpokládejme, že funkce \6¡8, �<6�<8 a konstanty �< jsou známi všem oligopolistům. 
Každý z oligopolistů se nyní snaží maximalizovat svůj zisk tak, že bere v potaz \6¡8 a 
stanoví úroveň výroby �< . Vzniklou konfliktní situaci popíšeme hrou N hráčů 
v normálním tvaru s prostory strategií: 
 
(5.30) �< � ��< ;�< > [0, �<]#,        @ � 1, … , " 
 
a výplatními funkcemi zisku 
 
(5.31) �<6�*, … , �,8 � �<\6¡8 í �<6�<8,    @ � 1, … , " 
 
  Nyní učiníme první větší újmu na obecnosti, označme tuto újmu jako „ústupek U“. 
Předpokládejme, že funkce \6¡8 a �<6�<8 jsou lineární32: 
 
(5.32)  \6¡8 �  ¡ 7 Y 
  �<6�<8 � [<�< 7 ^< , @ � 1, … , " 
 
  Víme, že \6¡8 je klesající33 v t (poptávka roste se snižující se cenou â s klesajícím 
množství výstupu, roste cena výrobku), tedy   ì 0. Z ekonomické interpretace plyne, že 
[< > 60; 18 , díky úsporám z rozsahu34 . Fixní náklady ^<  jsou vždy nezáporné. Dále 
můžeme bez újmy na obecnosti říci, že Y n [<, protože pokud by bylo Y N [<, pak by 
                                                 
32 Pokud bychom následující funkce uvažovali jiné než lineární, výsledné hledání rovnovážných strategií 
by vedlo obecně k nelineárnímu programování. 
33 Viz. kapitola 4.2 
34 Úspory z rozsahu v ekonomii vyjadřuje jev, kterým se popisuje situace, že pokud budu vyrábět více, tak 
mi budou klesat náklady na dodatečnou jednotku výstupu. Více viz. [11] 
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bylo pro i-tého oligopolistu nejlepší nedodávat na trh žádné výrobky 6�< � 08, jinak by 
vykazoval ztrátu. Výplatní funkci pak lze přepsat následovně: 
 
(5.33) �<6�8 �  �<6�* 7 47 �,8 7 �<6Y í [<8 í ^< 
 
  Předpokládáme-li, že \6¡8  je pro ¡ l 0  konkávní diferencovatelná a funkce �<6�<8 
konvexní diferencovatelné, pak dle věty (1.2) má tato hra alespoň jednu rovnovážnou 
strategii. Funkce �<6�8, �� � 6�*, … , �,8 jsou konkávní v každé své proměnné, tedy i 
v proměnné �<. Hledáme nyní rovnovážnou strategii �I� � 6�*JJJ, … , �,JJJJ8. Pro tuto strategii 
musí platit podmínky: 
 
(5.34) e@ � 1, … , ": 
  

+y
�,y

6�I8 � 0 â 0 N �KI N �< 

  
+y
�,y

6�I8 n 0 â �KI � �< 

 
+y
�,y

6�I8 ì 0 â �KI � 0 

 
  Přidáme k nerovnicím v (5.34) nezáporné skluzové proměnné tak, abychom získali 
všude rovnice. Nyní můžeme podmínky (5.34) charakterizovat podmínkami 
komplementarity (tj. pomocí podmínek určujících, že skalární součin dvou nezáporných 
vektorů proměnných je roven nule). Zaveďme: 
 
(5.35) 5� � 6�*, … , �,8                             6� � 61, … ,18             7� � 6�*, … ,�,8 

  Ä� � í *
8 6Y í [*, … , Y í [,8      H� � 6:*, … , :,8        9� � 6a*, … , a,8 

 : � ; 7 66� 
 
 Nyní můžeme podmínky (5.34) pro rovnici (5.33) přepsat35: 
 
(5.36) :� 7 H í 9 � Ä 

� 7 7 � 5 
 ��9 � H�7 � H�9 � 0 
 �, H,7, 9 l � 

 
  Vyřešením soustavy (5.36) s neznámými vektory �, H,7, 9  dostáváme rovnovážné 
strategie �I , představující optimální množství výstupu jednotlivých firem, při 
nekooperativním jednání. Jediná nelinearita v soustavě (5.36) jsou podmínky 
komplementarity. Vzhledem k „ústupku U“ (5.32) můžeme úlohu (5.36) řešit 
simplexovou metodu.36 (Všimněme si, že fixní náklady ^< nemají na výsledek vliv.) 
 

                                                 
35 Pro názornost ještě doplním: 
 

 
�+y
�,y

�  F∑ �W 7 �<
,
Wi* G 7 Y í [<  

36 Více viz. [7], případně více o simplexové metodě [6] 



46 
 

  Na tento model oligopolu lze aplikovat jedna z úvah, která byla použita v kapitole 5.3 o 
duopolech. Cournotova analýza lze totiž zobecnit na N firem, pro " l 2. Odvození 
dostaneme zcela analogicky jako v předchozí kapitole a jedná se o řešení N lineárních 
rovnic o N neznámých. Nakonec ním Cournotova rovnováha vyjde takto: 
 
(5.37) �< �  L.

6,M*8!, pro @ � 1, … , " 

 

(5.38) \ �  M,.
,M*  

 

(5.39) � � ,6 L.8
6,M*8! 

 
 

5.4.1 Aplikace Statické Analýzy Evolučních Her na Strukturu 
Oligopolu 
 
  Na Cournotovu strategii může být pohlíženo jako na strategii, kdy se firma nedívá na 
ostatní firmy a hledí si pouze sebe (každá firma se chová jako by byla monopol). 
Uvažujme N firem vyrábějící stejný produkt, po kterém je klesající funkce poptávky 
P6.837 dána �* 7 �+ 7 47 �, , kde �<  jsou objemy prodeje i-té firmy. Funkce nákladů 
C6.8 nechť je stejná pro všechny firmy, diferencovatelná a konvexní v každé proměnné 
�< . 
 
  Předpokládejme, že firmy volí své objemy prodeje zároveň a všichni zvolí strategii, 
která maximalizuje jejich zisk aniž by předpovídala chování ostatních firem. Proto 
všichni zvolí stejnou strategii �. (symetrická Nashova rovnováha): 
 
(5.40) ²6"�.8�. í ©6�.8 l ²F6" í 18�. 7 �G� í ©6�8, e� l 0 
 
  Na druhou stranu soutěživé chování firem požaduje, aby každá firma si vybrala takové 
množství �� � �., že bude pro něj platit: 
 
(5.41) ²6"��8�� í ©6��8 l ²6"��8� í ©6�8, e� l 0 
 
  Což znamená, že si každá firma vezme tržní cenu (která čistí trh) ²6"��8 jako danou a 
maximalizuje pro ní svůj zisk. Snadno nahlédneme, že �. ì �� 38. Tudíž za předpokladu 
kladené na P6.8 a C6.8 není 6��, �� , … , ��8 nutně Nashova rovnováha. Ukážeme však, že 

                                                 
37 Připomeňme, že obraz poptávkové funkce je cena zboží. 
38  Dokážeme sporem: Nechť �. l �� . V nerovnici (5.40) dosadíme za � � ��  a v nerovnici (5.41) 
� � �.. Sečteme-li pak příslušné strany nerovnic (5.40) a (5.41) tak, aby nerovnosti zůstaly zachovány, 

dostaneme po úpravě �. n �� �²F6" í 18�. 7 ��G í ²6"��8�. Stačí tedy nalézt ryze klesající funkci P, 

tak že tato nerovnost neplatí.  Tou je například ²6:8 � í:  neboť pak vyjde: �."6�� í �.8 n
��6" í 186�� í �.8, a to je spor s předpokladem, tudíž �. ì ��. 
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�� je ESS. Speciálně, když všechny firmy zvolí strategii �� až na jednu, která zvolí jiný 
objem, vždy ta jedna získá ostře menší zisk než každá ze zbývajících N-1 firem. 
 
  Protože P6.8 je klesající funkce, máme pro ,   e� � ��: 
 
 ²6"��86�� í �8 ì ²66" í 18�� 7 �86�� í �8  
(5.42) �²F6" í 18�� 7 �G�� í ©6��8� 7 F²6"��8� í ©6�8G n 

�²F6" í 18�� 7 �G� í ©6�8� 7 F²6"��8�� í ©6��8G  
 
  Porovnáme (5.42) s (5.41) a vidíme, že druhý výraz na pravé straně není dle (5.41) 
menší než korespondující druhý výraz na levé straně. Z toho plyne: 
 
(5.43) ²F6" í 18�� 7 �G�� í ©6��8 n ²F6" í 18�� 7 �G� í ©6�8, e� � �� 
 
  Což nám dává, že ��  je ESS, dle definice 3.1. Tedy soutěživá strategie je evolučně 
stabilní a závěr tohoto příkladu je ten, že firma žijící v soutěživém prostředí, má šanci na 
přežití pouze pokud je sama soutěživá. Je ale důležité si uvědomit, že bez předpokladu 
soutěživého prostředí, předchozí výrok neplatí. Jinými slovy soutěživá (například 
Stackelbergova) strategie je v soutěživém prostředí dominantní strategie pro přežití, což 
je v souladu s výsledky při použití klasické teorie her. 
 
 

5.4.2 Kooperativní oligopol 
 
  Kooperativní oligopol je oligopol kde jednotlivé firmy mohou uzavírat dohody. 
Problém takových (kartelových) dohod je v tom, že jsou nelegální. Pokud by se utvořila 
příliš velká koalice, zasáhl by (ke spokojenosti spotřebitele) antimonopolní úřad. 
Nicméně v realitě jistě k takovým dohodám dochází a není na škodu se podívat, jak by 
se změnila situace, kdybychom povolili firmám uzavírat koalice. 
 
  Nejprve je potřeba určit zisky jednotlivých firem, které si jsou sami schopni zajistit, tj. 
zisk �<  při strategii �< > �< pokud by ostatní firmy volili strategie tak, aby co nejvíce 
snížili zisk i-té firmy, pro @ � 1, … , ". V řeči teorie her hledáme charakteristické funkce 
(viz definice 1.5). 
 
  Dle návodu (1.6) spočteme charakteristické funkce všech možných koalic. Rozepsáním 
rovnice (5.33) dostaneme: 
 
(5.44) �<6�*, … , �,8 � �<\6¡8 í �<6�<8 �  F�< ∑ �W

,
Wi* G 7 �<6Y í [<8 7 ^< 

 
  A jak již víme z předchozích úvah   ì 0, tedy oligopolisté 1,2, … , @ í 1, @ 7 1, … " by 
nejvíce snížili zisk i-tého oligopolisty, kdyby volili množství svých výstupů na úrovni 
své maximální kapacity. Představme si tento, pro i-tého oligopolistu, nejhorší scénář a 
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maximalizujme jeho zisk za těchto podmínek. Výsledek pak bude hodnota 
charakteristické funkce {6@8. 
 
(5.45) {6@8 � �<6�*, … , �<L*, �<

ö, �<M*, … , �,8 
  �<

ö � argmax,y>�y �<6 �*, … , �<L*, �<
ö, �<M*, … , �,8 

 
  Pro koalici dvou hráčů i a j spočteme charakteristické funkce tak, že uvažujeme, že 
hráči budou maximalizovat �< 7 �W . Obecně pro koalici | = � � �1, … , "# spočteme 
charakteristickou funkci následovně: 
 
(5.46) {6|8 � ∑ �<6��

ö, �x8, �x � 6�< , @ > |8<>�  
 ��

ö � argmax,�>2&>?�& ∑ �<6��
ö, �x8, �x � 6�< , @ > |8<>�  

 
  Kde: 6��

ö, �x8 je vektor, který má na místech hráčů netvořících koalici 6@ > |8 hodnoty 
�<  a na místech hráčů kteří tvoří koalici taková �W , aby maximalizovala součet jejich 
výdělků. Všimněme si, že (5.44) je kvadratická forma. Součet těchto zisků bude také 
kvadratická forma. Hledání charakteristické funkce bude tedy díky „ústupku U“ otázkou 
kvadratického programování. 
 
  Nyní jsme našli charakteristické funkce všech možných koalic. Dle návodu v kapitole 
1.2 se můžeme pokusit nalézt jádro (definice 1.6) nebo počítat Shapleyho hodnoty dle 
vzorců (1.10a) a (1.10b). Případně spočíst jádro a Shapleyho hodnoty použít jako 
mechanismus pro rozdělení výplaty. 
 
  Abych shrnul zde popsaný model. Jak jsem psal již na začátku, tento model nemá 
v reálném světě příliš velké uplatnění. Jednak jsou koalice mezi firmami do jisté míry 
ilegální a jednak představa, že v konfliktu vyjde jediné jádro, které určí, jak bude 
následná koaliční struktura vypadat, je naivní. Nicméně díky „ústupku U“, lze většinu 
rovnic řešit pomocí technik lineárního a kvadratického programování. Problém může být 
akorát u vzorce (1.9), který pro větší N již může být obtížné řešit. V modelu dále není 
zahrnuta úvaha, že pokud hráči zvolí jako koalici maximální kooperaci H, pak pro ně již 
neplatí rovnice (5.32) a celý systém se bude chovat jako monopol. 
 
 

5.4.3 Vězňovo Dilema s Dobrovolnou Účastí 
 
Model  
 
  Hra, kterou mezi sebou firmy hrají, nazveme Vězňovo dilema s dobrovolnou účastí. 
Jedná se o symetrickou bimaticovou hru dvou hráčů, kdy má každý 3 strategie: 
kooperovat (C), zradit (D), a neúčastnit se konfliktu (samotář) (L)39. Vzhledem k tomu, 
že jde o symetrickou hru, můžeme jí popsat maticí výplaty jednoho hráče: 
 

                                                 
39 Zkratky pro strategie jsou z anglického C-„Cooperate“, D-„Defect“, L-„Looner“ 
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Hráč 2~ 
Hráč 1@ 

Kooperovat Zradit Neúčastnit se 

Kooperovat 1 0 β 
Zradit α γ β 

Neúčastnit se β β β 
Tabulka 5.2: Výplatní matice hry typu vězňovo dilema 

 s dobrovolnou účastí 
 
(5.47) Přičemž platí 0 N C ì ä ì 1 ì è N 2.  
 
  Je tedy vidět, že pokud by neexistovala třetí strategie, tak by byl konflikt ekvivalentní 
Vězňovu dilematu. Strategie neúčastnit se můžeme v teorii firmy chápat různě. Je to 
uvažování firmy, která je averzní k riziku a raději přijme konstantní příjem než strach 
z toho, zda druhá firma dohodu poruší či ne. Nebo si pod touto strategií lze představil 
lokálního monopolistu, který nemá v úmyslu účastnit se celonárodního nebo 
nadnárodního trhu a raději se spokojí s menšími, ale jistými zisky než, že by vstoupil do 
konkurenčního prostředí. 
 
  Pro tuto hru platí, že při racionalitě hráčů, hra nemá rovnovážný bod v čistých 
strategiích, protože: Pokud bude v populaci velká četnost C, pak začne být výhodné 
používat strategii D, neboť většinu vašich výdělků bude γ. Pak začne počet D růst a 
pokud jich už bude příliš a téměř každý D se častěji potkává s D než s C a jeho výdělek 
je tudíž α, pak začne být výhodnější se konfliktu vůbec neúčastnit a vydělávat stabilní 
příjem L. Počet D klesne a jsou nahrazeny L. Když si bude většina populace hledět 
svého a vydělávat konstantní β, začnou se rozpínat skupiny, které kooperují (tedy C) 
neboť tato strategie bude v populaci plné samotářů výhodnější. Dostáváme se do situace, 
kdy roste počet C a jsme opět na začátku této úvahy, 
 
  Jednotlivé firmy většinou neinteragují se všemi ostatními firmami, ale pouze 
s omezenou skupinou. Tuto omezenou volbu budeme modelovat na grafu, kde vrcholy 
budou představovat firmy a hrany představují dohody mezi firmami. Tedy každá firma 
jednotlivě bude hrát hru s ostatními firmami. Pro názornost však uděláme veliké 
zjednodušení, které bude spočívat v tom, že námi zobrazovaný graf bude mřížka (tedy 
každá firma se účastní čtyř konfliktů). Čas budeme považovat za diskrétní a v každém 
časovém okamžiku (kole) firma zaujme některou z čistých strategií a s touto strategií 
zahraje hru se všemi firmami, se kterými má kontrakt, tedy se kterými je spojena hranou 
(pro nás se svými čtyřmi nejbližšími sousedy). Výplatní funkce pro firmu bude v jednom 
kole dána součtem výplat ze všech čtyř her. 
 
  Poté co se odehrají hry v rámci jednoho kola pro všechny hráče a určí se jejich výplaty, 
přejdeme k modelování evoluce. Firma se podívá na svojí výplatu v tomto kole a na 
výplaty všech jeho sousedů. Z těchto pěti výplat vybere hráče s největší výplatou a 
přejme strategii toho hráče (tedy jeho strategii, kterou hrál hry v tomto kole) 
s pravděpodobností danou logistickým rozdělením: 
 

(5.48) ²6: ~ �8 � *

*M�üDEüDF
%

, 
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kde ²6: ~ �8  je pravděpodobnost, že firma x s výplatou /�  přijme do dalšího kola 
strategii firmy y s výplatou /G . Pokud firma tuto „nejlepší“ strategii nepřijme, tak 
postupuje do dalšího kola s nezměněnou strategií. 
 
  Logistické rozdělení je podobné normálnímu, akorát má těžší chvosty. Je z něj vidět, že 
pokud � ~ ∞ pak se bude rozhodování o změně strategie rovnat hodu mincí, tedy je 
racionalita hráče velmi malá. Naopak pokud � ~ 0M  jde o racionální rozhodování. 
Vysvětlení použití tohoto rozdělení lze nalézt v [14]. 
 
 
Vypracování modelu a pozorování 
 
  Model byl naprogramován v programu Mathematica v6.1. Zdrojový kód modelu je 
k nalezení v přiloženém CD pod názvem Evoluce.nb. Model pracuje tak, že se vloží 
velikost populace, parametry α,β,γ, parametr k k logistickému rozdělení 65.488 a 
počet časových okamžiků, které budeme modelovat. Program pak vytvoří mřížku 
60x60 6tj. 3600 firem8, kde každé pole je zobrazeno barevným čtverečkem, přičemž 
modrý čtvereček značí firmu, která do prvního kola bude hrát kooperativní 
strategii, červený čtvereček značí strategie zrádců a žlutý čtvereček, pokud se firma 
neúčastní konfliktu. Strategie jsou do prvního kola vybrány náhodně.40 
 
  Na tuto mřížku se pak aplikuje evoluční proces popsaný výše a v každém kole jsou 
sledovány a zaznamenávány následující data: 
 

a8 Stav mřížky v čase 
b8 Rozdělení populace (jako trojice čísel, kde první číslo udává četnost C, druhé 

číslo četnost D a třetí četnost L) v čase 
c8 Výplata pro všechny C, D a L v čase 
d8 Výplata pro C, D a L na hlavu v čase (jako trojice čísel, kde první číslo udává 

průměrnou výplatu jednoho kooperátora, atd.) 
e8 Výplata celé populace jako součet výplat všech jedinců 

 
  Bylo vypracováno přes 10 000 možných nastavení trojice parametrů 6è, ä, C8 . 
Sledovalo se především jaké je optimální nastavení této trojice pro maximální výplatu 
společnosti. Střední hodnota těchto pokusů byla pro výplaty společnosti 10 158.9 a 
rozptyl 1 717.32, dolní mez těchto hodnot byla 883.9 a horní mez 13 739.4. Intuitivně je 
zřejmé, že nejlepší pro společnost by bylo, kdyby se všichni chovali kooperativně. To 
však není možné, protože pak by racionálně uvažující hráč zvolil strategii zrádce a 

                                                 
40  V souboru EvoluceTogether.nb je program, který počítá to samé, avšak tento program je zaměřen na 
experimentování s různými parametry α,β,γ. POZOR!, tento program je velmi náročný na paměť (s 
zadanými parametry, výpočet zabírá přibližně 1,6 GB RAM). Paměťově úspornou verzí je program 
EvoluceNejlepsiModel.nb, který je vhodný pro hledání v nějakém smyslu nejlepších hodnot, nevýhodou 
je, že jediný výstup je přibližné optimální řešení. Program EvoluceTestovaniNejlepsihoModelu.nb pak 
slouží pro ověření, zda je dané nastavení parametrů dává předpokládaný výsledek s vysokou 
pravděpodobností. 
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dostal by pro sebe nejvyšší výdělek, jeho strategie by byla převzata od sousedů a 
celkově by výplata populaci klesla. Pro populaci kde všichni přijmou C, nemůže 
strategie L přežít protože 4ä ì 4 a tedy racionálně uvažující hráč přijme strategii C 
nebo D. 
 
  Neexistuje nastavení tak, aby všichni přijali C, protože by pak jeden zrádce byl 
v absolutní výhodě, avšak existuje nastavení 6è, ä, C8 , kdy lze počet strategii D 
redukovat na minimum. Pro jednoduchost předpokládejme dokonalou racionalitu hráčů 
(� � ∞; hráč převezme strategii souseda, pokud bude jeho výplata vyšší). Představme si 
situaci, zobrazenou na Obr.5.3, kdy se v populaci samých C objeví jedno D. Výdělky po 
prvním kole: /6ª8 � 4è , /6©18 � 3 , /6©8 � 4 . Z toho plyne, že C1 převezmou 
strategii od D (a označme je D1). V dalším kole budou výplaty takto: /6ª8 � 4C , 
/6ª18 � 3è 7 C, /6©28 � 3, /6©38 � 2, /6©8 � 4.  Co se nyní stane? To záleží na 
parametrech hry. Pokud bude  
 
(5.49) 3è 7 C ì 4, 
 
pak C2 i C3 převezmou strategii od C a tím se nic nezmění a tento stav zůstane stabilní, 
pokud to tak nebude, můžou se zrádci rozpínat dále. Mějme na paměti, že toto rozpínání 
výplatě společnosti ve výsledku ubírá.41 
 

 
Obr. 5.3: Popis rozpínání D v obklopení C 

 
  Pokud nemáme omezení na parametry jiné než (5.47), pak se jako nejlepší výsledek pro 
výplatu populace ukázalo rozdělení 61.1, 0.85, 0.1258 , které se ustálilo na poměru 
60.941, 0.057, 0.0028 přibližně po 20 kolech (celková délka procesu byla nastavena na 
50 kol). Průběh tohoto evolučního procesu ukazuje Obr.5.4, jeho výsledek Obr. 5.5 a 
animace průběhu lze nalézt na přiloženém CD v „\evo1\Evo1 animace.gif“42 a grafy 
znázorňující Rozdělení populace v čase, výplatu v čase, výplatu na hlavu v čase a 
výplatu populace v čase, lze nalézt opět na přiloženém CD v adresáři v „\evo1\“. Pro 
ověření správnosti výsledku se zkoušelo, k jakým výsledkům se dospěje, pokud 

                                                 
41 Neboť celková výplata zrádců zmenšená o ušlý zisk kooperátorů, kteří při hře se zrádci nic nezískají, je 
menší než výplata jakou by měli kooperátoři, kteří by teoreticky byli na pozicích místo zrádců. 
42 V těchto obrázcích znamená modrá barva firmy hrající strategii C, červená barva firmy hrající strategii 
D a žlutá barva firmy hrající strategii L 
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změníme původní náhodné rozdělení strategií populace. Bylo otestováno 1000 strategií a 
výsledky měly střední hodnotu konečné výplaty populaci 
v porovnání s rozptylem výsledků všech testovan
výsledek lze tudíž považovat s
 

  Námi zjištěné optimum nastavení parametrů
vydělá jen o desetinu více než, kdyby spolupracoval). Co ale není 
intuitivní je relativně vysoká výplata 
posiluje L natolik aby bylo výhodné mu dát přednost před 
 

Obr 5.4:
(1.1,0.85,0.125) v 1, 2, 5,10,15 a 20 krocích (zleva nahoře doprava 
dolu).

 

  Obr 5.5: 
parametrech (1.1,0.85,0.125)

 
  Analýza situace, kdy lze neomezeně oslabovat 
neboť to neodráží většinu myslitelných aplikací. Podívejme se, jak se situace změní, 
použijeme-li následující omezení:
 
(5.50) 1.3 ≤ α ≤ 2, 
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změníme původní náhodné rozdělení strategií populace. Bylo otestováno 1000 strategií a 
výsledky měly střední hodnotu konečné výplaty populaci 13 584.3

rozptylem výsledků všech testovaných modelů (1 717.
výsledek lze tudíž považovat s velkou pravděpodobností blízký optimu.

Námi zjištěné optimum nastavení parametrů oslabuje D (při zradě kooperátora si 
vydělá jen o desetinu více než, kdyby spolupracoval). Co ale není 
intuitivní je relativně vysoká výplata L. Vysvětlení spočívá v tom, že toto rozdělení 

natolik aby bylo výhodné mu dát přednost před D jako mezistupeň k

  

  
Obr 5.4: Vývoj evoluce při nastavených počátečních parametrec
(1.1,0.85,0.125) v 1, 2, 5,10,15 a 20 krocích (zleva nahoře doprava 
dolu). Bílé čtverečky představují C, černé D a šedé L.

Obr 5.5: Vývoj celkové výplaty populace v čase při 
parametrech (1.1,0.85,0.125) 

Analýza situace, kdy lze neomezeně oslabovat D a posilovat L, není příliš dostačující, 
neboť to neodráží většinu myslitelných aplikací. Podívejme se, jak se situace změní, 

li následující omezení: 

 0.2 ≤  γ < β ≤ 0. 

změníme původní náhodné rozdělení strategií populace. Bylo otestováno 1000 strategií a 
584.3 a rozptyl 56.99, což 

717.32) je velmi málo a 
velkou pravděpodobností blízký optimu. 

(při zradě kooperátora si 
vydělá jen o desetinu více než, kdyby spolupracoval). Co ale není na první pohled 

tom, že toto rozdělení 
jako mezistupeň k C. 

 

 
Vývoj evoluce při nastavených počátečních parametrech 

(1.1,0.85,0.125) v 1, 2, 5,10,15 a 20 krocích (zleva nahoře doprava 
Bílé čtverečky představují C, černé D a šedé L. 

 
čase při  

, není příliš dostačující, 
neboť to neodráží většinu myslitelných aplikací. Podívejme se, jak se situace změní, 



 

  Situace se však příliš nezměnila, co se týče optimálního výsledku, který zde byl
0.8, 0.2), který se opět snaží co nejvíce oslabit 
podíváme na průběh evoluce, je vidět, že stabilní rozdělení
omezení, již neexistuje. Je to dáno především tím
skupiny D se pak mohou rozpínat dále skrz 
narušeno a strategie uvnitř skupiny s
rozpínat a pokud narazí na 
k nalezení „\evo2\“. Na Obr 5.6 lze vidět průběh tohoto procesu a na Obr 5.7 graf 
výplaty společnosti. Obě tyto pozorování naznačují, že proces s
parametry nemá asymptoticky stabilní rovnováhu.
 

 
Obr 5.6: Vývoj evoluce v
 

 
 
Shrnutí modelu 
 
  Zde představený model slouží hlavně k zachycení základních myšlenek při modelování 
případné evoluce v jednání firem. V
dosti obecné. K lepší a přesnější analýze by nám mohli pomoci následující modifika
 

1) „Přeskočení“ 
náhodné firmy a ty si spolu vymění na mřížce místo. „Přeskočení“ simuluje 
situaci, kdy firma zruší kontrakty a rozhodne se změnit partnery, dodavatele,…

2) „Náhodná sebereflexe
jak by v uplynulém kole dopadla, kdyby zvolila nějakou jinou strategii. Tyto 
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e se však příliš nezměnila, co se týče optimálního výsledku, který zde byl
, který se opět snaží co nejvíce oslabit D a posílit L. Avšak

podíváme na průběh evoluce, je vidět, že stabilní rozdělení, na rozdíl od modelu bez 
již neexistuje. Je to dáno především tím, že už zde neplatí nerovnost (5.50
se pak mohou rozpínat dále skrz C a pokud narazí na L

narušeno a strategie uvnitř skupiny s D je nahrazena strategií 
rozpínat a pokud narazí na C, tak je jí nahrazena atd. Animovaný obrázek a grafy jsou 

. Na Obr 5.6 lze vidět průběh tohoto procesu a na Obr 5.7 graf 
výplaty společnosti. Obě tyto pozorování naznačují, že proces s

etry nemá asymptoticky stabilní rovnováhu. 

   
Vývoj evoluce v průběhu 100 kol při nastavení parametrů

Obr 5.7: Graf výplaty společnosti v čase, při nastavení
 parametrů (1.32, 0.8, 0.2) 

Zde představený model slouží hlavně k zachycení základních myšlenek při modelování 
jednání firem. Výsledky, které jsme zde popsali, se dají považovat za 

lepší a přesnější analýze by nám mohli pomoci následující modifika

“ – V každém kole se po zvolení strategií do dalšího kola vyberou 
náhodné firmy a ty si spolu vymění na mřížce místo. „Přeskočení“ simuluje 
situaci, kdy firma zruší kontrakty a rozhodne se změnit partnery, dodavatele,…

áhodná sebereflexe“ – Při vybírání nové strategie se firma zeptá sama sebe, 
uplynulém kole dopadla, kdyby zvolila nějakou jinou strategii. Tyto 

e se však příliš nezměnila, co se týče optimálního výsledku, který zde byl (1.32, 
. Avšak pokud se nyní 

na rozdíl od modelu bez 
, že už zde neplatí nerovnost (5.50) a 

L, tak je jejich rozpínání 
je nahrazena strategií L, která se může v D 

Animovaný obrázek a grafy jsou 
. Na Obr 5.6 lze vidět průběh tohoto procesu a na Obr 5.7 graf 

výplaty společnosti. Obě tyto pozorování naznačují, že proces s takto nastavenými 

  
i nastavení parametrů (1.32, 0.8, 0.2) 

 
čase, při nastavení 

Zde představený model slouží hlavně k zachycení základních myšlenek při modelování 
ýsledky, které jsme zde popsali, se dají považovat za 

lepší a přesnější analýze by nám mohli pomoci následující modifikace: 

se po zvolení strategií do dalšího kola vyberou 
náhodné firmy a ty si spolu vymění na mřížce místo. „Přeskočení“ simuluje 
situaci, kdy firma zruší kontrakty a rozhodne se změnit partnery, dodavatele,… 

Při vybírání nové strategie se firma zeptá sama sebe, 
uplynulém kole dopadla, kdyby zvolila nějakou jinou strategii. Tyto 
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výsledky pak použije při vyhodnocování nejlepší možné strategie tak, že je přidá 
do množiny výplat sousedů, ze kterých určuje maximum. 

3) Složitější graf – Zde jsme přibližovali populaci ke grafu čtvrtého stupně. To je 
jistě velmi omezující předpoklad. Mohli bychom například uvažovat graf vyššího 
stupně nebo dokonce úplný graf, kdy by však firma hrála hry s náhodnými 
firmami v populaci a pak by strategii volila na základě nejvyšší výplaty na hru 
(pokud bych hrál hru s l firmami a vydělal bych si za jedno kolo A, pak by má 

výplata na hru byla 
Þ
 ) 

4) Výplata kooperátorů a zrádců v závislosti na četnosti těchto strategií v populaci – 
Tím by došlo k větším fluktuacím a není na první pohled zřejmé, zda by 
existoval nějaký stabilní stav. 

5) Přidání bílého šumu do výplatní matice k parametrům α, β, γ a znáhodnění k v 
distribuční funkci 65.488 – Znáhodněním parametrů výplatní matice se sice 
přiblížíme skutečnosti (výplata z různých kontraktů může být různá), ale analýza 
modelu bude odlišná od tohoto, neboť již se nebudeme ptát, jak nejvhodněji 
nastavit parametry α, β, γ, ale budeme vycházet z modelu bez náhodné výplatní 
matice a analyzovat průběh evoluce z hlediska dynamiky. Parametr k jako 
náhodná veličina vystihuje skutečnost, že ne všechny firmy se chovají stejně 
inteligentně a racionálně. 
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Závěr 
 

   V prvních třech kapitolách jsme vyložili teorii her postupně s koncepty Nashova 
rovnováha, Bayesův princip a evolučně a asymptoticky stabilní rovnováha. Bylo 
ukázáno, že stability v evolučních hrách mají velmi blízko k Nashově rovnováze (viz. 
[16]). Jinými slovy, že pokud se ne zcela racionálně jednající hráči budou schopni učit 
ze svých chyb, tak dospějí ke stejným výsledkům jako racionálně uvažující hráči. 
Ekonomické pojmy v kapitole čtyři pak posloužily k orientaci ve stěžejní kapitole pět, 
zabývající se samotnými aplikacemi. Zde byly všechny zmíněné koncepty aplikovány na 
teorii firmy. Pomocí klasické teorie her jsme vysvětlili Cournotovu a Stackelbergovu 
reakční křivku, což je příklad dvou strategií a pomocí statické analýzy jsme pak ukázali, 
že v soutěživém prostředí je jediná racionální volba Stackelbergova strategie (viz. [16]). 
Dále jsme pomocí Nashovy rovnováhy a pojmu jádra ukázali způsob tvoření koalic 
v oligopolu (viz. [5]). Bayesův princip posloužil jako návod pro monopolistu, snažícího 
se odhadnout optimální výstup a cenu. Největším přínosem této práce je příklad na 
evoluční hry, zabývající se konfliktu typu vězňova dilematu s dobrovolnou účastí, byl 
spočten experimentálně za pomoci programu Mathematica v6.1 a dospěli jsme 
k výsledku, že pokud se omezí výnosy zrádců a příliš neoslabí pozice samotářů, pak 
bude výnos populace maximální. 
 
  Aplikace teorie her v ekonomii představuje velmi aktuální a živé téma. Rozšiřuje se 
nejenom využití zde popsaných, ale i jiných druhů her. Například diferenciální hry, což 
jsou hry řešící tzv. kontrolní problém (přeloženo z anglického „the control problem“, 
viz. [5]), mají široké využití zejména v makroekonomii. 
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