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Abstrakt 
 

Název práce:    Pokročilé partie teorie her a jejich aplikace 

Autor:     Mgr. Martin Chvoj 

Katedra:     Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky 

Vedoucí rigorózní práce:  Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 

 

Abstrakt: Tato práce pojednává o pokročilých partiích teorie her a jejích aplikací 

zejména ve finanční sféře a navazuje tak na diplomovou práci Aplikace evolučních a 

diferenciálních her Martina Chvoje z roku 2010. Nejprve jsou stručně popsány základy 

klasické teorie her opírající se o pojem Nashovy rovnováhy. Práce však předpokládá, že 

je čtenář s touto teorií obeznámen. V dalších kapitolách jsou podrobněji popsány 

moderní přístupy k teorii her, speciálně evoluční, diferenciální, statistické hry a metahry. 

V těchto kapitolách je vysvětlena základní teorie doplněná příklady a možnostmi 

využití. V práci je uveden vlastní rozsáhlý příklad, který modeluje daňovou soustavu 

jako diferenciální hru mezi státem a daňovými poplatníky. Tento příklad využívá právní 

daňový rámec a statistická data dostupná na stránkách ČSÚ. 

Klíčová slova: teorie her, evoluční hry, diferenciální hry, statistické hry, metahry, daň 

z příjmu fyzických osob 

 

Title:     Advance parts of game theory and their applications  

Author:    Mgr. Martin Chvoj 

Department:    Department of Probability and Mathematical Statistics 

Supervisor:    Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. 

 

Abstract: This work deals with advance parts of game theory and their applications 

mainly in financial area and follows a work Applications of evolutionary and differential 

game theory written by Martin Chvoj in 2010. At the beginning there is a brief 

introduction into classical game theory, which uses a concept of Nash equilibrium. The 

work requires knowledge of this theory. In following chapters, modern ways of game 

theory are described in detail. These chapters deal with basic concepts of evolutionary, 

differential, statistical games and metagames, which are supported by a number of 

examples and application possibilities. Work contains an original example which models 

an income tax system as a differential game. This model uses a Czech tax legal 

framework for year 2009 and statistical data, which can be found at Czech bureau of 

statistics. 

Keywords: game theory, evolutionary games, differential games, statistical games, 

metagames, personal income tax 
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Úvod 
 

     V praktickém životě často čelíme problému, pro jehož řešení potřebujeme nástroj, 

který nám pomůže k rozhodnutí. Jedním z těchto nástrojů může být matematika a 

matematické modely. Pro mnoho lidí je však čistá matematika velmi nesrozumitelná a je 

třeba jí vhodně vyložit. Teorie her, jakožto samostatná matematická větev, získala svou 

oblíbenost právě díky tomu, že dokáže interpretovat matematické výsledky způsobem, 

kterému lidé rozumějí. Dobrým příkladem je třeba slavná Nashova věta (věta (1.1)), za 

kterou dostal John Nash v roce 1978 John Von Neumann Theory Prize. Tato věta do 

matematické teorie nepřináší mnoho nového. Jedná se vlastně pouze o Browerovu větu o 

pevném bodu aplikovanou v prostředí teorie her. Nicméně její skutečný význam spočívá 

v interpretaci. Od té doby bylo vymyšleno mnoho základních modelových her, které se 

vyučují v řadě oborů (biologie, psychologie, vojenská strategie,…). Tyto hry jsou 

demonstrovány na skutečných oborových situacích, a tím je matematika předávána dále 

lidem, kteří by třeba o ní jinak zájem neměli.  

 

     Toto je pravděpodobně způsobeno pojmem „hra―, definovaným v první kapitole, 

který je lidem běžně známý a vzbuzuje představu, že nejde o náročné problémy.  

Nicméně teorie her, jak již bylo řečeno, pouze pohlíží na matematické problémy z jiného 

úhlu, a proto může obsahovat i velmi složité a pokročilé úvahy. 

 

     Klasická teorie her, jak byla zkoumána ve 40‘ až 70‘ letech 20. století, popisuje 

především jednokolové hry a rozděluje konflikty do několika jednoduchých kategorií. 

Tato teorie je velmi stručně popsaná v kapitole 1 a práce se jí zabývá pouze z důvodu, že 

jde o neoddělitelné základy, které je potřeba popsat. V této kapitole je, mimo úvodu do 

teorie her, definovaný pojem Nashovy rovnováhy, což je stěžejní koncept rovnováhy pro 

většinu druhů her. Koncepty rovnováhy v pokročilejších partiích teorie her se o Nashovu 

rovnováhu opírají a při bližším ohledání zjišťujeme, že jejich myšlenky jsou si velmi 

podobné. V další podkapitole jsou popsány základy kooperativních her způsoby práce 

s nimi. Na závěr kapitoly je uveden jeden z nejznámějších modelových příkladů klasické 

teorie her zvaný „vězňovo dilema―. 

 

     Druhá a čtvrtá kapitola se soustředí na vícekolové hry, kdy hráči hrají tutéž hru 

opakovaně a mohou své strategie v dalších kolech měnit. Jednou z větví teorie her, které 

vícekolové hry zkoumají, jsou tzv. evoluční hry, jež jsou popsány ve druhé kapitole. 

Nejprve zde popisujeme evoluční hry ze statického pohledu a definujeme koncept 
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evolučně stabilní rovnováhy. Tím, že se hry opakují a hrají vícekrát za sebou, je užitečné 

dívat se na evoluční hry také z dynamického hlediska. Zejména nás zajímá, zda lze 

zavést i nějaký dynamický koncept (alespoň lokální) rovnováhy. Tu nalézáme pod 

pojmem asymptoticky stabilní rovnováha. Poslední část kapitoly se stručně zabývá 

asymetrickými hrami, kde hráči nejsou v rovnocenném postavení. V této kapitole jsou 

uvedeny tři příklady. První příklad je konflikt, v ekonomii známý jako „hrdličky vs. 

jestřábi―, hledající evolučně stabilní rovnováhu. Druhý příklad je rozšířením prvního tak, 

že se na něj díváme z pohledu dynamické analýzy. A třetím příkladem konfliktu „kupec-

prodejce― ilustrujeme asymetrické hry. 

 

     Ve třetí kapitole se přibližujeme k druhému typu vícekolových her, zvaným 

diferenciální hry. Tyto hry jsou popsané až ve čtvrté kapitole, nicméně potřebují 

matematický aparát, který je pro přehlednost umístěn do třetí kapitoly. V této kapitole 

tedy pojem hra není podstatný, je zde uveden výklad problému regulace a jeho možnosti 

řešení pro specifické úlohy. Jedním takovým přiblížením je variační počet. Jsou zde 

popsány základní věty a lemma potřebná k řešení jednoduchých variačních úloh. 

Rozšířením variačního počtu pak dostaneme další přiblížení známé jako princip maxima, 

kterým se zabýváme ve třetí podkapitole. A konečně posledním, a v teorii her 

nejpoužívanějším, přiblížením k problému regulace je řešení Hamilton-Jacobi-

Bellmanovy rovnice, kterým se zabýváme v podkapitole 3.4. Na závěr této kapitoly, 

které sama o sobě nemusí mít s teorií her nic společného, uvádíme příklad z teorie 

skladu. 

 

     Ve čtvrté kapitole už se zabýváme samotnými diferenciálními hrami. Ty se od 

evolučních liší především tím, že zatímco v evolučních hrách se uvažuje, že hráči hrají 

konečný počet kol a čas zde vystupuje diskrétně, tak v diferenciálních hrách se hraje 

vždy nekonečný počet kol a čas zde vystupuje spojitě. Trochu nepřesně by se dalo říci, 

že evoluční hry jsou diskrétní verzí diferenciálních her. I v diferenciálních hrách lze 

zavést koncept rovnováhy, známý jako Markovova Nashova rovnováha, která je opět 

jakousi obdobou Nashovi rovnováhy z klasické teorie her. K výpočtům optimálních 

strategií v diferenciálních hrách se používá matematický aparát z kapitoly 3. V další 

části kapitoly 4 je uvedeno několik základních typů diferenciálních her, přičemž je zde 

umístěn ilustrující příklad z ekologie na hru o pronásledování. V poslední kapitole je 

uveden příklad na diferenciální hry z oblasti marketingu. 

 

     Pátá kapitola je věnována jedinému původnímu příkladu zabývajícímu 

se problematikou optimálního zdanění příjmu fyzických osob. V tomto příkladu je 

shrnuta základní část ekonomické daňové teorie a dále výklad zákonů platných v České 
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Republice pro rok 2009. Na základě toho je pak vypočtena efektivní daňová sazba zvlášť 

pro zaměstnance a zvlášť pro OSVČ. Dále je zde vybudován matematický model, který 

se na tuto problematiku dívá jako na diferenciální hru mezi státem a lidmi, kde stát se 

snaží vybrat co nejvíce peněz a zároveň motivovat lidi k další práci. Toho se snaží 

docílit zvolením vhodné lineární progresivní daňové křivky. Model se snaží zahrnout co 

nejvíce vlivů a dává veliký prostor pro vlastní rozšíření. Vzhledem ke složitosti tohoto 

modelu, byl problém vypočten s použitím počítače v programu Wolfram Mathematica 

7.0. Zdrojové kódy vytvořených algoritmů lze nalézt na přiloženém CD. 

 

     V šesté kapitole, jež nese název „statistické hry―, se vracíme k rozšíření přehledu 

teorie her. Výklad je zúžen na jednokolové hry dvou hráčů: statistik a příroda, přičemž 

se na problém díváme z pohledu statistika. U přírody očekáváme, že jde o hráče, jehož 

volbu strategie nemůžeme z dostupných informací spolehlivě determinovat, a proto 

používáme vhodného matematického aparátu k co nejlepšímu popisu situace. Tento 

aparát je z teorie pravděpodobnosti. Popisujeme situaci, kdy statistik učiní pokus a na 

základě jeho výsledku se snaží pomocí bayesovské metody odhadnout, jakou strategii 

příroda do hry zvolí. Celý problém je ilustrován na příkladu z politické ekonomie. 

 

     V závěrečné sedmé kapitole práce popisuje, v literatuře málo rozšířené, odvětví teorie 

her známé jako metahry. Zde popisujeme situace, kdy alespoň jeden z hráčů volí své 

strategie až po té, co všichni ostatní oznámili ty své. Stejný model se skrývá i za 

myšlenkou, že jeden hráč dokáže spolehlivě odhadnout volbu strategie ostatních hráčů a 

tudíž se chová, jako by volil svou strategii až jako poslední. Takové situace popisujeme 

na jednokolových nekooperativních hrách  hráčů. V samotném závěru kapitoly, je 

uvedena polemika ospravedlňující tento koncept, jako model vhodně popisující chování 

lidí v reálných situacích. 
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1 
 

Úvod do 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. Z pravidla se uvažuje, že hráčů je konečný počet, avšak 

v některých modelech, kde je hráčů dostatečně mnoho, může být ve výsledném 

matematickém modelu provedena aproximace, ve které se předpokládá nekonečný počet 

hráčů
I
. Hráči pak z množiny dostupných strategií volí svou strategii, se kterou 

vstupují do hry. Matematicky můžeme hru definovat takto (definice převzata z (Maňas, 

Teorie her a optimálního rozhodování 1974)):  

 

Definice 1.1:  Nechť je dána konečná neprázdná N-prvková množina  

a dále N měřitelných množin  a N omezených reálných funkcí 

 definovaných na kartézském součinu . Hrou N hráčů v 

normálním tvaru budeme rozumět uspořádanou -tici 

(1.1) 

II 

 

  Množinu H nazveme množinou hráčů, množinu  nazveme prostorem strategií 

hráče i, prvek  nazveme strategií hráče i a funkci  nazveme 

                                                

I Časté zejména v případech her, kdy jsou hráči lidé z široké populace, například obyvatelé ČR. 

II V dalším budeme značit ,  a hra pak bude  
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výplatní funkcí hráče i (vše pro ). Hodnotu výplatní funkce  nazveme výplatou 

hráče i. Je-li hodnota výplatní funkce pro daného hráče kladná, hovoříme o zisku, je-li 

záporná, hovoříme o ztrátě. Podmnožina množiny H se nazývá koalice. Spojenou 

strategii hráčů z koalice  značíme , kde  je prostor spojených 

strategií hráčů z .  

 

     Zde je na místě důležitá poznámka k značení. V definici (1.1) jsme označili  

strategie hráčů nicméně značení  jako strategie se nebudeme držet ani v evolučních ani 

v diferenciálních hrách. Důvod je ten, že literatura, která popisuje tyto druhy her a 

matematický aparát k nim si osvojila společné značení a pokud by čtenář studoval 

problematiku dále, případně text konzultoval s doporučenými zdroji, stala by se práce 

značně nepřehledná a matoucí. Proto je na místě věnovat pozornost značení v úvodu 

každé kapitoly, aby nedošlo k chybné interpretaci problému. 

 

     Je dobré zmínit, že chceme-li vypočíst výplatu, tak jakkoliv může být nemateriální, je 

vhodné modelovat výplatní funkce  tak, aby vyjadřovaly užitek, který danému hráči 

přinese výsledek hry. Užitek však není většinou možné odhadnout a proto se v této práci 

dopouštíme zjednodušení. V hrách, kde se vyskytují peníze, používáme totiž 

předpoklad, pokud nebude řečeno jinak, že hráčův užitek je přímo úměrný výši jeho 

peněžního příjmu. 

 

     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 rovnic
I
. Celková klasifikace her 

je však v literatuře nejednotná. Před tím než začneme nějakou hrou modelovat reálnou 

situaci, může být v teorii i praxi užitečné si nejprve uvědomit jaké vlastnosti hra má a 

podle toho pak zvolit matematický přístup. Uveďme zde několik možných pohledů na 

hry, jež mohou sloužit jako vodítko k představě jak hry členit či klasifikovat: 

 

i) Kooperativní a nekooperativní hry 

Hry jsou kooperativní, když hráči mohou uzavírat vynutitelné dohody, 

v nekooperativních hrách toto možné není. 

 

                                                
I 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 (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991) 
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ii) Symetrické a asymetrické hry 

Pod symetrickými hrami se zpravidla rozumí takové hry, kde hráči volí ze 

shodné množiny strategií. V některých zdrojích se ještě navíc předpokládá, že 

výplatní funkce jsou pro hráče stejné. V asymetrických hrách toto neplatí a 

hráči pak zaujímají nerovnocenné postavení. 

 

iii) Hry s nulovým součtem a hry s nenulovým součtem 

Hry, ve kterých je součet výplat všech hráčů vždy roven nule. Velmi často 

lze za hry s nulovým součtem označit hry, kde součet výplat všech hráčů je 

roven jakékoliv dopředu dané konstantě. Hry s nenulovým součtem jsou pak 

hry, kde nelze dopředu určit, jaká konkrétně bude hodnota součtu výplat 

všech hráčů. 

 

iv) 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 (volbách strategií) ostatních 

hráčů. 

 

v) Hry s úplnou (dokonalou) informací a s částečnou informací 

Hry s úplnou informací jsou takové hry, kde hráči mohou znát všechny 

možné průběhy hry. Hry s částečnou informací jsou naproti tomu takové, kde 

hráči dopředu neznají některé prvky ve hře (např. množinu strategií 

protihráče, svojí výplatu, počet hráčů apod.)  

 

vi) Nekonečně dlouhé hry 

Jsou hypotetické hry, které mají nekonečný počet kol a kde jsou výsledky 

známy až po proběhnutí celé hry. Jejich význam je především teoretický a 

zkoumání takovýchto her může složit například k poznání chování nějakého 

modelu v krajních podmínkách. 
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vii) Diskrétní a spojité hry 

Diskrétní hry jsou takové, kde je množina strategií každého hráče konečná 

nebo spočetná. Pokud je tato množina nespočetná, pak jde o spojité hry. 

 

viii) Metahry 

Jsou hry, ve kterých hráči volí své strategie postupně (nikoliv zároveň). 

 

     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 ve výběru strategie inteligentního hráče nám může pomoci následující 

definice (převzato z (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991)): 
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Definice 1.2: N-tici strategií  nazveme rovnovážnou (příslušné hře v 

normálním tvaru), jestliže platí: 

(1.2) 

 

 

 pro všechna , a všechna . Složka  se nazývá rovnovážnou strategií i-tého 

hráče.  

 

     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 (Maňas, Teorie her a její 

aplikace 1991)): 

 

Definice 1.3: Nechť  je hra v normálním tvaru. Pak hra , 

kde  je vektor prostorů  jehož prvky jsou pravděpodobnostní míry 

 na  a kde 

(1.3) 

 

 

 

se nazývá smíšeným rozšířením hry G. Speciálně, pokud jsou prostory strategií  pro 

 konečné, tak platí: 

(1.4) 
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Prvky z prostoru  se nazývají ryzí (čisté) strategie i-tého hráče a prvky prostoru  se 

nazývají smíšené strategie i-tého hráče
I
. 

 

     Pro upřesnění  značí výplatu hráče  pokud hráči  zvolili smíšené 

strategie . Nyní již můžeme zavést na prostoru všech strategií uspořádání (převzato z 

(Maňas, Teorie her a optimálního rozhodování 1974)). 

 

Definice 1.4: Nechť   je smíšeným rozšířením hry , pak 

řekneme, že strategie  i-tého hráče silně dominuje (je lepší než) strategii  

i-tého hráče, pokud platí: 

(1.5a)   

(1.5b)    

 

Značíme pak . Pokud je splněna pouze podmínka (1.5a), pak říkáme, že 

strategie  i-tého hráče dominuje (je aspoň tak dobrá jako) strategii  i-tého hráče a 

značíme . Pokud platí a zároveň , pak říkáme, že strategie  a 

 i-tého hráče jsou ekvivalentní (jsou stejně dobré), značíme . 

 

 

Jeden za základních poznatků teorie her je následující (Nashova) věta: 

 

Věta 1.1 (Nashova věta): Ve smíšených strategiích má každá konečná hra aspoň jeden 

rovnovážný bod. 

 

Znění i důkaz této věty, lze nalézt v např. v (Blackwell a Girshick 1964) věta 2.3.1. 

 

     Díky tomu, že v konečných hrách většinou vyjde rovnovážná strategie jako smíšená, 

nazývá se rovnovážná strategie podle definice 1.2 také Nashova (rovnovážná) 

                                                

I Pro názornost uveďme příklad smíšené strategie: Máme množinu dvou strategií , tak pokud je 

smíšená strategie hráče , pak to znamená, že hráč si do hry zvolí s pravděpodobností  strategii  

a s pravděpodobností  strategii . 
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strategie. A pokud všichni hráči volí Nashovy rovnovážné strategie, tak se tento jev 

nazývá Nashova rovnováha. 

 

O existenci rovnovážných strategií v nekonečných hrách (hrách, kde jsou prostory 

strategií nekonečné) v normálním tvaru hovoří následující věta: 

 

Věta 1.2: Nechť má hra  v normálním tvaru tyto vlastnosti: 

(i)   jsou kompaktní konvexní podmnožiny euklidovských prostorů ,  

(ii)   jsou konkávní funkce v proměnných  definované na 

prostorech , a to pro všechna 

. 

(iii) Funkce  je spojitá v celém svém definičním oboru . 

(iv) Pro každé  jsou funkce  spojité vzhledem k 

 na množině 

. 

  Potom hra G má alespoň jednu N-tici rovnovážných strategií. 

 

Znění i důkaz této věty lze nalézt v (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991) věta 5.1 
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1.2  Nekooperativní a kooperativní hry 

 

1.2.1 Nekooperativní hry  hráčů 

 

Nekooperativní hry jsou takové hry, kdy není možné mezi hráči uzavírat 

vynutitelné dohody o volbě strategií. Za racionální strategii se pak v klasické teorii her 

bere Nashova rovnováha. Problém nastává, pokud rovnovážných bodů je více nebo není 

žádný. 

 

O řešení těchto problémů v různě zjednodušených a specifických případech 

pojednává dopodrobna literatura (viz např. (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991) nebo 

(Maňas, Teorie her a optimálního rozhodování 1974)). Často se v takových situacích 

vede polemika nad tím, co je vlastně racionální chování, a kdy racionalita selhává. Proč 

se lidé často chovají neracionálně a zda je možné definovat racionalitu tak, aby odrážela 

chování většiny uvědomělých lidí, je filosofický problém. O selhání racionality 

v klasické teorii her se lze více dočíst v (Howard 1971). Klasickým, a pro nás 

podstatným, příkladem nekooperativní hry dvou hráčů je známý případ „vězňovo 

dilema―, popsaný v podkapitole 1.3. 

 

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 (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991)): 

 
Definice 1.5: Nechť  je hra v normálním tvaru. Nechť  je algebra 
množiny HI. Množinovou funkci  definovanou předpisem: 
(1.5)  

 

 

 

                                                
I Tedy množina všech podmnožin množiny  



18 

 

Takovou funkci nazveme charakteristická funkce. 
 

  Charakteristická funkce udává maximální částku, kterou si je schopna koalice zajistit, 

pokud ostatní hrají tak, aby této koalici co nejvíce ublížili. Jinými slovy dává maximální 

možný užitek koalice  při nejhorším scénáři (pro ). Důležitou vlastnost 

charakteristické funkce uvádí následující věta (znění i důkaz této věty viz (Maňas, 

Teorie her a její aplikace 1991), věta 6.1) 

 

Věta 1.3:  Pokud  je hra, pro kterou existuje charakteristická funkce . 
Pak pro každé dvě disjunktní koalice  platí 
(1.6)  

 

 

  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 popisující rozdělením výhry  imputace, kde  je 

částka, kterou si -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 popisujících 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 (Maňas, Teorie her a optimálního rozhodování 1974)). 

 

Definice 1.6: Množinu všech imputací  , která splňuje následující podmínky: 
(1.7)  

 

 

 

 
nazveme jádrem hry zadané charakteristickou funkcí υ. 
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 Podmínkám (1.7) se říká „princip kolektivní racionality― (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 racionality― , který zaručuje, že žádný jedinec 

v koalici si nevydělá víc, pokud bude pracovat sám (nebude v žádné koalici). Jedinci 

uvnitř koalice si mezi sebou rozdělí celý výdělek koalice. Nyní může nastat 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 , která je prvkem ustálené koaliční struktury 

(předvedený postup pak lze použít pro každou koalici, z oné koaliční struktury). Každý 

hráč z  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
I

. Vzhledem 

k nemožnosti konečného rozdělení výdělku deterministickými prostředky se hráči 

dohodnou, že toto rozdělení vyberou na základě náhodného pokusu, v němž každé 

rozdělení z jádra by mělo stejnou hodnotu zvolení. Je tedy třeba pracovat 

s rovnoměrným rozdělením na jádře . 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 , můžeme její složku  

vyjádřit vzorcem 

(1.8)  

 

 

kde  je distribuční funkce rovnoměrného rozdělení na jádře a integrál se chápe jako 

Lebesgue-Stieltjesův. 

                                                
I Tohoto principu se používá v případech, kdy nelze stanovit 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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  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. (Maňas, Teorie her a její aplikace 1991) nebo (Maňas, Teorie her a 

optimálního rozhodování 1974)), 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 -tého hráče , pokud již známe 

charakteristické funkce: 

(1.9)  

 

(1.9b) 

 

 

  Shapleyho hodnota bere v úvahu hráčův příspěvek k úspěchu koalice, do níž náleží.  

Vzorec (1.9a) udává střední hodnotu přínosu hráč  ke všem -členným koalicím a 

vzorec (1.9b) pak střední hodnotu přínosu hráče  ke všem jedno, dvou až -členným 

koalicím.  
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1.3 Vězňovo Dilema 

 

     Pro ilustraci v závěru této úvodní kapitoly uvádím jeden z nejdůležitějších a zároveň 

obecně nejznámějších problémů teorie her známý jako vězňovo dilema: 

 

Příklad 1.1: Definujme symetrickou hru  v normálním tvaru takto: 

Počet hráčů    

Prostory strategií hráčů  

Výplatní funkce hráčů zapíšeme maticí , kde 

 přičemž   hráč 1 resp. hráč 2 zvolil strategii kooperovat  

 hráč 1 resp. hráč 2 zvolil strategii zradit.  

Zapíšeme tedy matici 
I
: 

 

  

 

Hráč 1 

kooperovat zradit 

Hráč 2 
kooperovat (B,B) (D,A) 

zradit (A,D) (C,C) 

Tabulka1.1: Výplatní matice vězňova dilematu 

 

Kde  jsou hodnoty užitků, přičemž v tomto konfliktu platí 

(1.P1.1) 

 

 

     Další předpoklad pro hru je ten, že se hráči nemohou vzájemně domluvit, na 

kooperaci (neboli neexistuje žádný způsob, jak by v době učinění rozhodnutí jeden hráč 

přinutil druhého zvolit kooperativní strategii). Názorné příklady her tohoto typu, které 

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

dvou matic: , kde , . 
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jsou převzaté z reality lze nalézt v (Maňas, Teorie her a optimálního rozhodování 1974). 

Vysvětlení, proč se takovémuto konfliktu říká vězňovo dilema, lze nalézt například v 

(Samuelson a Nordhaus 1995). 

 

     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. Hráči se snaží rozhodnout, zda 

kooperovat nebo zradit, na základě očekávaných možných zisků z hry. 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 „pomstít―. Rozbor této situace můžeme zkoumat 

v modelu evolučních her
I
. 

  

                                                
I Tento případ je podrobněji probrán v (Chvoj 2008). 
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2 
 

Evoluční hry 
 

2.1 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. Dalším důležitým poznatkem je to, že slabší jedinci přebírají (kopírují) 

strategie silnějších. 

 

     Evoluční hry se staví k hledání optimálních strategií odlišně než hry popsané v první 

kapitole. 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. Tyto hry lze pak charakterizovat jako 

vícekolové hry, kdy mají hráči možnost si mezi jednotlivými koly změnit své strategie.  

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. Na konci každého kola hráč 

zhodnotí výsledek své strategie a strategií ostatních hráčů a s nějakou pravděpodobností 

(dle jeho inteligence) zvolí do dalšího kola strategii, kterou používal protihráč, jenž 

získal ve hře nejvyšší výnos. Tato změna strategie může být různými způsoby 

podmíněna a mechanismus přejímání silnějších strategií se modeluje pro různé situace 

různě. 

 

     Jak ukážeme později, tak za určitých předpokladů strategie populace v čase 

konvergují (díky zmíněným Darwinovským principům) k Nashově rovnováze. Na řešení 

evolučních her lze v některých případech 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. 
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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. 
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2.2 Statická Analýza 

 

     Uvažujme spočetnou množinu hráčů I , kde každý hráč má k disposici stejnou 

(konečnou) množinu ryzích strategií  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 , kde  značí prostor smíšených strategií prostoru . Až do 

podkapitoly 2.4 budeme předpokládat, že hrajeme symetrickou hru (tj. všichni hráči 

mohou vybírat ze stejné množiny strategií). Zavedeme nyní výplatní funkci: 

 

(2.1) , 

 

 je výplata hráče, který použil strategii , když ostatní jedinci v populaci 

hrají strategie, které mohou být společně vyjádřeny, jako smíšená strategie jednoho 

hráče . K ospravedlnění této úvahy nám poslouží následující pojem a věta.  Stav 

populace je pravděpodobnostní míra  přes množinu  smíšených strategií. Stav 

populace nám říká, jak velká část populace hraje tu kterou smíšenou strategii.
 II

 

 

Věta 2.1: Nechť:  (počet ryzích strategií).  

 

   je pravděpodobnostní míra na  

 Označme:  , kde  

 

  

                                                
I 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. 

II Pro názornost uveďme příklad: Pokud v populaci jsou jen dva hráči 1 a 2 hrající smíšené strategie 

 z množiny smíšených strategií  na , pak stav populace je 

smíšená strategie . 
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 Tvrzení: 

(2.2) 

 

 

Důkaz:  Abychom dokázali tvrzeni (2.2), tak musíme ukázat následující body: 

a)  

b)  

Bod a) je snadný neboť , z toho plyne i nezápornost integrálu. 

Bod b) dokážeme výpočtem: 

 

 

 

  Záměna sumy a integrálu plyne z linearity Lebesgueova integrálu (  je konečná 

množina). A u třetí ekvivalence byl použit fakt, že .  

Z toho plyne, že  je prvkem prostoru . 

 

 

     Věta 2.1 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 mohla být aproximována nekonečnou 

populací 

(iii) Populace je malá, tak že každý jedinec může mít rozhodující vliv na průběh 

hry 
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     Na velikost populace v případech (i) a (ii) se klade předpoklad, že žádný jedinec 

nemá dostatečnou váhu, aby svým chováním sám ovlivnil stav populace. 

 

     Stěžejním pojmem statické analýzy je evolučně stabilní strategie (dále jen ESS), 

která udává stacionární stav v evolučním procesu. Situace, kdy mají všichni jedinci 

v populaci stejnou smíšenou strategii je stabilní v tom smyslu, že kdyby byla populace 

napadená „mutací“ (tedy jinou strategií než ESS), 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 z (Vega-

Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996)): 

 

Definice 2.1: Nechť všichni hráči hrají smíšenou strategii , pak jí nazveme 

evolučně stabilní strategií (ESS), pokud platí: 

(2.3) 

 

 

     Všimněme si, že ESS mluví o stabilitě systému, pokud je mutací v daném krátkém 

časovém úseku málo. V dalším textu označme  výplatní matici hry, tj. 

 a  hodnotu v -tém řádku a -tém sloupci matice . Výplatu hráče volící 

smíšenou strategii  soupeřící s populací volící smíšenou strategii  budeme 

značit také I. Hlavní význam ESS shrnuje následující věta: 

 

Věta 2.2: Strategie  je ESS, právě tehdy když jsou splněny následující dvě 

podmínky: 

(i)  Dvojice  je symetrickou Nashovou rovnováhou hry dvou hráčů s 

výplatní maticí , která představuje m-rozměrnou výplatní matici symetrické 

hry dvou hráčů. Tj: . 

(ii)   

 

                                                
I Uvědomme si, že smíšené strategie jsou vektory pravděpodobností a proto tento zápis je zkrácení 

maticového násobení , kde horní index  značí transposici. Obraz výplatní funkce je 
reálné číslo a nemůže dojít k nejasnostem, když se toto označení transposice bude vynechávat. 
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Důkaz věty lze nalézt v (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 

1996), kap. 2.4 proposition 1. 

 

     Věta 2.2 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. Tedy je pro jedince lepší zůstat ESS než strategii měnit. 

 

     Podívejme se na podmínky existence ESS. „Bohužel zatím neexistuje žádná věta, 

která by nám zaručovala existenci ESS při dostatečně obecných podmínkách― (citace z 

(Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996), str. 21). Pro 

podmínky, ve kterých budeme pracovat my, však existenční věty už jsou. Uveďme 

následující: 

 

Věta 2.3: Uvažujme hru dvou hráčů s výplatní maticí  . Předpokládejme, 

že  (pro  a ). Pak ESS existuje. 

 

Důkaz věty lze nalézt v (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 

1996), kap. 2.4 proposition 3. 

  

     Nyní přejdeme k popisu her s konečnou populací. Do teď 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 

není to 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 (definice převzata z (Vega-

Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996)): 

 

Definice 2.2: Nechť je počet jedinců v konečné populaci. Strategie  je nazývána 

evolučně stabilní, když pro jakoukoliv jinou strategii ρ a  platí 

(2.4) 
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     Tato definice nám popisuje situaci, kdy původně monomorfní (tj. když všichni hráči 

v populaci hrají stejnou strategii) populace hrající  je napadena jedním mutantem 

hrajícím . Stěžejní předpoklad pro statickou analýzu konečné populace, které 

doprovázejí definici 2.2 je ten, že mutace jsou tak vzácné, že se objevuje jen jedna 

v krátkém čase. Povšimněme si zde podobnosti s Nashovou rovnováhou. V Nashově 

rovnováze by změna strategie u jednoho hráče byla pro něj nevýhodná a v ESS by 

změna strategie dostatečně malého množství hráčů byla pro ně nevýhodná. 

 

Příklad 2.1: Tento příklad je v teorii her obecně znám jako „hrdličky vs. jestřábi―. 

Uvažujme nekonečnou populaci, v níž si jedinci volí ze dvou strategií. Buď budou draví 

jestřábi, kteří se o kořist vždy poperou nebo budou mírumilovné hrdličky, které se rádi o 

kořist rozdělí. Když se dva jedinci potkají, tak svedou souboj (zahrají hru) o dané 

teritorium. Když se potkají dva jestřábi, tak na sebe zaútočí a jeden z jestřábů 

s pravděpodobností   souboj vyhraje a zabere teritorium o velikosti (zisku)  zatímco 

s pravděpodobností  souboj prohraje a navíc utrpí zranění (ztrátu) velikosti . Pokud 

jestřáb potká hrdličku, tak zabere celé teritorium sám a hrdlička nezíská nic a raději 

uprchne. Pokud se potkají dvě hrdličky, tak se o teritorium podělí rovným dílem. 

Schematicky je možné konflikt zapsat jako dvoumaticovou hru (Viz Tabulka 2.1) 

 

  jestřáb hrdlička 

jestřáb   

hrdlička   

Tabulka 2.1: Výplatní matice souboje hrdliček a jestřábů 

 

     Pokud by platilo, že , pak strategie jestřába silně dominuje strategii hrdličky, 

tedy . A evolučně stabilní stav je pak, když všichni v populaci 

budou jestřábi. 

 

     Zabývejme se proto zajímavějším případem, pokud  a tedy při setkání dvou 

jestřábů je očekávaný výnos záporný. Stav populace, kdy by všichni hráli strategii 

hrdliček, nebude evolučně stabilní neboť, pak by mutant v podobě jestřába dominoval 
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hrdličkám a pokaždé, když by přiletěl do nějakého teritoria, by toto teritorium bez boje 

zabral. Tento případ nemá v ryzích strategiích ESS a musíme nalézt stabilní smíšenou 

strategii . Označme  resp.  strategii jestřáb resp. hrdlička. Dále označme  relativní 

zastoupení jestřábů v populaci (což se rovná pravděpodobnosti, že při souboji se potká 

jedinec s jestřábem) a  výplatu hráče, který zvolil strategii  a zahrál hru 

s hráčem, se strategií , kde  je prostor smíšených strategií na . Můžeme 

sestavit rovnice pro výplaty: 

(2.P1.1) 

 

 

 

Hledejme Nashovu rovnováhu této hry . Musí platit: 

(2.P1.2) 

 

 

Což vychází: 

(2.P1.3) 

 

 

     Nyní máme symetrickou Nashovu rovnováhu. Abychom dokázali, že se jedná i o 

ESS, použijeme větu 2.2. Podle ní by stačilo, aby platilo  

(2.P1.4) 

 

 

     Předpokládejme tedy, že existuje strategie  pro níž platí 
I
 Vypočtěme pravou stranu implikace z (2.P1.4): 

 

                                                
I Kdyby taková strategie neexistovala, pak je podmínka (2.P1.4) splněna automaticky a můžeme prohlásit, 

že  je ESS 
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(2.P1.5) 

 

 

 

 

(2.P1.6) 

 

 

     Tedy (2.P1.6) ukazuje, že podmínka (2.P1.4) je splněna a dle věty 2.2 dostáváme, že 

 je ESS. Můžeme stanovit závěr pro . V takovém případě se stav 

populace ustálí na poměru jestřábi vs. hrdličky . V tomto stavu populace setrvá, 

protože se žádnému jedinci nevyplatí strategii měnit. Kdyby hrdlička se stala jestřábem, 

tak by jestřábi museli příliš často bojovat o teritorium a bylo by lepší se stát opět 

hrdličkou. Naopak, kdyby se jestřáb stal hrdličkou, tak by ho příliš často vyháněli 

jestřábi z teritoria a bylo by lepší se stát jestřábem. 

◊ 
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2.3 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 . 

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 . Buď vektor 

 stav populace v čase . 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 . 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.I 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:  bude značit počet potomků, 

který dohromady vyprodukují hráči s ryzí strategií  v čase . Velikost populace v čase 

 bude tak dána: 

 

 

                                                
I 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 popsán např. v (Cipra 2008). 
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(2.5) 

 

 

a z toho můžeme určit stav populace v čase : 

(2.6) 

 

 

ještě uveďme, že pokud (2.5) označíme jako průměrnou výplatu 

 pak platí: 

(2.7) 

 

 

     Nyní přejdeme ke spojitému času. Předpokládejme, že pro krátký časový úsek  

je v populaci nahrazena svými potomky pouze jedna -tina populace. Rovnice pro 

složky stavu populace mohou být přepsány následovně: 

(2.8) 

 

 

Z čehož je již zřejmá následující důležitá rovnice: 
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(2.9) 

 

 

     Tomuto systému diferenciálních rovnic se říká replikátor dynamiky (dále jen RD). 

Replikátor dynamiky má několik zřejmých vlastností (viz (Vega-Redondo, Evolution, 

Games, and Economic Behavior 1996)): 

(a)  Neměnnost hranic a vnitřku . Tuto myšlenku lze napsat takto: 

    (2.10)  

 

 

Jinými slovy 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  (plyne z předchozího bodu). Jinými slovy, každá trajektorie, 

která začíná v  musí zůstat v , pokud se řídí pravidlem, které určuje RD. 

(c)  Neměnnost vůči součtu. Nechť  a  nahrazuje 

výplatní funkci, tak se chování systému nemění. 

(d)  Uvažujme takové dva indexy  a , pro které , pak z (2.9) 

dostaneme: 

(2.11)  

 

 

což dává intuitivnější popis RD: Relativní váha hraní dvou strategií v populaci 

je dána rozdílem jejich výplatních funkcí. 
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     Replikátorové rovnice (2.9) jsou zpravidla nelineární, a proto bývá těžké získat jejich 

řešení, proto se studuje stabilita oněch rovnic jen 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  (podobně jako ve statické 

analýze). V důsledku toho je možné  vyjádřit jako . 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 (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996), 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 (definice převzata z (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic 

Behavior 1996), definition 6): 

 

Definice 2.3: Nechť  je dynamický systém v . Bod je asymptoticky 

stabilní rovnováha pokud: 

(i) Pro libovolné okolí   bodu  existuje okolí  bodu   takové, že 

všechny trajektorie , které splňují  splňují také 

 (tzv. Ljapunovská stabilita). 

(ii) Existuje nějaké okolí V bodu  takové, že pro všechny trajektorie začínající 

ve V platí  

 

     Asymptoticky stabilní rovnováha nám dává stabilitu v dynamickém ději, které 

nemusí být ESS. Definice 2.3 říká, že všechny strategie, které se dostanou do blízkosti 

(do okolí U) bodu, v němž je asymptoticky stabilní rovnováha, tak už se příliš od tohoto 

bodu nevzdálí a některé strategie (ty z okolí V) budou konvergovat k onomu 

asymptoticky stabilnímu bodu. 

 

Věta 2.4: Nechť  je ESS. Pak stav  je asymptoticky stabilní stav RD. 

 

Důkaz věty lze nalézt v (Vega-Redondo, Game Theory and Economic Applications 

2003), theorem 10.1 
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     Věta 2.4 pomocí ESS vytváří spojení mezi statickou a dynamickou analýzou. Opačná 

implikace neplatí a stav  může být asymptoticky stabilní, i když není ESS. 

Nejjednodušší koncept odvozený z RD je stacionární stav  , který splňuje: 

(2.12)  

 

 

kde  je i-tý řádek matice . 

 

Následující věta znovu dokazuje význam Nashovy rovnováhy: 

 

Věta 2.5: Nechť  definuje symetrickou Nashovu rovnováhu, pak je tento stav 

stacionární stav RD.  

Dále nechť  je asymptoticky stabilní rovnováha soustavy (2.9), pak  je 

Nashova rovnováha. 

 

Důkaz věty lze nalézt v (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 

1996), 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. Mějme prostor smíšených strategií  a stav populace v čase 

,   značí pravděpodobnostní míru, která nám dává rozložení těchto smíšených 

strategií v populaci v čase . Výplatní funkci hráče hrajícího smíšenou strategii  

lze přepsat jako: 

(2.13) 

 

 

Pro přehlednost označme . V diskrétním čase jako zobecnění (2.6) platí: 

(2.14)  

 

 

kde  je voleno tak, aby  byla pravděpodobnostní míra, tedy aby: 



37 

 

 

(2.15)  

 

I 

 

 

Přepišme jednotlivé složky stavu populace v čase : 

(2.16) 

 

 

Použijeme (2.13): 

(2.17) 

 

 

Což lze přepsat jako: 

(2.18) 

 

 

     Označme  jako i-tý řádek kovarianční matice  

rozdělení . Použijeme (2.17) a (2.18): 

                                                
I Nepřesně řečeno: „vážený součet všech zastoupených smíšených strategií je stav populace―. 
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(2.19) 

 

 

Přejdeme-li ke spojitému času, pak výsledný vzorec pro RD ve smíšených strategiích: 

(2.20)  

 

 

Závěrečná věta této podkapitoly mluví o rovnováze RD se smíšenými strategiemi: 

 

Věta 2.6 (Hofbauerova): Stav  , který řeší soustavu (2.20) je asymptoticky 

stabilní tehdy a jen tehdy, když se jedná o ESS. 

 

Důkaz této věty lze nalézt v (Vega-Redondo, Evolution, Games, and Economic 

Behavior 1996), kap. 3.6 theorem 5. 

 

Příklad 2.2: Pro ilustraci dynamické analýzy vyjděme z příkladu 2.1. Zvláště si znovu 

připomeňme tabulku 2.1, která definuje matici: 

(2.P2.1) 

 

 

Kdyby byly povoleny pouze ryzí strategie, pak by RD byl: 

(2.P2.2) 

 

 

     Položme  a , a můžeme hru analyzovat skrz následující 

jednorozměrného dynamického systému: 
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(2.P2.3) 

  

 

     Nyní ukážeme že, když , tak rovnováha dynamického systému,  je 

globálně stabilní
I
. To dokážeme pomocí následující věty (znění lze nalézt v (Vega-

Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996), apendix 7.1): 

 

Věta 2.7 (Ljapunova věta): Nechť  je dynamický systém definovaný na 

kompaktní množině . Nechť  je spojitě diferencovatelná funkce 

s jediným maximem v bodě . Pak, pokud pro libovolnou trajektorii  systému 

platí  pak . 

 

Zaveďme funkci  na , kde  z věty 2.7: 

(2.P2.4) 

 

 

Použijeme-li trajektorii (2.P2.3) pak počítáme: 

(2.P2.5) 

 

 

     Což je kladné mimo bod , který je maximum funkce . Tedy podmínka 

ve větě 2.7 je splněna a tudíž je splněna i podmínka (ii) asymptotické stability z definice 

                                                
I Asymptotická stabilita z definice 2.3 mluví o lokální stabilitě. Globální stabilita je rozšíření této lokální 

stability na celou množinu trajektorií ve smíšených strategií. 
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2.3. Z toho plyne požadovaný závěr, že je tento bod globálně stabilní. Poznamenejme, že 

tento závěr neplyne přímo z věty 2.4, protože tato věta mluví pouze o lokální stabilitě. 

◊ 
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2.4 Asymetrické hry 

2.4.1 Motivace a způsoby modelování 

 

     Na mnoha příkladech z běžného života lze ilustrovat situaci, kdy hráči nestojí 

v rovnocenné posici a nemají stejné možnosti volby. Může jít například o konflikt typu 

samec-samička, lovec-lovený, útočník-obránce, dovozce-odběratel nebo i člověk 

zasvěcený do problému vs. člověk neznalý problému
I
. Při modelování takovýchto situací 

si nevystačíme pouze s aparátem symetrických her, tedy her, kdy mají všichni hráči 

možnost si vybrat strategii ze stejné množiny strategií. Zde se v tomto odstavci omezíme 

pouze na takové asymetrické hry, které spolu hrají pouze dvě populace, každá s jinou 

množinou dostupných strategií. Dále se klade předpoklad, že se hry vedou pouze mezi 

populacemi, nikoliv uvnitř populace a předpoklad, že se hráči náhodně v čase potkávají 

a hrají vždy pouze hru ve dvojici (tj. jeden na jednoho). Poznamenejme, že pokud 

bychom požadovali, aby hráči mohli hrát hry mimo jedince z jiné populace také mezi 

sebou uvnitř populace, tak zde již dodatečná teorie není potřeba a při modelování 

bychom pouze vhodně zkombinovali model pro symetrické a asymetrické hry (návodem 

může být následující přístup). 

 

     Existuje více přístupů jak definovat asymetrické hry. Vega-Redondo v (Vega-

Redondo, Evolution, Games, and Economic Behavior 1996) definuje asymetrické hry 

tak, že sjednotí strategie obou populací do jedné množiny , pak zavede množinu všech 

možných situací  a na této množině definuje výplatní funkce 

 pro každou populaci. Z tohoto pohledu jde již o symetrickou hru a lze k ní tak 

přistupovat. Aby však zabránil tomu, že by si mohl teoreticky hráč z první populace 

zvolit z množiny  strategii náležící druhé populaci, zavádí tzv. behavioární strategie, 

což jsou pravidla, která podmiňují výběr strategií z  pro každou z populací. Tyto 

pravidla se realizují tak, že množina smíšených strategií na  je restringovaná na takové 

strategie, které přiřazují nulovou pravděpodobnost výběru strategie jiné populace, než ve 

které se jedinec nalézá. 

 

     Mějme dvě populace , jejichž jedinci se mezi sebou v čase náhodně párují a hrají 

spolu hru, přičemž jedinci z populace  resp.  mají k disposici množinu strategií 

 resp. . Množinu smíšených strategií na  resp. na  

označme  resp. . Výplatní funkce jedince z  resp.  je  resp. 

                                                
I v ekonomii problém známý jako informační asymetrie 
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. Tedy pokud jedinec z populace  zvolí smíšenou 

strategii  a jedinec z populace  zvolí smíšenou strategii , pak výplata jedince z  

bude  a výplata jedince z  bude . 

 

2.4.2 Statická analýza asymetrických evolučních her 

 

     Nechť  je stav populace , pak očekávaná výplata hráče 

z populace , volící strategii  je 

(2.21) 

 

 

Analogicky lze definovat očekávaná výplata hráče z populace , když je znám stav 

populace . Následující definice Nashovy rovnováhy je převzata z (Gintis 2000). 

 

Definice 2.4: Řekneme, že strategie   je optimální reakcí na , značící stav 

populace , pokud platí . 

Řekneme, že strategie   je optimální reakcí na , značící stav populace , pokud 

platí . 

Nashova rovnováha v evoluční hře je dvojice  stavů 

populací  taková, že je splněno: 

(2.22) 

 

 

 

     Dále se zabývejme jak definovat evoluční stabilitu. Takový koncept bude vycházet, 

stejně jako v symetrických hrách z Nashovy rovnováhy, která je imunní vůči invazi 

dostatečně malého množství mutantů v jedné i v obou populacích. Předpokládejme nyní, 

že stav v populacích  a  je Nashova rovnováh. Tento stav napadne skupina mutantů v 

populaci , kteří se budou se svými strategiemi pokoušet v evolučním procesu uspět. Ve 

hře se může mutant z  střetnout pouze s jedincem z  a pro takový případ musí platit, 

že jeho výplata bude menší než výplata jedince následujícího rovnovážnou strategii. V 
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evoluční stabilitě musí být populace odolná nejen vůči mutantům ve své populaci, ale i v 

druhé populaci. Definujme tedy evolučně stabilní strategii pro asymetrické hry (viz 

(Gintis 2000)). 

 

Definice 2.5: Dvojice stavů  je ESS asymetrické hry, pokud pro libovolnou dvojici 

smíšených strategií  a  platí: 

(2.23) 

 

 

 

     Nashova rovnováha říká, že mutant v druhé populaci nezíská více než rovnovážná 

strategie v druhé populaci, zatímco ESS říká že takový mutant nenaruší ani rovnovážnou 

strategii v první populaci. Významný závěr, který velmi zjednodušuje hledání ESS 

vystihuje následující věta (znění i důkaz viz (Vega-Redondo, Evolution, Games, and 

Economic Behavior 1996), Theorem 1, str. 27) 

 

Věta 2.8: Každá ESS v asymetrických hrách je složena z ryzích strategií. 

 

     Fakt, že žádná smíšená strategie není ESS je v souladu s empírií v sociálních vědách 

a ekonomii neboť v asymetrických hrách se často vzorce chování mění a s nějakou 

periodou opakují. 

 

2.4.3 Dynamická analýza asymetrických evolučních her 

 

     Dynamická analýza v symetrických hrách se opírala o pojem replikátor dynamiky, 

který musíme pro asymetrické hry definovat znovu. Uveďme zápis RD, který uvádí 

(Gintis 2000). Replikátor dynamiky je sysém  rovnic (dv2 rovnice jsou 

lineárně závislé na těch ostatních): 

 

(2.24) 
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Kde   jsou stavy populací , . 

Vlastnosti replikátoru dynamiky zůstávají velmi podobné. Zejména Nashova rovnováha 

je stacionárním bodem replikátoru dynamiky a každá ESS je zároveň Nashovou 

rovnováhou i asymptoticky stabilní rovnováhou (podrobněji viz (Gintis 2000)). 

 

Příklad 2.3: Asymetrické hry budeme ilustrovat na jednoduchém příkladě sporu kupce a 

prodejce, popsaném v (Friedman 1991). Představme si, že kupující a prodejci jsou dvě 

odlišné populace, které mezi sebou hrají evoluční hru. Prodejci prodávají kupcům zboží 

a mají možnost být buď čestní (strategie ) a dodat jim dobré zboží, nebo podvádět 

(strategie ) a dodávat vadné zboží. Kupující můžou buď prodejcům nevěřit a nějakým 

způsobem se informovat o jejich činnosti (strategie ) nebo jim důvěřovat (strategie ) a 

koupit zboží bez prověrky. Jedinci z jednotlivých populací se náhodně potkávají na trhu 

a nenesou o sobě informace, tedy minulost a jméno prodejce nehraje roli. Příklad 

takového trhu je třeba internetový bazar. Ilustrační výplatní matice, jak je popsaná v 

(Friedman 1991), je v tabulce 2.2. 

 

 

 

Prodejce 

C P 

Kupec 
I (3,2) (2,1) 

D (4,3) (1,4) 

Tabulka 2.2: Výplatní matice souboje kupec vs. prodejce 

 

     Označme  pravděpodobnost, že kupující provede v čase  inspekci a  

pravděpodobnost, že prodejce bude v čase  čestný. Stav populace kupujících v čase  

označme  a stav populace prodávajících v čase  označme 

. A konečně, výplata prodávajících bude funkce  a výplata 

kupujících bude funkce . Vytvořme RD: 

(2.P3.1) 
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     Vyšetřeme stacionární body soustavy (2.P3.1). Hledáme stacionární body funkcí  

a . Položme tedy rovnice (2.P3.1) rovny nule a dostaneme: 

(2.P3.2) 

 

 

 

     Ptáme se, kdy nastane v (2.P3.2) rovnost. Z toho vychází, že soustava diferenciálních 

rovnic (2.P3.1) má následujících 5 stacionárních bodů:  

(2.P3.3) 

 

 

Nashova rovnováha hry je v bodě , který odpovídá bodu pro 

. Tento bod však díky větě 2.8 nemůže být ESS. Ve zbylých 

bodech vyšetřeme stabilitu jiným způsobem. Derivujme výsledky rovnic (2.P3.1): 

(2.P3.4) 
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Dosaďme do těchto derivací stacionární body (2.P3.3) mimo posledního. A dostaneme 2 

řešení: 

(2.P3.5) 

 

 

Tato matice má vlastní čísla  a tedy platí  z čehož plyne, že tyto 

body jsou sedlové a tudíž evolučně nestabilní. Hra tedy nemá ESS. Pokud do (2.P3.4) 

dosadíme bod  dostaneme: 

(2.P3.6) 

 

 

Což má vlastní čísla . Pokud jsou vlastní čísla imaginární s nulovou reálnou 

složkou, pak se jedná o tzv. evoluční ohnisko (viz (Friedman 1991)) a strategie budou 

mít trajektorie kolem tohoto ohniska. Vymodelovaný vývoj stavů populací v čase je 

zobrazen na obrázku 2.1. 
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Obrázek 2.1: Diagram hry kupec vs. prodejce 

 

     Tato hra tedy nemá ESS, nicméně má jedno ohnisko, kolem kterého budou stavy 

populaci kupců a prodejců v čase neustále kroužit. To po jaké trajektorii budou stavy 

kroužit, závisí na počátečním stavu populací.  

◊ 
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3 
 

Problém regulace 
 

     Klasická teorie her řeší konflikty, kdy hráči znají možné vývoje situace a jakoby 

zastaví čas. Pak zvolí své strategie a odehrají hru. Hra jim rozdělí užitek, a pokud je hra 

vícekolová, tak vstupují do dalšího kola opět se zastavením času. Diferenciální hra je 

situace na bázi sporu nebo spolupráce, ve které hráči volí své strategie a mění je 

v průběhu času. V diferenciální hře může být i pouze jeden hráč, ale pak jde o případ, 

kdy nemusíme model nazývat hrou. Někdy se v takovém případě mluví o hře hráče s 

přírodou. Budeme tedy uvažovat, že tuto hru hraje více hráčů a jejich výplata závisí na 

dosavadních strategiích ostatních hráčů. Hráči volí své postupy neustále v průběhu času, 

tudíž prostor strategií je nekonečně rozměrný (zpravidla jde o prostor 

diferencovatelných funkcí „trajektorií― na nějakém intervalu). 

 

3.1 Problém optimální regulace 

 

     Ve statické optimalizaci se řeší úloha maximalizace užitkové funkce při nějakých 

omezeních v jednom daném časovém bodě. V dynamické optimalizaci se řeší podobná 

úloha, ovšem zohledňuje se fakt, že se omezení i užitková funkce může měnit v čase. 

V matematických pojmech spočívá problém dynamické optimalizace ve výběru 

časových trajektorií, z dané množiny trajektorií nazývaných množina regulací, 

v prostoru určeným souřadnicemi určitých proměnných, nazývaných regulační 

proměnné (někdy nazývané též regulátory). Výběr trajektorií pro dané regulační 

proměnné definují, skrz diferenciální rovnice (nazývané pohybové rovnice), trajektorie 

pro určité proměnné popisující onen systém, nazývané stavové proměnné. Tyto 

trajektorie jsou vybírány, tak aby maximalizovaly daný funkcionál závisející na 

vybraných časových trajektoriích pro dané regulační a stavové proměnné, nazývaný 

užitkový funkcionál. Tento problém je znám jako problém (optimální) regulace. 
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3.1.1 Formalizace problému regulace 

 

      Předchozí zhuštěné vymezení problému může být matoucí, a proto zde rozepíšeme 

problém optimální regulace podrobněji za použití matematických symbolů. Napišme si, 

jaké pojmy musíme definovat: čas, stavové proměnné, regulační proměnné, pohybové 

rovnice a užitkový funkcionál. 

 

     Čas,  je spojitá veličina a je definována skrz interval , kde  je počátečný čas 

a  je koncový čas. Pro  tedy budeme nadále vždy uvažovat: 

(3.1) 

 

 

Sloupcový vektor 

(3.2) 

 

 

definuje  -tici reálných čísel, nazývaných stavové proměnné, které popisují stav 

systému v čase  Klasická geometrická interpretace tohoto vektoru je bod v -

rozměrném euklidovském systému (budeme značit ). Množina těchto bodů pro 

všechna t se nazývá stavová trajektorie: 

(3.3) 

 

 

Předpokládejme, že stavová trajektorie  je spojitá křivka. Označme  

jako počátečný stav a  jako koncový stav. 

 

     Možné volby (rozhodnutí) v pro libovolný čas t jsou charakterizovány r reálnými 

čísly zapsané opět ve formě vektoru: 

(3.4) 
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a analogicky lze v r-rozměrném euklidovském prostoru zobrazit po částech spojitou 

trajektorii 

(3.5) 

 

 

nazývanou regulace. Z hlediska struktury jde nyní o po částech spojitou vektorovu 

funkci. 

 

Regulační proměnné jsou však zvoleny tak, aby vyhovovaly omezením a tudíž můžeme 

zapsat: 

(3.6) 

 

 

kde  je uzavřená, omezená, konvexní a časové neměnná množina. Regulace se nazývá 

přípustná, pokud je po částech spojitá vektorová funkce času a pro libovolný čas  platí 

. Množinu všech regulací budeme značit U. 

 

      Stavové trajektorie jsou charakterizované pohybovými rovnicemi, což je soustava n 

diferenciálních rovnic udávající časovou změnu každé stavové proměnné jako funkci 

času, stavových a regulačních proměnných: 

(3.7) 

 

 

Kde  jsou spojitě diferencovatelné reálné funkce. Vztah (3.7) platí až na konečně 

mnoho bodů. 

 

     Okrajové podmínky těchto rovnic jsou určené počátečním resp. koncovým stavem 

 resp. . Pokud máme tyto vstupní hodnoty a přípustnou regulaci, pak existuje 

stavová trajektorie  splňující pohybové rovnice a okrajové podmínky, kterou 

můžeme získat integrováním pohybových rovnic. Každou stavovou trajektorii, kterou je 

takto možno získat nazveme dosažitelnou. Množinu všech dosažitelných trajektorií 

budeme značit . 
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Koncový horizont (koncový čas), , definujeme takto: 

(3.8a) 

 

 

kde  se nazývá koncová varieta
I
. Poznamenejme, že  je konečné číslo a tudíž  je 

definovaná tak, aby každá přípustná stavová trajektorie v konečném čase skončila v . 

Analogicky lze definovat počáteční varietu. 

(3.8b) 

 

 

     V úlohách je většinou počáteční čas i stav známý, a proto se s počáteční varietou 

příliš nesetkáváme. Avšak úloha často bývá zadána tak, že neznáme čas, ve kterém má 

pozorování skončit, ale víme, že skončí tehdy, pokud se stav systému dostane do nějaké 

množiny representované varietou . 

 

     Užitkový funkcionál je zobrazení z množiny přípustných regulací do množiny 

reálných čísel. V úlohách optimální regulace jde o získání maximální hodnoty 

užitkového funkcionálu. V nejobecnějším tvaru má užitkový funkcionál tvar: 

(3.9) 

II 

                                                
I Připomeňme definici variety: 

  Buď Ώ d-rozměrná souvislá oblast v , 1 ≤ d < n a , i = 1,..,n dané funkce 

proměnných η a  s těmito vlastnostmi: 

i) Existuje spojitá parciální derivace  pro a v každém bodě Ώ 

ii) Matice  má hodnost d všude na Ώ 

Potom množina  se nazývá d–rozměrnou 

regulární varietou v . Každou množinu , kterou lze lokálně popsat, jako d-rozměrnou 
varietu nazýváme hladkou d-rozměrnou varietou. 

II S takto definovaným funkcionálem se problému regulace říká Bolzův problém. Pokud je  identicky 

rovno nule, pak jde o Lagrangeho problém a pokud je  rovno identicky nule, pak se situace nazývá 
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kde  popisuje závislost funkcionálu na stavových trajektoriích, regulací a času.  pak 

značí závislost funkcionálu na koncovém stavu a koncovém čase.  i  se uvažují spojitě 

diferencovatelné. Z tohoto funkcionálu při daných   a  lze vypočíst trajektorii 

. 

 

     Nyní již máme dostatečně široký aparát na to, abychom mohli definovat problém 

optimální regulace: 

(3.10) 

 

 

 

 

 

 

Řešením této úlohy je regulace , která se nazývá optimální regulace. Mnoho postupů 

a metod řešení (v našem případě například HJB, viz níže) se opírá o tzv. Bellmanův 

princip optimality (znění i důkaz (Intriligator 2002)): 

 

Věta 3.1 (Bellmanův princip optimality): Každá část optimální regulace je optimální. 

 

     V základních kurzech matematické analýzy se uvádí známá Weierstrassova věta, 

která dává postačující podmínku k existenci maxima (jmenovitě funkce musí být spojitá 

na kompaktní množině). Tuto větu lze zobecnit na nekonečně rozměrné prostory, ve 

kterých se teď pohybujeme. Znění i důkaz viz (Intriligator 2002): 

 

Věta 3.2 (Zobecněná Weierstrassova): Řešení problému (3.10) optimální regulace 

existuje, pokud je užitkový funkcionál spojitý v regulacích  a U je kompaktní 

množina. 

                                                                                                                                           

Mayerův problém. Jen poznamenejme, že při vhodné definici proměnných jsou všechny tři druhy situací 

ekvivalentní (viz (Intriligator 2002)) 
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Podmínky zobecněné Weiestrassovi věty jsou splněny například, když  a  jsou lineární 

v u
I
. 

 

3.1.2 Typy regulací 

 

     Existuje několik typů problémů. V podkapitole o principu maxima se k tomuto dělení 

ještě vrátíme. 

 

i) Pokud soustava (3.7) nezávisí explicitně na čase, pak se úloha nazývá 

autonomní, v opačném případě mluvíme o neautonomní úloze. 

ii) Pokud je  konstantní, pak mluvíme o úloze s pevným časem. 

iii) Úloha s volnými konci je taková úloha, kde místo  a/nebo  jsou hladké 

variety. V opačném případě jde o úlohu s pevnými konci. 

iv) Úlohy s otevřenou a uzavřenou smyčkou (open and closed loop control). 

V případě úlohy s otevřenou smyčkou je optimální regulace vyjádřená jako 

funkce času . Zde je problém kompletně specifikovaný již v počátečním 

čase a stavová trajektorie  je vypočtena integrováním pohybových rovnic. 

 

     V úloze s uzavřenou smyčkou je optimální regulace vyjádřena jako funkce času a 

stavové trajektorie . Oproti úloze s otevřenou smyčkou, kde jsou všechna 

rozhodnutí provedena dopředu, zde se mohou rozhodnutí měnit v průběhu času 

v závislosti na vývoji stavových trajektorií. Problém získání optimální regulace v úloze 

s uzavřenou smyčkou se nazývá syntéza. 

 

     Rozdíl mezi úlohou s otevřenou a uzavřenou smyčkou lze názorně předvést na 

případě vyvažování teploty v autě za parného dne. Pokud máme pouze větrák, který 

nějak nastavíme a zapneme (pak už ho přenastavovat nebudeme), tak řešíme úlohu, jak 

větrák co nejlépe předprogramovat aby nám bylo co nejpříjemněji. Pokud máme 

aircondition, tak jí řekneme, že nám bude dobře při nějaké teplotě a ať ona sama 

analyzuje teplotu v autě a neustále udržuje námi požadovanou. Bude se snažit topit nebo 

chladit v závislosti na okamžitých změnách prostředí. V prvním případě jde o problém 

s otevřenou smyčkou a v druhém případě o problém s uzavřenou smyčkou. 

                                                
I Viz (Intriligator 2002) 
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3.2 Variační počet 

 

     První ze tří přiblížení k problému regulace, které v této práci zmíním, je matematická 

větev zvaná variační počet. Problém regulace, který řeší variační počet lze považovat za 

speciální případ obecného problému regulace (3.10), kde není zohledněna funkce  a 

vystupuje zde pouze jedna stavová proměnná a regulace je časová derivace této stavové 

proměnné I . Spočívá ve výběru časové trajektorie pro danou 

stavovou proměnnou spojenou s daným počátečním a koncovým bodem, tak aby 

maximalizovala hodnotu integrálu funkce stavových proměnných, jejich derivací a času. 

Problém lze přepsat následovně: 

(3.11) 

 

 

 

kde  je spojitě diferencovatelná funkce a , ,  a  jsou dané parametry. Jediné 

omezení na regulaci (tedy derivaci stavové proměnné) je, že musí být po částech spojitá. 

Trajektorie , která splňuje okrajové podmínky, je spojitá, po částech 

diferencovatelná a má po částech spojité derivace podle času se nazývá přípustná. 

Optimální trajektorie pak bude taková, která je přípustná a maximalizuje integrál . 

V následujícím textu budeme někdy, pro přehlednost, ve značení vynechávat závislost 

na čase. Toto se týká všech veličin, které byly definované tak, že na čase závisí, tedy 

pokud zapíšeme , je tím míněno  apod. 

 

 

3.2.1 Nutné podmínky 

 

     Řešení problému (3.11) je přípustná trajektorie , která maximalizuje hodnotu 

integrálu užitkového funkcionálu. Předpokládejme, že takové řešení existuje, musí pak 

splňovat určité nutné podmínky, které by mohly být označeny jako dynamická analogie 

nutných podmínek statického programování. Nutné podmínky analogické podmínkám 

                                                
I Z toho také plyne, že  
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prvního řádu (derivace funkce v bodě extrému musí být nula) jsou tzv. Eulerovy 

rovnice. Abychom je mohli vyjádřit, musíme nejprve definovat řadu pojmů (definice viz 

(Hadley a Kemp 1971) str. 28) : 

 

Definice 3.1: Nechť J je funkcionál. Existuje-li bod  a koule 

 tak, že  resp.  pro všechna , 

tak říkáme, že funkcionál F nabývá v bodě  relativního minima resp. relativního 

maxima. 

Je-li pro nějaký bod  funkce  jedné reálné proměnné t diferencovatelná 

v bodě  pro libovolné , tak její derivaci  nazýváme variací 

funkcionálu J v bodě  a značíme ji . 

Bod  se nazývá stacionárním bodem, existuje-li v něm variace a je . 

 

Věta 3.3: Nechť  je bodem relativního extrému funkcionálu J a nechť v tomto bodě 

existuje variace . Pak je pro . 

 

Důkaz: Pro  je věta zřejmá. Nechť tedy . 

. Vezměme libovolné , pak platí  a tedy 

.  

 

 

 

Věta 3.4 (Základní lemma variačního počtu): Jestliže je funkce  spojitá na  a 

platí-li vztah  pro libovolnou měřitelnou funkci  na , pak je 

 v . 

 

Důkaz: Důkaz vedeme sporem. Nechť platí předpoklady věty a . 

Nechť pro  

Nechť  pro , přičemž  je spojitá  pro  

a  pro . Počítejme 
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Což je spor. Symetricky dojdeme ke sporu pro  a věta je dokázána. 

 

 

Věta 3.5 (Eulerova rovnice): Nechť funkce  má spojité parciální derivace 

druhého řádu pro . Nastává-li relativní extrém funkcionálu 

 na množině třídy I  s vlastností  pro 

funkci , pak funkce vyhovuje Eulerově rovnici: 

(3.12) 

 

 

Nebo ekvivalentně Eulerovu rovnici v integrálním tvaru: 

(3.13) 

II 

 

Důkaz: Existenci variace nám zaručuje základní lemma variačního počtu. Pro extrém 

víme z předchozí věty: 

 

 

 

                                                
I Tj. třída funkcí, které jsou dvakrát spojitě diferencovatelné. Poznamenejme, že tuto větu lze za určitých 

dodatečných předpokladů zesílit tak, že bychom uvažovali jen funkce třídy , znění i důkaz viz 

(Hadley a Kemp 1971) Theorem 2.6.1 

II Jen poznamenejme, že se jedná o diferenciální rovnici druhého řádu, což je vidět zejména z úplnějšího 

zápisu Eulerovi rovnice:   
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Definujme množinu funkcí , pak zřejmě  

a . Počítejme dále horní integrál metodou per partes: 

 

 

Z toho již plyne požadovaný výsledek: . 

 

 

     Trajektorie  splňující Eulerovu rovnici se nazývá extremála. Z předchozí věty 

tedy plyne, že pokud řešení problému (3.11) existuje, tak se musí jednat o extremálu. 

 

     Jak již bylo řečeno, Eulerovy rovnice jsou analogií podmínek prvního řádu ve 

statickém programování. Nyní se podívejme na další podmínky, které musí řešení 

problému (3.11) splňovat. Podmínka, která odpovídá analogii podmínce druhého řadu, 

se nazývá Lenderova podmínka (Znění i důkaz viz (Hadley a Kemp 1971) Theorem 

2.15.2): 

 

Věta 3.6 (Lenderova podmínka): Nechť  je řešení problému (3.11), pak platí: 

(3.14) 

 

 

     Podmínka analogická tomu, že ve statickém případě má být užitková funkce 

konkávní, se nazývá Weierstrassova podmínka (Důkaz viz (Hadley a Kemp 1971) 

Theorem 2.15.1):  
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Věta 3.7 (Weierstrassova podmínka): Nechť  je řešení problému (3.11) a  

je libovolná jiná přípustná trajektorie, pak platí: 

(3.15) 

 

 

kde funkci  se říká Weierstrassova E funkce
I
. 

 

     Další poslední nutná podmínka, které se říká Weierstrass-Erdmannova (rohová) 

podmínka, nemá ve statickém programování analogii, protože závisí na čase. Zatímco 

trajektorie  je spojitá, tak trajektorie  stačí, aby byla jen po částech spojitá, 

a tudíž může obsahovat body nespojitosti (Důkaz viz (Hadley a Kemp 1971) Theorem 

2.13.1): 

 

Věta 3.8 (Weierstrass-Erdmannova podmínka): Nechť  je řešení problému 

(3.11) a nechť R je množina bodů nespojitosti trajektorie . Pak pro všechna  

platí: 

(3.16) 

 

 

 

     Toto byly podmínky, které musí platit u všech typů úloh. Ještě zde zmíním jedny 

podmínky, které se uplatňují u významné skupiny úloh, kde nemáme přesně zadané 

koncové stavy, ale máme je zadané ve formě variet, tedy u úloh s volnými konci. Těmto 

podmínkám se říká podmínky transversality. (Důkaz viz (Intriligator 2002) str. 315-

317): 

 

                                                
I z anglického Weierstrass excess function 
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Věta 3.9 (Podmínky transversality): Pro optimální trajektorii  problému 

funkcionálu I z problému (3.11) v případě úlohy s volnými konci platí, koncová 

podmínka transversality: 

(3.17a) 

 

 

Kde  je koncová varieta, která je popsána podmínkou . 

Analogicky platí počáteční podmínka transversality pro počáteční varietu: 

(3.17b) 

 

 

Kde  je koncová varieta, která je popsána podmínkou . 

 

Nyní můžeme problém (3.11) zobecnit na n-rozměrný problém variačního počtu: 

(3.18) 

 

 

 

kde . 

 

     Abych shrnul tento odstavec, sepíši zde přehledně, jaké všechny podmínky se kladou 

na řešení úlohy (3.18): 

i) Eulerova rovnice:  

ii) Lenderova podmínka:  je positivně 

semidefinitní 

iii) Weierstrassova podmínka:  
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iv) Weierstrass-Erdmannova podmínka: aby  a  

byly spojité v bodech nespojitosti trajektorie  

v) U úloh s volnými konci navíc podmínky transversality pro počáteční a 

koncovou varietu:  

 

 

 

 

     Na závěr ještě uvádím větu, která dává návod k řešení funkcionálu. Jde o obdobu 

metody Lagrangeových multiplikátorů. 

 

Věta 3.10 (O vázaném extrému): Nechť  vede k extrému funkcionálu  za 

podmínky  a nechť  není stacionárním bodem funkcionálu . Pak existuje 

 tak, že  je stacionárním bodem funkcionálu . 

 

Důkaz:  
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3.3 Princip maxima 

 

     Princip maxima je další, přesnější přiblížení k obecnému problému regulace. 

Přiblížení, které je často nejužitečnější, neboť oproti klasickému variačnímu počtu se 

dokáže vypořádat přímo s obecnými podmínkami regulačních proměnných. Princip 

maxima je proto základní metodou k výpočtu optimální regulace v mnoha důležitých 

problémech matematiky, ekonomie a dalších věd. 

 

Princip maxima řeší následující úlohu: 

(3.19) 

 

 

 

 

 

 

kde  a  jsou dané spojitě diferencovatelné funkce, ,  jsou dané 

parametry,  nebo  jsou dané parametry (nebo  definuje koncovou 

varietu). Regulace  musí náležet dané množině regulací  požadující po jejích 

prvcích, aby byly po částech spojité v čase a její obor hodnot náležel do množiny 

. 

 

3.3.1 Funkce ψ, Hamiltonián a věta o principu maxima 

 

     Na princip maxima může být pohlíženo jako na dynamické rozšíření metody 

Lagrangeových multiplikátorů. Uvažujme problém (3.19) ve speciálním případě, kdy je 

konečný čas dán, a regulační proměnné jsou bez omezení. Řešíme tedy úlohu: 

(3.20) 
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     Podobně jako u metody Lagrangeových multiplikátorů zavedeme vektor proměnných 

ψ (anglicky nazývaný costate variables), které jsou dynamickou analogií 

Lagrangeových multiplikátorů s tím rozdílem, že jde o spojité nenulové funkce času: 

(3.21) 

 

 

     Dalším krokem bude definování dynamické analogie Lagrangeovy funkce 

(Lagrangiánu). Intuitivně zavedeme takovouto Lagrangeovu funkci a postupně 

upravujeme: 

(3.22) 

I  

 

Zaveďme tzv. Hamiltonián (Hamiltonova funkce) následovně: 

(3.23) 

 

 

Pak lze zapsat Lagrangeovu funkci ve tvaru: 

(3.24) 

 

 

                                                

I Integrace per partes funkce  
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Pro takto definovanou funkci budeme hledat sedlový bod, tedy bod, pro který platí: 

(3.25) 

 

 

     Nyní již přejdeme k samotnému obecnému principu maxima, tedy přelomové věty 

dokázané Levem Pontryaginem (znění viz (Hadley a Kemp 1971) Theorem 4.3.1.): 

 

Věta 3.11 (Princip maxima): Nechť , kde  jsou dány. Buď 

 optimální regulace a  příslušná optimální trajektorie 

s vlastností . 

Potom existují funkce , pro které 

 tak, že definujeme-li 

(3.26) 

 

 

Pak: 

Funkce H nabývá jakožto funkce proměnných u při pevně zvoleném  podél 

optimální trajektorie  svého maxima právě v bodech  optimální regulace, 

tj. 

(3.27) 

 

 

 

V intervalech, kde je optimální regulace  spojitá, platí soustava 

diferenciálních rovnic: 

(3.28) 

 

 

Funkce  jsou na intervalu  konstantní. 
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     Tato věta nám dává návod, jak postupovat při hledání řešení problému (3.19). 

Nejprve přidáme funkce  a nadefinujeme si Hamiltonián. Řešíme úlohu: 

(3.29) 

 

 

 

 

Tyto podmínky jsou nutné pro lokální maximum. Řešení často plyne ihned 

z maximalizování Hamiltoniánu, který obvykle dává optimální regulační parametry ne 

jako funkce času, ale jako funkce funkcí . Získat pak regulační parametry jako funkce 

času vyžaduje řešení soustavy diferenciálních rovnic s počátečními podmínkami pro 

stavové proměnné a koncovými podmínkami pro funkce . Názorně lze zobrazit 

optimum v jednorozměrném případě na obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3.1. Na obrázku A je ilustrován princip maxima pro čas  a na obrázku 

B situace, jak to vypadá na okrajích intervalu . 

 

     Z principu maxima, konkrétně bodu 3), lze odvodit interpretaci funkcí . Pokud je 

funkce  rovna nule, pak je řešení necitlivé k malým změnám i-té stavové proměnné. 

Tento poznatek říká, že změny optimální hodnoty užitkového funkcionálu ve stavových 

proměnných se rovnají funkci . Pokud je tedy užitkový funkcionál ekonomická 
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hodnota například zisk a stavové veličiny mají rozměr množství, pak funkce  vyjadřují 

tzv. stínovou cenu. 

 

     Na začátku této podkapitoly bylo zmíněno, že princip maxima je obecnější přístup 

k problému regulace než úloha, kterou řeší variační počet, proto nutné podmínky (3.18) 

problému (3.11) variačního počtu mohou být odvozeny z principu maxima. Jde zejména 

o vhodné značení a pro technické detaily odkazuji na (Intriligator 2002). 
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3.4 Hamilton-Jacobi-Bellmanova rovnice 

 

     Nejdůležitějším přiblížením problému regulace, který má velký význam zejména 

v diferenciálních hrách, je tzv. Hamilton-Jacobi-Bellmanova rovnice (dále jen HJB). 

Pro naše účely bude stačit její verze pro jednorozměrné vektory  a . Toto 

přiblížení je založeno na principu vkládání a principu rekurze. K vysvětlení těchto 

principů si označme problém (3.10) optimální regulace jako , značící počáteční 

stav a počáteční čas. Princip vkládání říká, že bychom neměli řešit daný problém 

, ale spíše celou rodinu problémů , kde  zde 

značí problém, který začíná v čase  v počátečním stavu  a může být zapsán 

následovně: 

(3.30) 

 

 

 

 

 

   zde značí konstantu popisující časové preference. Funkce  resp.  jsou ekvivalenty 

funkcí  resp.  z úlohy (3.10) a jsou na ně kladeny stejné požadavky. Princip vkládání 

nám sám o sobě nepomáhá, pouze nám říká, abychom řešili nekonečně mnoho problémů 

místo jednoho. Avšak když zkombinujeme princip vkládání s principem rekurze, vede to 

k silné HJB. Rekurze znamená, že začneme od toho nejmenšího problému z celé rodiny 

a budeme postupovat dozadu k tomu největšímu problému. Což je problém 

. Znalost řešení všech malých problémů pomůže nalézt řešení jakéhokoliv většího 

problému. Proberme si to do detailu. 

 

     Problém  je triviální, protože nejde o problém s rozhodováním. Ve 

skutečnosti užitkový funkcionál se zredukuje na . A protože je  exogenní 

veličina problému , tak hráč, který rozhoduje, nemůže tuto hodnotu nijak 

ovlivnit. V dalším označme optimální hodnoty  jako . Nyní zapíšeme 

intuitivní argument, že optimální hodnoty funkce  splňují parciání diferenciální 

rovnici: 
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(3.31) 

 

 

Které se říká Hamilton-Jacobi-Bellmanova rovnice. K těmto rovnicím lze dojít tak, že 

budeme řešit problém  a zkoumat diskontovanou hodnotu užitkového 

funkcionálu
I
 v čase  za předpokladu, že se hráč od času  bude chovat 

optimálně. Tuto hodnotu si vyjádříme pomocí , pak pomocí několika 

triků odvodíme, že  

(3.32) 

 

 

Nyní odečteme  a vydělíme  a pak limitním přechodem  získáme HJB. 

Podrobnější pohled viz (Dockner, a další 2000). Tyto úvahy lze shrnout do věty (znění i 

důkaz viz (Dockner, a další 2000) Theorem 3.1). 

 

Věta 3.12 (HJB): Nechť  je spojitě diferencovatelná funkce splňující 

HJB rovnici: 

(3.33) 

 

 

A koncovou podmínku  pro všechny . Nechť  

značí množinu regulací  maximalizující pravou stranu HBJ. Pokud  je 

dosažitelná regulace korespondující s  a pokud  platí pro skoro 

všechna  (tj. platí pro všechna  až na konečně mnoho), pak  je 

optimální regulace. Navíc  je optimální hodnota problému . 

                                                
I Dále v textu se vyskytuje místo „hodnota užitkového funkcionálu v intervalu ― pouze výraz „výše 

užitku za čas ―. Nemůže dojít k nedorozumění neboť jak bylo poznamenáno v první kapitole, vždy 

se snažíme maximalizovat užitek a v tomto případě je užitek vyjádřen hodnotou užitkového funkcionálu 

za časový interval. 
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3.5 Metody řešení, příklad a možné tvary výsledku 

 

3.5.1 Poznámka k metodám řešení optimalizačních úloh 

 

     Jak tedy řešit problém optimální regulace? V podstatě existují tři základní metody jak 

řešit optimalizační úlohy. První využívá nutné podmínky optimality, druhý postačující 

podmínky optimality a třetí je založen na odhadu řešení a potvrzení jeho správnosti.  

 

     Uvažujme první metodu řešení problému regulace, který pracuje s nutnými 

podmínkami regulace, například, že každé optimální řešení musí splňovat Eulerovu 

rovnici. Postupujeme tak, že omezíme počet řešení na  přípustných řešení, které 

dosadíme do užitkového funkcionálu a porovnáme výsledky. Vybereme pak ten, který 

dává nejvyšší hodnotu. Problém však může nastat, pokud je těchto řešení mnoho nebo, 

hůře, pokud neexistuje optimální řešení vůbec. Proto by tento postup měl být uplatňován 

jen tehdy, pokud ověříme existenci optimálního řešení. 

 

     Druhou metodou je využití postačujících podmínek k řešení. Opět se pomocí 

podmínek budeme snažit nalézt l řešení, ze kterých vyberu to nejlepší (opět dosazením 

do užitkového funkcionálu). Zde nastávají dva problémy, za prvé, je možné, že takové 

podmínky jsou příliš silné a vyeliminují nějaké řešení, které bude dobré a za druhé, 

problém regulace trpí nedostatkem takových použitelných podmínek. 

 

     Třetí způsob, který je v problému regulace nejpoužívanější, obsahuje dvě fáze 

„odhadovací fázi― a „ověřovací fázi (verifikaci)―. V odhadovací fázi, se provede nějaká 

heuristická analýza a na základě intuice, zdravého úsudku a zkušeností z podobných 

případů, se provede odhad řešení nebo množiny m kandidátů na řešení. V ověřovací fázi 

se pak použijí postačující podmínky optimality nebo jejich vhodná transformace 

k ověření, že určitý kandidát je skutečně optimální řešení. 
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Příklad 3.1: Před tím než přejdeme do samotných diferenciálních her, uvedu zde jeden 

příklad. Jedná se o úlohu z teorie skladu. 

 

Zadání 

 

Označme: 

… čas 

… výrobní intensita 

… výrobní náklady, při intensitě , za časovou jednotku 

… náklady na skladování  jednotek zboží 

… množství skladovaného zboží za dobu  

… intensita poptávky 

… celkové náklady při výrobní intensitě  

(3.P1.1) 

 

 

Předpoklady: 

i) Poptávka je uspokojována okamžitě:  

ii)  

iii)  je diferencovatelná a rostoucí funkce 

 

Požadavek: 

Chceme zvolit optimální trajektorii  tak abychom minimalizovali celkové náklady 

, přičemž známe  a . Navíc požadujeme, aby v čase  byl sklad 

vyprázdněn, tedy . 

 

Řešení 

 

     Vývoj zboží na skladu bude záviset na tom, kolik se do něj bude dovážet a kolik 

vyvážet, lze tedy psát: 
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(3.P1.2) 

 

 

 

Úlohu si přeformulujeme do tvaru (3.10): 

(3.P1.3) 

 

 

 

Řešme úlohu podle principu maxima. Sestavíme Hamiltonovu funkci: 

(3.P1.4) 

 

 

Nyní budeme hledat maximum této funkce na množině všech kladných funkcí . 

Z principu maxima také platí: 

(3.P1.5) 

 

 

Z podmínek transversality máme  a zvolíme tedy . 

Dále přepíšeme podmínku prvního řádu pro Hamiltonovu funkci: 

(3.P1.6) 

 

 

Vyřešíme soustavu rovnic  a dojdeme k výsledku: 
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(3.P1.7) 

 

 

Z čehož už lze při konkrétním předpisu funkce  vypočíst funkci . Nyní ještě 

zbývá ověřit, že se jedná skutečně o maximum funkce . Pro toto ověření provedeme 

druhou derivaci funkce  podle : 

(3.P1.8) 

 

 

Což je dle druhého předpokladu záporné, tedy jde skutečně o maximum. 

◊ 

3.5.2 Možné tvary výsledku 

 

     V úlohách regulace existují dva druhy výstupů. Představme si například, že máme 

napsat program, který by nám počítal problém regulace, kde regulačním parametrem by 

byla rychlost výroby nějakého stroje a stavové proměnné by byly míry opotřebení onoho 

přístroje v čase . Úloha by řešila, jak optimálně nastavovat výkon stroje, tak abychom 

měli co nejmenší náklady a zároveň vyráběli dostatečné množství výrobků. 

 

     Jeden z možných výsledků program, do kterého se zadá počáteční stav poškození 

systému a pravidla podle jakých se systém poškozuje a pak už stačí pouze zadat čas a 

program nalezne optimální nastavení výkonu. Druhý způsob by byl takový, že bychom 

zadávali jak čas, tak aktuální stav systému, tím pádem bychom nepotřebovali počáteční 

stav, ale zase bychom museli znát ten aktuální. Každý ze způsobů se hodí do jiné 

situace. Strategie popsaná v prvním případě, tedy strategie, již lze zapsat ve tvaru 

, se nazývá strategie s otevřenou smyčkou (open-loop strategy). 

Strategie popsaná v druhém případě, tedy strategie, již lze zapsat ve tvaru 

, se nazývá Markovova strategie (nebo někdy též feedback strategie nebo 

strategie s uzavřenou smyčkou (closed-loop). Jen ještě poznamenejme, že zde nejde o 

dvě různá řešení jednoho problému. Řešení jsou stejná, jde jen o různé prezentace 

výsledku a hlavně, na každý z nich jsou kladeny různé požadavky na vstupní informace. 
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4 
 

Diferenciální hry 
 

4.1 Úvod do diferenciálních her 

 

     Předchozí kapitola se zabývala technickým aparátem, který se požívá k formulování a 

řešení diferenciálních her. Tato kapitola s tímto aparátem pracuje a věnuje se již 

samotným diferenciálním hrám. Zopakujme ještě pro přehlednost, co to diferenciální 

hry jsou a pak model formalizujme. Máme  hráčů, každý z nich hledí maximalizovat 

hodnotu svého užitkového funkcionálu, který odráží hodnotu jeho dosaženého užitku 

(zisku) v konečném nebo nekonečném časovém horizontu, tím že vybírá strategii pro ty 

proměnné, které může regulovat. Jeho výběr ovlivňuje evoluci (neboli dynamiku 

systému) stejně dobře jako užitkový funkcionál jeho protihráčů. Zde budeme uvažovat, 

že užitkový funkcionál je ve formě s diskontovaným časem. Důležité je zde zmínit, že 

problémy regulace, které řeší každý hráč zvlášť, jsou ovlivněny rozhodnutími ostatních 

hráčů. Nejdůležitější předpoklady této podkapitoly jsou: 

i) Hráči provádí svá rozhodnutí současně 

ii) Řešení těchto úloh je reprezentováno Markovovými strategiemi 

 

     Uvažujme diferenciální hru  hráčů, která trvá po omezený časový interval I. 

Stav hry v čase  je popsán stavovým vektorem , kde  je 

stavový prostor. Původní stav hry je fixován vektorem . Máme hráče , 

strategie, stavy a ostatní parametry vztahující se k -tému hráči, budeme označovat 

horním indexem. V každém čase , každý z hráčů  vybírá regulační 

proměnnou (parametr) , kde  je 

množina přípustných regulací. V obecné formě tato množina závisí na čase , současném 

stavu systému  a vektoru  obsahující regulace všech ostatních hráčů v čase , 

například: 

                                                
I Pro neomezený interval  je teorie velice obdobná a vyžaduje jen několik formálních změn, my se jí 

zde však zabývat nebudeme a pro bližší informace odkazuji na (Dockner, a další 2000). 
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(4.1) 

 

 

Stav hry se vyvíjí v souladu s diferenciálními rovnicemi 

(4.2) 

 

 

Kde funkce  má hodnoty v , a je definována na množině: 

(4.3) 

 

 

Každý hráč  pak maximalizuje hodnotu svého užitkového funkcionálu, přes množinu 

svých přípustných regulačních proměnných, při zadaných regulačních proměnných 

ostatních hráčů: 

(4.4) 

 

 

Zde je  užitková funkce -tého hráče.  je individuální časová 

preference, vyjadřuje, jak se snižuje důležitost zisku v budoucnu ve srovnání se stejným 

ziskem nyní (diskontuje budoucí užitek).  je zbytková hodnota i-tého hráče. 

Zbytková hodnota je výplata hráče na konci hry. 
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4.2 Nashova rovnováha v diferenciálních hrách 

 

     V úvodu se podíváme na to, jak lze aplikovat koncept Nashovy rovnováhy do 

diferenciálních her. Nashova rovnováha je N-tice strategií  takových, že 

nikdo z hráčů nemá sám potřebu nebo stimul měnit svou strategii (pohoršil by si). 

V diferenciálních hrách platí toto: Kdyby všichni protihráči daného hráče  použili 

markovské strategie  pak by hráč  čelil problému regulace, 

který by šel popsat následovně: 

(4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

     Pro libovolnou -tici  funkcí 

 je úloha (4.5) problém optimální regulace. Zavedeme ještě jedno 

značení.  bude značit hru popsanou úlohou (4.5). Uvažujme, že se v čase 

posuneme do , pak hra, která probíhá od tohoto času, a tudíž řešení této hry 

bude nyní řešení problému (4.5) posunutého od času  a ne od času 0. Takovou hru 

budeme značit . Pokud , pak říkáme, že  je podhra hry 

. Nyní nadefinujeme dvě verze Nashovy rovnováhy, po dva typy úloh (viz 

(Dockner, a další 2000) Definition 4.1 a 4.2).  

 

Definice 4.1: N-tice  funkcí  se nazývá 

Markovova Nashova rovnováha, pokud pro každé  existuje optimální 

regulační trajektorie  úlohy (4.5) a je dána Markovovou strategií 

. 
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     Tato definice ukazuje, že pro nalezení Markovovy Nashovy rovnováhy pro hru s N 

hráči je nutné řešit N navzájem na sobě závislých úloh optimální regulace popsaných 

v předchozí kapitole. Pokud budeme uvažovat úlohy s otevřenou smyčkou (open loop), 

pak definujeme Nashovu rovnováhu takto: 

 

Definice 4.2: N-tice  funkcí  se nazývá 

Nashova rovnováha s otevřenou smyčkou (open loop Nashova rovnováha), pokud pro 

každé  existuje optimální regulační trajektorie  úlohy (4.5) a je dána 

strategií s otevřenou smyčkou (open loop) . 

 

     Obdobně jako v kapitole 1, lze formulovat větu, která stanoví podmínky existence 

Nashovy rovnováhy (libovolné). Tímto se zde nebudeme zabývat ze dvou důvodů. První 

je ten, že formulování této věty je velmi zdlouhavé a nepřehledné a druhý důvod spočívá 

v podstatě věty. Jde totiž pouze o princip maxima aplikovaný na problém (4.5). Pokud 

čtenáře zajímá znění této věty, pak nechť se obrátí na literaturu (viz např. (Dockner, a 

další 2000) theorem 4.1). 

 

     Výše jsme ukázali, že Nashova rovnováha může být definovaná více různými 

způsoby. Řešení hry nejprve pro Nashovu rovnováhu s otevřenou smyčkou a pak pro 

Nashovu rovnováhu s uzavřenou smyčkou by nemělo být posuzováno jako dvě odlišná 

řešení téhož modelu, ale jako jedno řešení dvou modelů. Který z modelů je vhodnější, 

závisí na specifické situaci. Nyní se však pojďme zabývat pouze Markovovými 

strategiemi. Zaveďme nyní charakteristiku diferenciálních her (definice viz (Dockner, a 

další 2000) definition 4.3). 

 

Definice 4.3: Nechť  je Markovova Nashova rovnováha pro hru  a 

nechť  je stavová trajektorie generovaná v této rovnováze. Rovnováhu nazveme 

časově konsistentní, jestliže pro každé   hra  připouští Markovovu 

Nashovu rovnováhu  takovou, že  platí pro všechny 

 a pro všechny . 

 

     Interpretace této vlastnosti je zřejmá. Markovova Nashova rovnováha je časově 

konsistentní pokud to je také Markovova Nashova rovnováha každé její podhry. Platí 

následující věta (znění i důkaz viz (Dockner, a další 2000) theorem 4.3): 
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Věta 4.1: Každá Markovova Nashova rovnováha diferenciální hry je časově 

konsistentní. 

 

     Časová konsistence by měla být chápána jako minimální požadavek na libovolný 

koncept rovnovážné strategie. Řekněme že, kdybychom se nacházeli v nějakém stavu, 

kde by hráč  měl dobrý důvod k odchylce od jeho dosavadní strategie  v průběhu 

času , pak by ostatní hráči nevěřili jeho „ohlášené― strategii. Počítali by své nové 

strategie s tím předpokladem, že se tento hráč od své strategie odchýlí a to by obecně 

vedlo k jiným strategiím, než měli doposud. Takový stav by rozhodně nemohl být 

považován za rovnovážný. Časová konsistence zaručuje, že se toto nestane. 
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4.3 Typy her 

 

     Existuje mnoho způsobů jak klasifikovat diferenciální hry. Není cílem této práce 

podat vyčerpávající přehled, pouze zde zmíním několik důležitých typů. Vedle obecně 

definovaných her, zde uvedeme také nějaké pojmenované. 

 

4.3.1 Hry o pronásledování 

 

     Nejdůležitější typ diferenciální hry dvou hráčů jsou hry o pronásledování. Jeden hráč 

je lovec (nebo pronásledovatel či následovatel, anglicky follower) a druhý je lovený 

(nebo oběť, vůdce či lídr, anglicky leader). Pohybujeme se v nějakém prostoru například 

eukleidovském 3D. Lovený volí vektor svého pohybu tak aby utekl lovci, lovec naopak 

odčítá z pohybu loveného a snaží se ho dostihnout v co nejkratším čase. Dostihnutí 

loveného lovcem znamená, že se v nějaký časový okamžik bude lovec nacházet v nějak 

definovaném blízkém okolí loveného. Užitek z výsledku hry je pro lovce tím vyšší, čím 

nižší je čas za který loveného lovec dostihne. Užitek z výsledku hry pro loveného je 

opačný. 

 

Příklad 4.1:  Pro ilustraci her o pronásledování uveďme příklad z teorie měření 

ekonomického blahobytu
I
. V tomto příkladě je pouze jedna stavová proměnná . Ta 

značí množství znečištění, které ovlivňuje blahobyt dvou zemí. Jedna země je lídr a 

druhá následovatel. Regulační proměnné budou  a  pro lídrovu resp. 

následovatelovu intensitu spotřeby (consumption rate), u kterých se předpokládá, že jsou 

proporcionálně shodné s příslušnými intensitami emisí (emission rates). 

Předpokládejme, že známe užitkovou funkci následovatele a pohybovou rovnici: 

(4.P1.1) 

 

 

 

                                                
I Tento příklad je převzat z (Dockner, a další 2000), example 5.1 a pokračování 5.3 



78 

 

     Dále předpokládáme, že časová preference následovatele je nulová, tj.  a 

časový horizont  je pevný a známý. Hamiltonián
I
 následovatele je pak: 

(4.P1.2) 

 

 

Z toho, pomocí položení derivací rovných nule, dostaneme podmínky optimality: 

(4.P1.3) 

 

 

 

 

    Ty dvě poslední diferenciální rovnice dohromady s hraničními podmínkami 

 a  mají jediné řešení . A lze ukázat, že regulační proměnná 

následovatele  v čase  závisí také na budoucích hodnotách . 

 

     Lídr se snaží maximalizovat funkcionál: 

(4.P1.4) 

 

 

 

 

 

Hamiltonian pro tento problém je: 

 

                                                
I Hamiltonián pro funkcionál tvaru funkce v uzavřeném tvaru je shodný s Lagrangeánem této funkce. 
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(4.P1.5) 

 

 

Z čehož položením derivací rovných nule dostáváme: 

(4.P1.6) 

 

 

 

 

A protože  a  nejsou pevně dané, dostáváme podmínky transversality: 

(4.P1.7) 

 

 

Substitucí  do rovnice pro , získáme soustavu diferenciálních 

rovnic: 

(4.P1.8) 

 

 

 

 

     Tato soustava dává jednoznačné řešení. Důležitou vlastností tohoto řešení je pak 

časová nekonzistence. Abychom ji viděli, je nutné si uvědomit, že v nějakém čase 

 máme . Pokud může lídr změnit strategii v čase  v tom smyslu, že 

od tohoto času už není vázán k regulační proměnné  tak jak byla na počátku 

zadána, může si zvolit novou strategii, takovou, která bude splňovat  . Z toho 

plyne, že by zadal novou trajektorii , různou od té původní. 

◊ 
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     Myšlenka za tímto výsledkem je následující. Lídr oznámí nějakou strategii 

v čase  na celý časový interval  za tím účelem, aby ovlivnil strategii 

následovatele , protože jak bylo řečeno výše, následovatelovo rozhodnutí závisí na 

budoucí strategii lídra. Toto ovlivnění volí tak, aby se to nejvíce hodilo lídrovi. A 

v nějakém čase , když následovatel udělal to, co lídr chtěl, aby udělal, lídr změní 

strategii, protože už nemá důvod setrvávat v té původní. A ta nová změna opět bude 

vhodně vybraná tak, aby se následovatel choval podle strategie vhodné pro lídra. 

Z pohledu následovatele však vše vypadá jako by volil tu nejlepší možnou strategii. Toto 

vede k zamyšlení. Lídr, pokud zná metody výběru strategií následovatele, vždy může 

následovatele postavit do posice, která je pro lídra výhodná. Následovatel by tedy měl 

tajit metody výběru strategií, pokud je to možné nebo by měl vzít v úvahu, jaká strategie 

mu vyšla a zvolit jinou nehledě na budoucí průběh lídrovy avizované strategie. 

 

     V praxi se s takovými úvahami můžeme setkat například v bankovnictví. Řekněme, 

že Centrální banku trápí vysoká míra inflace, a proto se rozhodne stáhnout likviditu ze 

soukromých bank. Zná metody výpočtů optimálního managementu aktiv a pasiv bank 

(neboť tyto metody musí být centrální bankou schváleny) a ví, že se v těchto modelech 

počítá s REPO sazbou, kterou stanoví centrální banka. Centrální banka tedy oznámí 

vývoj REPO sazby tak, aby dosáhla odlivu volných prostředků z bank v důsledku toho, 

že na oddělení ALM soukromých bank, kde se tyto výpočty provádějí, v modelech vyjde 

strategie snížení krátkodobých finančních aktiv. Výsledek je ten, co centrální banka 

chtěla, že stáhla likviditu z bank a nyní může oznámit jinou strategii. 

 

     Toto byl příklad hry, kdy lídr (centrální banka) ze zákona musel znát mechanizmus 

volby strategie následovatele (soukromé banky) a tedy následovatel neměl jinou 

možnost než se zachovat tak, jak lídr chtěl. Jiná situace může nastat v modelech pro 

výpočet kreditního rizika. V těchto modelech, které provádějí na oddělení řízení rizik 

(risk management) v bankách, jde o odhadnutí klienta žádajícího o úvěr. Model by měl 

odhadnout, zda potenciální dlužník se dostane nebo nedostane do situace, kdy nebude 

schopen poskytnutý úvěr splatit (tzv. default klienta). Tyto modely jsou kalibrované na 

základě vstupních údajů o klientovi (věk, příjem, výše žádaného úvěru…) a jejich 

výstup by v ideálním případě měl být buď „poskytnout úvěr klientovi, který se 

nedostane do defaultu― nebo „neposkytnout úvěr klientovi, který by se dostal do 

defaultu―. Nicméně banky v tomto případě hrají úlohu následovatele a lídři jsou klienti, 

kteří se snaží úvěr získat (podle toho, jak se klienti chovají, mění banky své modely, 

tedy přizpůsobují své strategie na základě strategií klientů). Pokud bereme retailové 

klienty, tak každý člověk individuálně lídrem není, neboť sám osobně svým chováním 

nezmění strategii risk managementu banky. Tedy jeden klient nemůže použít postup 
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popsaný o dva odstavce výše k tomu, aby změnil chování banky podle jeho představ. 

Nicméně, může své posice využít jinak. V extrémních případech (které se však v praxi 

dějí) se může stát, že se klient pokusí odhadnout metody, které banka používá a pak 

zfalšovat své údaje tak, aby mu banka půjčila velikou částku, kterou by neměl v úmyslu 

splatit. Aby se toto dělo v co možná nejmenším měřítku, tak je pro banky 

(následovatele) velmi žádoucí tajit své modely (metody volby strategie). To provádějí 

tak, že své modely označí za své know how a podezřívavým klientům říkají, že jejich 

metody jsou auditované a verifikované centrální bankou. 

 

4.3.2 Stochastické diferenciální hry 

 

     Pouze v krátkosti zmíníme typ diferenciálních her, ve kterých vystupuje náhodná 

veličina. Tato obsáhlá větev her mění matematický aparát, který jsme dosud používali, a 

tudíž pro podrobnější zkoumání těchto her odkazuji na literaturu (např. (Gihman a 

Skorohod 1972)). Tyto hry mohou mít uplatnění jako modely situací, ve kterých se hráči 

rozhodují za nejistoty, a proto musí počítat s tím, že do hry vstoupí nečekaná událost. 

Podívejme se na hry, do kterých náhoda vstupuje ve formě normovaného Wienerova 

procesu
I
 . (Poznamenejme, že složitější modely mohou používat k-rozměrný obecný 

Wienerův proces nebo i obecný proces, všechny věty a závěry by pak bylo nutné 

náležitě upravit.).  

 

     V stochastickém problému regulace se předpokládá, že stavová proměnná  může být 

popsána stochastickou diferenciální rovnicí takovéhoto tvaru: 

(4.6) 

 

 

     Stejně jako výše musí  náležet množině prípustných řešení .  je 

funkce definovaná na  s hodnotami v . 

Funkce  je také definovaná na  a má hodnoty v . Jinými slovy  je n-

rozměrný vektor jehož i-tá složka udává vliv Wienerova procesu na i-tou složku n-

rozměrného stavového vektoru. Funkce  je tedy onen nový prvek, který zavádí 

stochastické diferenciální hry. Pro úplnost ještě napišme, jak se vyřeší : 

                                                
I Připomeňme, že normovaný Wienerův proces je náhodný proces , kde  s.j.,  

jsou centrované náhodné veličiny s rozptylem 1 a nezávislými přírůstky a pro  má náhodná 

veličina  normální rozdělení . 
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(4.7) 

 

kde první integrál je Riemannův zatímco druhý integrál je stochastický integrál, který se 

řeší pomocí tzv. Itôovy formule. Pro stochastické diferenciální hry lze pak formulovat 

upravený princip maxima. Více viz (Dockner, a další 2000) kapitola 8. 

 

4.3.3 Nemarkovské hry 

 

     Nashova rovnováha hry dle definice popisuje situaci, ve které se žádný hráč nemůže 

sám odchýlit od své strategie, aniž by si tím pohoršil. Jak již bylo řečeno v kapitole 1, 

tak Nashova rovnováha nemluví o tom, co by se stalo, kdyby se najednou od svých 

rovnovážných strategií odchýlilo více hráčů najednou. Takové chování by ve skutečnosti 

mohlo vést do stavu, kdy by si odchýlení hráči polepšili. Nashova rovnováha není 

v ekonomických aplikacích většinou Pareto optimální
I
. Vezměme například hru, 

popisovanou z příkladu 2.1 „Hrdličky vs. jestřábi―. Pokud by byla celá populace složena 

pouze z jestřábů, tak bychom dostali Nashovu rovnováhu a žádnému hráči by se 

nevyplatilo se stát hrdličkou (mohla by se potkat jen s jestřábem a ten souboj by vždy 

prohrála). Jakmile by však změnilo svojí strategii dostatečný počet hráčů z jestřába na 

hrdličku, mohla by se v populaci utvořit komunita hrdliček, které by spolu v klidu 

soužily, a čas od času by byla napadena jestřábem nicméně by si v úhrnu polepšila 

(dokonce by si polepšili i jestřábi). 

 

     Takováto pozorování vyvolává otázky, zda vůbec existuje nějaká efektivní Nashova 

rovnováha a zda existují nějaké metody pro nalezení takové rovnováhy. Jedna z metod 

nalezení efektivní Nashovi rovnováhy, která používá tzv. spouštěcí strategie je popsaná 

v (Dockner, a další 2000) kapitola 6. Tato práce však neilustruje tyto metody 

v praktických aplikacích, proto se zde omezíme pouze na vyložení základních myšlenek. 

 

                                                
I Pareto optimální je stav, kdy si žádný hráč nemůže zvýšit užitek, aniž by snížil užitek nějakému jinému 

hráči. 
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     Spouštěcí strategie
I
 jsou nemarkovské strategie, což znamená, že odvozují regulační 

proměnnou v čase  jako funkci celé historie endogenních proměnných do času  a ne 

jen jako funkci stavové veličiny v čase . Hlavní myšlenka je taková, že se hráči 

dohodnou na sledování nějaké strategie (neboli trajektorie regulačních proměnných) a 

dodržují svojí dohodu v průběhu času tím, že odchýlení od ní je nějakým způsobem 

potrestáno. 

 

     Zatím jsme předpokládali, že hráči používají markovské strategie, tedy takové ve 

kterých rozhodnutí o nastavení regulační proměnné v čase  závisí pouze na času  a 

stavové proměnné  v čase . Tyto strategie se v aplikacích diferenciálních her používají 

nejčastěji. Z předpokladu, že hráči používají tyto strategie, jak již bylo řečeno, lze nalézt 

Nashovu rovnováhu. Avšak rovnováha, která je založena na alternativních 

předpokladech, může mít také zajímavé vlastnosti. 

 

     Vyjděme z diferenciální hry  hráčů  ,popsané v (4.5). Informační struktura 

hry je měřitelné zobrazení: 

(4.8) 

 

 

Kde  je prostor pozorování hráče . Interpretace informační struktury je následující. 

Jestliže si hráči vyberou přípustné strategie , pak informace hráče  v čase  je 

daná  a 

(4.9) 

 

 

Informační struktura nám říká, jakými endogenními proměnnými může hráč podmínit 

své akce v čase . Jako příklad informační struktury uveďme následující: 

(4.10) 

 

 

                                                
I Z anglických trigger strategies 
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A dostaneme markovské strategie. Z toho plyne, že markovské strategie jsou jen 

speciálním případem nemarkovských strategií (takových s informační strukturou (4.10)). 

Hru s informační strukturou  označme . 

 

     Strategie hráče  ve hře  je měřitelné zobrazení . Tedy 

v libovolném čase  hráč volí regulační parametry  tím že aplikuje strategii  se 

zvážením současné informace . Formálně to znamená, že trajektorie 

regulačních proměnných musí splňovat podmínku: 

(4.11) 

 

 

     Vektor  se nazývá strategický profil. Pokud existuje jednoznačná 

 splňující (4.11), pak řekneme, že je strategický profil  přípustný. Množina 

všech přípustných strategických profilů se značí . Vzhledem k tomu, že informační 

struktura může být zadána téměř libovolně, je nemožné stanovit jakýkoliv obecný závěr 

ohledně existence přípustných strategických profilů. Takže se předpokládá, že existují. 

 značí užitkový funkcionál hráče , kde  je přípustný strategický profil. 

Poznamenejme, že takto definovaná hra také determinuje prostředí, tedy vývoj 

stavových proměnných . Nyní již můžeme definovat Nashovu rovnováhu pro takto 

zadanou hru (definice viz (Dockner, a další 2000) definition 6.1): 

 

Definice 4.4: Nemarkovská Nashova rovnováha pro hru  je strategický profil 

 takový, že pro všechna  a pro všechny strategie  

takové, že  platí 

(4.12) 

 

 

     Myšlenka takto zadané Nashovy rovnováhy je stále stejná: pro libovolného jednoho 

hráče se nevyplatí odchýlit od rovnovážného stavu. V úlohách zadaných v (4.5), kde 

hráči užívají Markovské strategie, se snaží maximalizovat svoje užitkové funkcionály 

přes množinu přípustných regulačních trajektorií. V nemarkovské Nashově rovnováze je 

situace odlišná zejména ze dvou důvodů. Za prvé, pokud aspoň jeden z oponentů hráče  
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používá nemarkovskou strategii
I
, pak optimalizační problém hráče  už obecně není 

řešení problému regulace, protože volba strategie protihráče už nezávisí pouze na  a 

. A za druhé se zvyšuje matematická náročnost takovýchto úloh. V souladu 

s definicí výše již nemaximalizujeme užitkový funkcionál přes množinu přípustných 

regulačních proměnných, ale přes množinu přípustných strategií, kterou neumíme 

obecně vymezit. Právě pro to se v teorii přistupuje ještě k užší množině nemarkovských 

strategií. Jednou takovou jsou spouštěcí strategie, jak byly představeny na počátku této 

podkapitoly. 

 

  

                                                
I Tj. strategii využívající informační struktury odlišné od (4.10) 
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4.4 Ilustrační příklad na Diferenciální hry 

 

Příklad 4.2:  Na závěr kapitoly o diferenciálních hrách uveďme příklad týkající se 

akumulace goodwillu
I
. Budeme se zabývat dynamickým vztahem mezi výrobcem  a 

prodejcem  (maloobchodníkem). Uvažujeme také, že oba hráči volí své strategie 

nezávisle a nekooperativně. Myšlenka tohoto příkladu spočívá v tom, že prodejce má 

v účetnictví položku goodwill (dále jen goodwill), která sumarizuje dopady marketingu, 

cíleného na spotřebitele, provedené v minulosti. 

 

     Proměnnou, kterou si obě firmy mohou měnit, je jejich intensita marketingu. Za tím 

se dá představit zejména to, kolik peněz vydávají na reklamu s tím zjednodušením, že 

zanedbáváme rozdílný poměr cena/(dopad na spotřebitele) jednotlivých typů reklam. 

Toto zjednodušení je legitimní z toho důvodu, že manažer mající posici s právem 

rozhodování o rozpočtu firmy zpravidla není ta osoba, která reklamu vytváří. Z jejího 

pohledu jde pouze o množství peněz, které na reklamu uvolní. Označme  resp. 

 intensitu marketingu výrobce resp. prodejce v čase . Předpokládejme, že 

marketing zvyšuje položku goodwill  prodejce a výše goodwillu ovlivňuje 

spotřebitelovu poptávku (čím vyšší goodwill neboli renomé firmy, tím vyšší poptávka 

po jejím zboží). Pokud si odmyslíme ostatní vnější vlivy a budeme uvažovat ideální 

případ setkání se nabídky s poptávkou, pak poptávka po zboží se rovná tomu, co 

prodejce prodá, tedy výrobcově výrobní intensitě. Nechť  značí intensitu 

spotřebitelovy poptávky (dále jen poptávka) v čase ,  nechť je konečná prodejní 

cena jednotky zboží v čase . Poptávka, jak víme z ekonomické teorie, by měla záviset 

na ceně přibližně lineárně. Zároveň však také bude záviset na goodwillu, jak jsme již 

poznamenali. 

 

     Rozbor poptávky je následující:  klesá v  a je 

multiplikativně separovatelná: . Funkce  je lineární a 

funkce  je kvadratická a konkávní. Proto modelujeme poptávku následovně: 

(4.P2.1) 

 

 

                                                
I Tento příklad je převzat z (Dockner, a další 2000), example 11.3. 
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Kde  jsou kladné konstanty. Z (4.P2.1) plyne, že pro  je 

poptávka rostoucí resp. klesající s rostoucí resp. klesajícím goodwillem. Poznamenejme, 

že z toho také plyne, že poptávka po zboží může i klesat s příliš vysokým goodwillem. 

Tento efekt lze zdůvodnit různě a záleží pak na nastavení parametrů  a . Například 

je pozorováno, že pokud je reklamy příliš, tak se může spotřebitelům firma znechutit a 

přikloní se raději k sympatičtějším firmám s méně vtíravým marketingem. Nebo si 

spotřebitel řekne, že u firmy s tak dobrým jménem musí být nutně vše předražené, a 

proto půjde nakupovat u méně známé konkurence. 

 

     Výrobce přispívá do akumulace prodejcova goodwillu tím, že nabízí svou značku 

spotřebitelovi přímo. To provádí za účelem zlepšení spotřebitelova povědomí o značce 

výrobce, což by se mělo promítnout do zvýšení prodejů prodejce a tím pádem i většímu 

odběru prodejce od výrobce. Automobilový nebo počítačový průmysl je dobrý příklad 

situace, ve které oba, prodejce i výrobce, zaměřují svůj marketing na koncového 

spotřebitele.  

 

     Pro dynamiku navyšování goodwillu uvažujme tuto rovnici: 

(4.P2.2) 

 

 

Z čehož plyne, že  pro všechna . Předpokládejme, že obě firmy čelí 

stejným kvadratickým marketingovým nákladům . Označme 

 cenu za jednotku zboží, kterou výrobce účtuje prodejci a nechť  jsou 

náklady na výrobu jednotky zboží. Dále předpokládejme, že . Užitkový 

funkcionál každé z firem je diskontovaný tok zisku přes sledovaný (nekonečný) budoucí 

horizont. S obecně známou intensitou úroku  máme: 

(4.P2.3) 

 

 

 

     Všimněme si, že do vztahu (4.P2.2) nevstupuje ani  ani . To znamená, že 

tyto ceny jsou odvozené až jako výsledek maximalizace užitkových funkcionálů (4.P2.3) 
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v každém bodě . Připomeňme, že úloha se nazývá autonomní, pokud dynamická 

soustava (4.P2.2) nezávisí explicitně na čase. Víme-li, že tento model je autonomní, pak 

výsledné optimální ceny jsou konstantní. Tedy firmy mohou vypočíst ceny ještě před 

hrou a stanovit je na celou dobu. Vyřešíme nyní tento problém s cenami. Uvědomme si, 

že  z (4.P2.3) je lineární v , z toho plyne, že se bude výrobce snažit nasadit nejvyšší 

možnou cenu s omezeními . Přípustná prodejní cena , na druhou stranu 

je omezena . V dalším předpokládejme následující: 

 

     Výrobce si účtuje cenu , což je navýšení jeho výrobních nákladů . Rád by nasadil 

nejvyšší možnou cenu, která se rovná , ale je omezen 

prodejcovým podílem na ceně . Takové omezení znamená, že 

prodejce nebude odkupovat a prodávat výrobcův produkt, pokud neobdrží alespoň 

minimální zisk. Existuje více možností jak tento minimální zisk obdržet. Pro tento 

případ si vybereme možnost okamžitého zisku výrobce z vyrobené jednotky. Pro 

jakoukoliv přípustnou cenu  výrobce stanoví prodejní cenu tak, aby maximalizoval 

jeho okamžitý zisk . Maximum ceny  vyjde: 

(4.P2.4) 

 

 

     Použijeme-li omezení na  a (4.P2.4) dostaneme . A protože 

výrobce chce, aby jeho cena byla co nejvyšší, tak si vybírá cenu: 

(4.P2.5) 

 

 

Výraz  je tedy výrobcova marže. Vybrání ceny  tak jako v 

(4.P2.5) má požadované implikace:  a . 

 

 Tedy můžeme učinit závěr, že s cenami (4.P2.4) a (4.P2.5) máme 

(4.P2.6) 
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A vidíme, že hra je symetrická (protože marketingové náklady jsou identické pro obě 

firmy). Hledáme stacionární a symetrickou Markovu Nashovu rovnováhu této hry. 

Stacionarita strategií znamená, že marketingová strategie každé z firem je odvozena 

pouze jako funkce goodwillu: . Protože je hra symetrická, platí: 

. V takovém bodě pak dostaneme Markovovu Nashovu 

rovnováhu. Existuje tedy jediné absolutně spojité řešení  počátečního 

problému (4.P2.2) přepsaného na: 

(4.P2.7) 

 

A existují spojitě diferencovatelné funkce  takové, že HJB 

rovnice 

(4.P2.8) 

 

 

 

Jsou splněny pro všechny přípustné . A buď  je omezená funkce nebo  je zespoda 

omezená funkce a . 

 

    K maximalizaci (4.P2.8) je dobré si všimnout, že jsou tyto funkce konkávní v . To 

plyne z konvexity funkce marketingových nákladů a linearity dynamických rovnic. 

Kandidáti na maximum jsou: 

(4.P2.9) 

 

 

Uplatníme symetrii a máme . Vložme vztah (4.P2.9) do pravých 

stran HJB rovnic (4.P2.8) a dostaneme jednu rovnici pro : 
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(4.P2.10) 

 

 

     Díky lineární a kvadratické struktuře hry můžeme odhadnout, že funkce  bude 

kvadratická, například takováto: 

(4.P2.11) 

 

 

Ve které  a  jsou, vzhledem k stacionárním předpokladům, konstanty. Ke splnění 

HJB rovnic vypočteme tři konstanty z (4.P2.11). Dosadíme odhadované funkce 

(4.P2.11) a její derivace  do (4.P2.10). Rovnici pak řešíme tak, že 

vypočteme , pak dosadíme za , výsledný vztah pro  dosadíme zpět do 

původní rovnice a tu vyřešíme pro , opět dosadíme za  a výsledný vztah 

pro  dosadíme do původní rovnice, nakonec vypočteme vztah pro . Výsledky lze 

shrnout: 

(4.P2.12) 

 

 

V (4.P2.12) zřejmě platí . Abychom dosáhly asymptoticky stabilního stavu, 

vybereme řešení pro  to se znaménkem mínus. Pak máme  a . 

 

     Tato odvození jsou korektní jen tehdy, když marketingové náklady jsou kladné (v 

praxi splněno), např. . A protože , naše řešení HJB 

rovnice je korektní pro . Definujme . 

Vidíme, že daná intensita marketingu je kladná, strategie je lineárně klesající 

v goodwillu a je daná vztahem: 

(4.P2.13) 
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Intuice nám říká, že intensita marketingu by měla být kladná (ale klesající s rostoucím 

goodwillem, neboť čím je značka známější, tím méně potřebuje reklamy a prodává se, 

tak říkajíc, sama) dokud goodwill nedosáhne určité úrovně . Poznamenejme, že 

derivace  má význam stínové ceny
I
goodwillu. Dokud je tato stínová cena 

kladná, tak je goodwill dobrý statek a je výhodné ho zvyšovat. 

 

     Z (4.P2.9), (4.P2.11) a (4.P2.12) máme rovnovážné marketingové strategie a funkci 

, která je řešením HJB rovnic na intervalu . Tedy zůstává nalézt strategii a 

řešení HJB rovnice na intervalu . Připomeňme, že pravá strana HJB rovnic je 

konkávní v . To znamená, že pokud  měli bychom marketing snížit na nulu. 

Toto je případ, kdy goodwill překročí hladinu . Proto stínová cena goodwillu musí být 

záporné  k zajištění strategie nulového marketingu na tomto intervalu. 

Zkušenost říká, že když je goodwill dostatečně veliký, pak už není potřeba reklamy 

(například luxusní vozy Corvette nemají žádnou reklamu neboť milovníci aut, kteří mají 

peníze si je koupit, o nich vědí i bez reklamy). 

 

S nulovou marketingovou intensitou máme HJB rovnice takovéto: 

(4.P2.14) 

 

 

Abychom dostali spojitou funkci , musíme (4.P2.14) řešit s hraničními 

podmínkami . Řešení rovnice (4.P2.14) je: 

(4.P2.15) 

 

 

                                                

I Stínová cena je taková cena statku, které by bylo dosaženo na dokonale konkurenčním trhu. Měří mezní 

společenský efekt vyvolaný jednotkovou změnou nabídky či poptávky daného statku, a to v celkové 

společenské výši, tedy celkový vyvolaný efekt dopadající na stranu původce i na stranu příjemce daného 

efektu. 
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Derivace pak je: 

(4.P2.16) 

 

 

     Ze vztahu (4.P2.11) dostaneme . Po delších výpočtech, které za nás 

provede počítač, dostaneme . V těchto výpočtech využijeme faktu, že 

koeficient  v (4.P2.11) je vybrán jako záporný kořen 

 

 

     Rovnice (4.P2.11) a (4.P2.16) ukazují, že na jejich příslušných definičních 

intervalech, jsou obě funkce  spojitě diferencovatelné. Tedy můžeme stanovit 

závěr, že vztahy (4.P2.11) a (4.P2.15) jsou řešením  HJB rovnic pro celý interval 

. Toto řešení je díky konstrukci spojité a spojitě diferencovatelné. 

 

     Na závěr musíme ještě ukázat, že řešení (4.P2.14) splňuje  pro . 

Přímé řešení derivace v (4.P2.16) nevede ihned k řešení. Místo toho derivujeme 

(4.P2.14) dle  a dostaneme: 

(4.P2.17) 

 

 

Pro  je pravá strana rovnice (4.P2.17) záporná. To plyne ze skutečnosti, že 

, což může být získáno z definice , dosazením za  z (4.P2.12) a 

použitím . Zřejmě  není řešením (4.P2.17). 

Řešením s  buď nesplňuje (4.P2.17) nebo není spojitě diferencovatelná. Řešení 

s  a  nejsou spojitě diferencovatelné. Jediné řešení co zbývá je 

 a . Kombinací tohoto výsledku s (4.P2.11) se ukazuje, že funkce 

 je striktně konkávní na intervalu . 
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5 
 

Optimální lineární progresivní křivka zdanění příjmů 
fyzických osob 

 

5.1 Úvod do problematiky 

 

     Problém nastavení daňového systému tak, aby vyhovoval všem, je každému 

daňovému poplatníkovi dobře známý. Každý má na věc vlastní názor a ani mezi 

ekonomy na tuto otázku shoda nepanuje. Z pohledu lidí jsou peníze odvedené státu, 

peníze, které již nikdy neuvidí, přestože si je sami vydělali. Bohatí mají pocit, že 

financují lidi, kteří nechtějí pracovat a chudí mají pocit, že bohatí nevědí co s penězi, a 

proto by se o ně měli rozdělit. Nejen v České Republice, ale i kdekoliv jinde ve světě, se 

u moci stále střídají vlády, jež prosazují rovnou daň (daň pro všechny stejnou), 

s vládami, jejichž stěžejním bodem je politika progresivní daňové křivky (tj. daňová 

sazba roste s výší měsíční mzdy). Tato otázka pravděpodobně nebude nikdy zcela 

vyřešena protože, ať se na ní díváme z jakéhokoliv úhlu, vždy jde vykládat více 

způsoby.  Rád bych zde uvedl některé příklady takovýchto úvah: 

 

- Co je spravedlivější? 

Argument pro rovnou daň: Rovná daň nedělá rozdíly mezi lidmi. 

Argument pro progresivní daň: Bohatí mají více peněz a vyšší životní úroveň, tak 

by měli být o to více zdaněni. 

 

- Co je ekonomičtější? 

Argument pro rovnou daň: Rovná daň obecně nemůže být příliš vysoká. Přiláká 

investory, kteří dají lidem práci a budou svolnější k zvyšování platů. 

Argument pro progresivní daň: Z krátkodobého hlediska se většině lidí sníží 

daňové zatížení, a tudíž jim vzroste čistá mzda. 
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- Co více motivuje k práci? 

Argument pro rovnou daň: Rovná daň motivuje lidi zvyšovat příjem, protože se 

nemusí obávat toho, že jim vzroste i daň. 

Argument pro progresivní daň: Lidé s nižším příjmem nehledí na bohatší lidi 

s takovou závistí. 

 

     Argumentů lze samozřejmě vymyslet daleko více. I kdyby existovala odpověď 

například na to, která z metod je ekonomicky efektivnější, tak ještě to neznamená, že by 

se tato dala prosadit do vládní politiky. V demokratické společnosti je nejdříve nutné 

přesvědčit lidi, aby takovou politiku přijali a to je úkol politiků, kteří problematice 

rozumějí jen povrchně a mají jen omezené možnosti jak složitější řešení problémů lidem 

představit. Pak se vždy může objevit jiný politik, který vsadí na tzv. populismus nebo 

hovorovou mluvu a lidi zvolí jeho místo politika s konstruktivním řešením. 

 

          Nicméně v této kapitole se přeci jen pokusme vytvořit model, ve kterém by byly 

zachyceny některé ekonomické trendy a který by mohl, v případě aplikování v České 

Republice, situaci zlepšit. V modelu se budeme snažit nalézt v nějakém smyslu 

optimální lineární progresivní daňovou křivku. Z našeho pohledu je bezpředmětné 

rozlišovat na daňovou soustavu na „progresivní daň― vs. „rovná daň― neboť 

z matematického hlediska je „rovná daň― jen speciálním případem „progresivní daně―. 
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5.2. Stav v ČR k 30.6.2009 z pohledu mezd a daní 

 

     Nejprve popíšeme současnou daňovou soustavu. Údaje popsané v této podkapitole 

jsou čerpány z výkladu daňových zákonů (Marková 2009), zejména (Daňový zákon 

2009). V České Republice se vybírá 8 daní: DPH, Daň spotřební, Daň z příjmu 

(fyzických a právnických osob), Daň z nemovitosti, Daň silniční, Daň z dědictví, Daň 

z převodu nemovitosti a Ekologická daň. My se zde budeme zabývat pouze daní 

z příjmů u fyzických osob, která je platná od 1.1.2008. K 30.6.2009 platí na území 

České Republiky rovná sazba daně, která činí 15% (viz §16 (Daňový zákon 2009)), 

nicméně jde pouze o část nákladů, které fyzická osoba odvádí státu. Při modelování 

skutečně vybrané daně je nutné se podívat na tzv. efektivní daňovou sazbu. Ta se však 

liší v závislosti na tom, zda jde o osobu, která má příjem pouze ze závislé činnosti (v 

následujícím textu budeme takovouto osobu značit nepřesně avšak zkráceně jako 

„zaměstnanec―) nebo osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ). Zatímco 

zaměstnanci používají k výpočtu základu daně pouze svůj příjem ze zaměstnání 

(popsaný v §6 (Daňový zákon 2009)), tak OSVČ používají mimo tohoto příjmu (pokud 

nějaký mají) i příjmy z podnikání, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy 

při kterých dochází ke zvýšení majetku (popsané v §7, §8, §9 a §10 (Daňový zákon 

2009)). 

 

5.2.1 Stručný výpočet efektivní daňové sazby: 

 

§6 příjem ze závislé činnosti – základ daně je tzv. superhrubá mzda, která se spočte 

jako mzda + sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. 

Sociální pojištění je v takovém případě 25% ze mzdy a zdravotní pojištění je dalších 9% 

ze mzdy, tedy celková superhrubá mzda je . 

 

§7 příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – dílčí základ dně lze 

počítat dvěma způsoby. Buď (doložené příjmy) - (doložené výdaje) nebo jako procento 

z příjmů. Toto procento se mění v závislosti na druhu podnikatelské činnosti (od 40-

80%) 

 

§8 Kapitálové příjmy – Základem zde jsou pouze příjmy, jedná se vesměs o úrokové 

příjmy, kupóny, dividendy. 
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§9 Příjmy z pronájmu – Podobně jako v §7 si zde daňový poplatník může zvolit, zda 

bude dokládat příjmy a výdaje, nebo doloží pouze příjmy a aplikuje na ně koeficient 

30%. 

 

§10 Ostatní příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku – Dílčí základ daně se 

vypočte jako Max(příjmy – výdaje, 0). 

 

§16 Daňová sazba – Daňová sazba je 15%. 

 

§34 Částky odečitatelné od základu daně – Tento paragraf se věnuje daňovým 

úlevám, které jsou specifické pro různé lidi a různé druhy příjmů. My tyto úlevy do 

modelu zahrneme jen nepřímo. 

 

§35 Slevy na dani – slevy na dani, které se odečítají po vypočtení daně. Jsou to různé 

slevy pro studenty, zdravotně postižené lidi atp. Pro nás je však důležité, že existuje 

sleva na dani, které je na jednu osobu 24 840 ročně
I
. 

 

Daňový základ je pak: 

(5.1) 

 

 

Celková vypočtená daň pro Fyzickou osobu je tedy: 

(5.2) 

 

 

                                                
I Uvědomme si, že díky této slevě se stává daňová soustava progresivní, i když se na první pohled tváří 

jako rovná. Lidi s nižším příjmem totiž daň neplatí a platí jen sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanci 

platí daně, jen pokud mají měsíční příjem nad 10 298 Kč,-. 
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     Nicméně toto ještě stále není vše. Každá osoba totiž dále platí sociální a zdravotní 

pojištění, které v zákonech není přímo provázáno s daní, ovšem daňového poplatníka 

rovněž zatěžuje a při výpočtu efektivní daňové sazby je nutné toto započíst. 

 

Sociální a zdravotní pojištění – základ pro zaměstnance je hrubá mzda a ta se násobí 

sazbou 6,5% pro sociální a sazbou 4,5% pro zdravotní pojištění. Pro OSVČ je základem 

polovina dílčího daňového základu vypočteného dle §7, který se dále násobí sazbou 

29,2% pro sociální a 13,5% pro zdravotní pojištění. 

 

     Zákony však umožňují mnoho úlev, lze v nich nalézt limity a při porozumění celé 

soustavy, lze platit daleko menší daň než je popsaná v tomto stručném přehledu. 

K tomuto faktu v modelování později také přihlédneme, nyní tato specifika zanedbáme a 

pro účely této kapitoly se spokojíme s výpočtem efektivního daňové sazby následujícím 

vzorcem: 

(5.3a) efektivní daňová sazba pro zaměstnance 

 

 

(5.3b) efektivní daňová sazba pro OSVČ 

 

 

5.2.2 Údaje z ČSÚ 

 

     Vypišme zde čísla převzatá z Českého statistického úřadu k 30.6.2009
I
, která budeme 

v modelu potřebovat: 

Počet pracujících lidí……….5 002,5 tisíc 

Počet OSVČ……………………941 tisíc 

Mediánová mzda……………..22 992 Kč 

 

                                                
I Viz (ČSÚ 2009) 
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     Dále je potřeba určit rozdělení mezd v populaci. Nejpoužívanějším rozdělením, 

kterého zde také použijeme, pro modelování rozdělení mezd je Logaritmicko-normální 

rozdělení , jenž má hustotu: 

(5.4) 

 

 

     Výpočet provedeme tak, že zavedeme mzdové třídy dle ČSÚ a přidělíme jim počty 

lidí, kteří jsou v té které mzdové třídě. Dostaneme tak množinu bodů, kterými pomocí 

metody nejmenších čtverců, proložíme křivku hustoty logaritmicko-normálního 

rozdělení s parametry  Parametry jsme odhadli pomocí programu Wolfram 

Mathematica 7.0. Výsledné rozdělení je zobrazeno na obrázku 5.1.
I
 Takto získanou 

funkci hustoty budeme značit . 

 

  

Obr. 5.1. Na obrázku vlevo je proložená distribuční funkce  údaji z ČSÚ. Na 

obrázku vpravo je pak znázorněna hustota tohoto rozdělení. 

 

  

                                                

I
 Pro úplnost uveďme, že parametry  vyšly  a . 

Mediánová mzda vychází podle tohoto modelu na 22 263,5 Kč. Toto číslo je vypočteno dle vzorce pro 

medián logaritmicko-normálního rozdělení . 
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5.3 Formalizace problému 

 

     Pokusíme se vyjádřit problém optimálního zdanění jako diferenciální hru, kterou 

mezi sebou hrají občané a vedení státu. Není třeba přesně vymezovat, co nebo kdo to 

vedení státu je, je však nutné vymezit jeho preference a zejména užitkovou funkci. Státu 

jde především o to vybrat od lidí co nejvíce peněz, to však za předpokladu, že lidi budou 

stále motivováni dále pracovat. V ekonomii známa Lafferova křivka (ke které se ještě 

vrátíme) říká, že optimální zdanění silně závisí na vůli lidí pracovat. Pokud budou daně 

malé, tak se sice vybere méně peněz do veřejného rozpočtu, avšak lidé budou chtít 

pracovat více, neboť jim vyšší příjem bude přinášet vyšší zisk. Pokud budou však daně 

příliš vysoké, lidé nebudou dostatečně ocenění za dodatečnou práci a proto nebudou 

motivováni svůj pracovní výkon zvyšovat. 

 

     Naproti tomu je pojem lidí nutné vymezit. Nelze modelovat hru 5 002 501 hráčů
I
, to 

by bylo zbytečně zdlouhavé a neobratné. Lidi budeme odlišovat dle výše příjmu a dle 

toho zda jde o zaměstnance nebo o OSVČ. Pod pojmem lidi budeme nyní rozumět hráče 

reprezentujícího všechny lidi dohromady. Protože víme kolik je v současné době u nás 

OSVČ, tak můžeme říci, že hráč představující lidi je s pravděpodobností  OSVČ 

a s doplňkovou pravděpodobností zaměstnanec. Podobně můžeme lidi rozdělit podle 

výše příjmů pomocí námi vymodelovaného rozdělení příjmů v populaci. Zde však 

provádíme zjednodušující předpoklad, že rozdělení příjmu OSVČ je stejné jako 

rozdělení příjmu zaměstnanců
II
. 

 

5.3.1 Vlivy zahrnuté a vlivy nezahrnuté v modelu 

 

     I) Neoklasická ekonomie hovoří o již zmíněné Lafferově křivce, které ukazuje 

závislost celkové sumy vybraných peněz v závislosti na výši daňové sazby. Poukazuje 

na fakt, že při příliš vysokém zdanění, pak lidé raději svůj čas věnují vymýšlení 

daňových úniků než dodatečné práci. Tento efekt bude stěžejní pro optimalizaci užitku 

lidí. Představme si, že člověk se rozhoduje tak, že zhodnotí svůj příjem, daňovou zátěž a 

možné prémie z nadstandardního pracovního výkonu a rozhodne se, jestli se mu vyplatí 

více pracovat a získat prémie nebo prémie oželet, pracovat standardně či dokonce 

                                                
I
 Tozn. 5 002 500 pracujících lidí plus 1 stát 

II Tento předpoklad není zcela neoprávněný. Dle (ČSÚ 2009) se průměrná mzda OSVČ liší od průměrné 

mzdy zaměstnance jen v řádu desítek korun. 
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podprůměrně a buď najít jiný způsob jak peníze vydělat nebo jednoduše si více užívat 

soukromého života. 

 

     II) Další vliv, který v modelu zohledníme, je marginální příjem. Vycházíme opět 

z neoklasické ekonomie, která říká, že si bohatý člověk váží dodatečné koruny do svého 

příjmu méně než chudý člověk. Jinými slovy, že užitek z příjmu jedné koruny 

v závislosti na výši příjmu je klesající. Lidé s vyšším příjmem si více cení svého volného 

času, a proto se méně snaží získat další příjem než lidé s nízkým příjmem, kterým příjem 

stěží stačí na pokrytí základních lidských potřeb. Takoví lidé vyhledávají pracovní 

příležitosti k tomu, aby měli na jídlo a bydlení. 

 

     III) Třetím vlivem, který zahrneme do modelu je možnost obcházení zákonů u 

OSVČ. Daňový zákon je velmi složitý, neustále novelizovaný a tudíž je pravdou, že se 

v něm skutečně orientují jen lidé, kteří se jím zabývají profesně. Tedy zejména daňoví 

poradci, které si člověk najme, pokud potřebuje vědět, jak optimálně zdanit své příjmy 

(optimálně se v tomto smyslu téměř ve všech případech myslí to, že se zaplatí co 

nejméně daní a stále to bude považováno za legální). Dále jsou tu lidé, kteří se jím 

zabývají profesně z té strany, že kontrolují dodržování daňového zákona, tedy daňový 

správci. Zatímco daňový poradci jsou lidé, kteří musí mít minimálně vysokou školu a 

procházet neustále školeními, tak daňovým správcům stačí pouze střední škola a školení 

jednou ročně. Poradce si klient najímá, pokud odvádí dobrou práci, zatímco správci jsou 

lidem přidělováni. Poradci stráví s klientem mnohem více času než správci a tudíž jeho 

aktivitám a příjmům mohou porozumět daleko lépe než správci. Poradci jsou placeni 

klientem, který má nad nimi přímou kontrolu, zatímco správci státem, který má na ně 

kontrolu pouze nepřímou. Z těchto důvodů je zřejmé, že v pomyslném souboji poradce 

vs. správce má jasnou výhodu poradce, i když poslední slovo má správce. Tím jsem 

chtěl demonstrovat, proč je možné udělat daňový únik a proč k tomu velmi často 

dochází
I
. 

 

     IV) Poslední trend, který je v modelu zohledněn, je fakt, že pokud bude danění 

OSVČ rozdílné od danění zaměstnanců, tak se stane část zaměstnanců OSVČ nebo 

naopak, aby měli lepší daňové podmínky. 

                                                
I Zde je však na místě zmínit, že takto vyjádřené daňové úniky ještě nemusí být považovány za daňové 

úniky ze zákona. Pokud jsou příjmy šikovně schované do výjimek ze zákonů, tak ve skutečnosti je vše 

legální. Pro naše účely však říkejme daňovému úniku nebo obcházení zákona všemu, co snižuje daň 

placenou státu od daně vybrané efektivní daňovou sazbou. 
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     Vliv, který v modelu však zahrnut není, a tudíž není možné plně modelovat 

Lafferovu křivku je ten, že při příliš velkém zdanění, budou lidé odcházet ze země do 

zahraničí a tím sníží nejen průměrnou mzdu, ale zejména i počet pracujících. My se 

budeme zabývat efektivní daňovou sazbou průměrné mzdy v rozmezí 5%-80% u 

progresivní daně a 5%-35% u rovné daně a budeme předpokládat, že pracovní síla je 

neměnná. 

 

5.3.2 Finální zápis problému 

 

     Zapišme předchozí úvahy do matematické řeči. Máme tedy 2 hráče, stát a lidi, kteří 

mezi sebou hrají hru. Stát oznámí daňovou politiku a lidé se jí přizpůsobí v tom smyslu, 

že svojí snahu vloží buď do zvyšování příjmů, nebo do obcházení zákona. Tím se změní 

i rozdělení příjmů ve společnosti. Na tomto novém rozdělení příjmů pak stát vybere 

daně. Otázku, kterou tedy stát řeší je:  

 

Jak nastavit křivku efektivní daňové sazby tak, aby po adaptování lidí na tuto 

novou politiku stát vybral co nejvíce a stále ještě motivoval lidi k další práci?  

 

     Jedná se tedy o obdobu hry na lídra (stát) a následovatele (lidé), kde prostředí je 

representováno mzdovým profilem společnosti neboli rozdělením příjmů ve 

společnosti. Užitkový funkcionál státu  závislý na progresivní křivce 

efektivní úrokové sazby , bude funkce funkcionálu vybraných daní  a 

funkcionálu , které bude vyjadřovat to, jak jsou lidé motivováni vkládat svůj čas do 

dodatečné práce k získání prémií (místo do obcházení zákona), nazveme toto číslo 

snaživost. Můžeme pak zapsat: 

(5.5) 

 

 

     Otázka je, jak namodelovat  a . K určení prvních dvou funkcionálů, 

budeme potřebovat znát dynamiku prostředí, protože výběr daní se uskuteční až po 

adaptaci lidí na křivku . 

 

Označme  funkci daňové sazby v současnosti. Z (5.3) víme, že má tvar: 
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(5.6) 

 

 

Kde  je podíl OSVČ ve společnosti. 

 

     Zabývejme se chvíli lidmi. Lidé současnou funkci daňové sazby znají, a proto 

přizpůsobují své chování podle ní. Pokusme se namodelovat jejich užitkovou funkci. 

Nejprve se na hru podívejme z pohledu jednoho člověka s hrubým příjmem . Užitek 

bude růst s rostoucí čistou mzdou a klesat s rostoucím vynaloženým úsilím k dosažení 

vyšší hrubé mzdy. Také bude užitek klesat, když bude muset člověk obcházet zákony, 

aby dosáhl vyšší čisté mzdy. Funkce daňové sazby  do rozhodování lidí 

vstupuje exogenně, proto nebude ve výčtu proměnných, a proto je modelován užitek 

člověka funkcí a ne funkcionálem. Veličiny, které ovlivňuje státem volená funkce , 

označme dolním indexem . Rozdělme tedy užitek jednoho člověka  na 

dva dílčí užitky. 

(5.7) 

 

 

Kde 

 (5.8a) 

 

(5.8b) 

 

 

     Nyní vysvětleme rovnice (5.8) podrobněji. (5.8a) vyjadřuje kladnou část užitku. 

Vystupuje v ní proměnná , která značí snahu člověka pracovat. Pokud je , pak 

pracuje stále stejně a bere mzdu . Pokud je , tak člověk pracuje více než 

obvykle a získá tím prémie. Při  naopak člověk příliš nepracuje a nejen že přijde o 

část mzdy a prémie, ale také může být vyhozen z práce. V našem modelu volíme 

. Horní mez udává horní hranici prémií (v zaměstnání jsou 10% 

prémie běžnou praxí). Nicméně v takovémto případě volí člověk před zvyšováním 

pracovního nasazení raději možnost obejít zákony. To se mu může podařit a tím se 
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dostáváme k funkci  udávající koeficient snížení daní. Pokud se osobě 

podaří obejít zákony, pak se bude  blížit 0. Funkci  modelujeme takto: 

 

(5.9) 

 

 

Kde  je podíl podnikatelů v populaci a  jsou konstanty. Tyto konstanty byly 

odhadnuty tak, že byly zvoleny očekávané hodnot funkce  pro různé mzdy a tím byla 

proložena křivka metodou nejmenších čtverců. Výpočty byly provedeny v programu 

Wolfram Mathematica 7.0.  

 

   Poslední nevysvětlená funkce v (5.8a) je funkce , která representuje vliv II), 

popsaný v podkapitole 5.3.1. Tuto křivku modelujeme lineárně takto: 

(5.10) 

 

 

Koeficienty v (5.10) byly zvoleny  a . Takovéto 

parametry odpovídají očekávanému efektu vlivu II). Průběh této funkce s těmito 

parametry je zobrazen na obrázku 5.2. 

 

 

Obr. 5.2. Průběh funkce  

 

     Přejděme k vysvětlení funkce (5.8b). Tato rovnice modeluje volbu člověka mezi 

dodatečnou prací (první člen) a obcházení zákonů (druhý člen). Je pozorováno, že lidé 

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
mzda

0.2
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1.2

M mzda 
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s vyšším příjmem většinou nemají příliš vůli zvyšovat své pracovní nasazení a raději 

hledají jiné způsoby jak zvýšit svůj příjem, proto první člen roste pouze s logaritmem 

mzdy nikoliv s . Třetí mocnina v prvním členu pak vyjadřuje jak moc je pro člověka 

obtížné zvýšit svůj pracovní výkon (každá dodatečná práce je vykoupena větší nevůlí ze 

strany pracovníka). V druhém členu v závorce se na rozdíl od prvního členu snaha více 

pracovat odečítá, což značí právě onu volbu. Koeficienty  byly odhadnuty 

za předpokladu, že současná situace je již stabilní (podrobnostmi se bude zabývat 

následující podkapitola). 

 

Zapišme optimalizační úlohu člověka s příjmem : 

(5.11) 

 

Kde       

 

Což řešíme položením derivace  a následnému vyřešení této rovnice 

pro . Dostaneme řešení: 

(5.12) 

 

 

     Vraťme se ještě k funkci . Uvědomme si, že  silně ovlivňuje volbu , 

přestože do vzorce (5.9)  nevstupuje. Člověk se snaží maximalizovat užitek 

 a pokud bude  nízké, může zvolit  a tím snížit účinek 

prvního členu rovnice (5.8b), který vystupuje v rovnici (5.7) záporně.  

 

     Podíl OSVČ  ovšem také musí mít nějakou dynamiku. Pokud bude zdanění OSVČ 

nižší než zdanění zaměstnanců, je pravděpodobné, že se zvýší počet OSVČ a naopak. 

Rovněž, pokud bude daň obecně příliš vysoká, pak se zvýší podíl OSVČ v populaci, 

protože obcházení zákonů jde snadněji, pokud si daňové přiznání provádí osoba sama 
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s daňovým poradcem, než pokud ho za osobu provádí mzdová účetní u zaměstnavatele
I
. 

Vysvětleme modelovanou dynamiku  na přikladu. Řekněme, že se daňová sazba pro 

OSVČ změní ze současných 0,365 na . Daňová funkce bude pak vypadat takto: 

(5.13) 

 

 

      je modelovaná na základě odhadovaných hodnot, to znamená, že by se neměla 

měnit pro libovolnou daňovou sazbu. Proto platí
II
: 

(5.14) 

 

 

 

     Protože lidé nereagují okamžitě na změnu daňové politiky a mnoho lidí se nestane 

OSVČ jen pro to, že platí nižší daně, tak počítáme, že se tato změna projeví jen ze 

třetiny. Proto podíl  OSVČ v populaci po změně daňové sazby bude: 

(5.15) 

 

 

A tudíž daňová funkce bude: 

(5.16) 

 

 

     Pokud tedy vláda oznámí změnu daňových sazeb, pak se změní i podíl OSVČ 

v populaci a tudíž se změní i daňová funkce. Funkci, kterou získáme takovýmto 

                                                
I Zaměstnavatel sleduje jiné cíle než zaměstnanec. Jeho hlavní prioritou v tomto ohledu  je, aby se 

nedostal při výplatě mzdy do rozporu s pracovním a daňovým zákonem. Proto se nezabývá dopodrobna 

jak najít díru v zákoně a snížit tak daň kterou platí jeho zaměstnanec. On tyto peníze musí zaplatit stejně a 

už nemá potřebu řešit, jaká část z nich jde zaměstnanci a jaká státu. 

II Zde jsem se při výpočtu dopustil zjednodušení, které je vysvětleno v podkapitole 5.4.3 bod I) 
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postupem, budeme říkat ustálená daňová funkce. Pokud oznámíme daňovou funkci pro 

zaměstnance  a pro OSVČ , pak ustálená daňová funkce bude: 

 

(5.17) 

 

 

Kde  se spočte postupem popsaným výše na základě rovnic (5.14) a (5.15). 

 

     Zbývá vyřešit otázka dynamiky rozdělení mezd ve společnosti. Každý člověk si po 

změně daňové sazby zvolil, zda si bude mzdu
I
 zvyšovat či snižovat (volbou ). 

V současné době máme hustotu  rozdělení mezd . Rozhodování 

jednotlivce o volbě pracovního nasazení  jsme dělali v rámci každého člověka 

s platem . Tudíž dva rozdílní lidé se stejným platem  zvolí stejné . Ustálené 

rozdělení mezd  vypočteme obdobným způsobem jako funkci  s tím 

rozdílem, že křivku hustoty logaritmicko-normálního rozdělení budeme prokládat body 

převzatými z ČSÚ (stejně jako v případě ) a ty pronásobíme výrazem 

, což představuje změnu v platech. Symbolicky by se dala změna bodů, kterými 

budeme prokládat křivku (5.4), abychom získali  zapsat následovně: 

(5.18) 

 

 

Tento zápis znamená, že pokud mají lidé ve skupině  plat , tak po změně daňové 

křivky , budou mít tito lidé plat II. 

 

     Nyní když umíme modelovat dynamiku systému, můžeme se vrátit na začátek této 

podkapitoly, k rovnici (5.5) a určování funkcionálů . Výpočet státem vybrané 

daně nyní provedeme snadno jako střední hodnotu daně vybrané u jednotlivce krát počet 

všech pracujících lidí: 

                                                
I
 Mluvíme zde o hrubé mzdě, která se vykáže ke zdanění, nikoliv k jeho skutečnému příjmu, jehož části 

nemusí být předmětem daně. 

II Kategorie  jsou vybrány dle dostupných dat z ČSÚ. Více viz Tabulka 6.1. 
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(5.19) 

 

 

Snaživost  budeme počítat následovně: 

(5.20) 

 

 

Meze integrálu jsou zvoleny tak, aby se zahrnulo co nejvíce lidí a zároveň měla veličina 

vypovídací schopnost. Většina lidí má mzdu právě v rozmezí 5 000 až 100 000 Kč. 

 

     Poslední co zbývá před finálním zápisem úlohy je funkce  z rovnice 

(5.5). Tato funkce má vyjadřovat preference státu. Zda mu přinese vyšší užitek výběr 

daní, nebo vyšší pracovitost lidí. Jak však tuto funkci zvolit? Ze všech aproximací a 

zjednodušení, které jsme v průběhu modelování použili, je právě tato volba nejcitlivější 

na interpretaci finálního výsledku. Proto zde tuto funkci modelovat nebudeme. My 

neznáme preference státu a pro politika bude pravděpodobně nejlepší, pokud si bude 

moci vybrat z několika výsledků, které nám vyjdou výpočtem  a . Sestavíme 

tedy tabulku variant nastavení lineární progresivní daňové sazby. Výpočet si tedy klade 

za cíl, získat koeficienty lineárních daňových křivek, které budou dávat lepší výsledky 

než současné nastavení. Optimálně stát vybere více peněz a zároveň zvýší pracovní 

morálku, aby lidé upřednostňovali dodatečnou práci před obcházení zákona. 

 

Na závěr podkapitoly vyjádřeme matematicky problém, který budeme řešit. 

(5.21) 
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Kde  je množina funkcí tvaru (5.17) v níž jsou funkce ,  jsou 

lineární funkce. 
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5.4 Výpočet 

 

     Výpočet (5.21) jsem provedl v programu Wolfram Mathematica 7.0 postupem, 

popsaným v podkapitole 5.3. Nejprve popíšeme, jak byl výpočet proveden, pak uvedeme 

v bodech poznámky k výpočtu koeficientů jednotlivých funkcí a data, kterých jsem 

využil při modelování, a na závěr vyjádříme výsledek výpočtů. 

 

5.4.1 Cíle výpočtu 

 

K vyřešení úlohy (5.21) je třeba nalézt dvě neklesající funkce: 

(5.22) 

 

 

 

optimální v tom smyslu, že maximalizují integrály (5.19) a (5.20). Daně nemohou být 

příliš vysoké a rostoucí lineární funkce má v nekonečnu limitu nekonečno, proto je 

nutné, aby daňová progrese někde skončila. Z historických i matematických důvodů 

jsem se rozhodl, že daňové funkce, vystupující v (5.21) budou funkce tohoto tvaru: 

(5.23) 

 

 

 

    Nyní se pokusíme heuristicky odhadnout meze možných výsledků koeficientů 

 a . Víme, že daně se pohybují v rozmezí 10-30% pro chudší lidi a 

v rozmezí 10-60% pro bohatší lidi. My tyto limity při našem modelování lehce 

překročíme a budeme uvažovat koeficienty tak, aby se funkční hodnoty funkcí (5.23) 

vešli do rozpětí 5-40% pro chudší lidi a 5-80% pro bohatší lidi. Proto jsme zvolili 

následující limity pro koeficienty: 

(5.24) 
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     Počítat všechny kombinace nastavení koeficientů je nemožné. Musíme tedy vzít jen 

některé kombinace
I
. Při mých výpočtech jsem zkoušel kombinace koeficientů z množin: 

(5.25)  

 

 

 

Což odpovídá funkcím zobrazeným na obrázku 5.3.  

 

 

Obr. 5.3. Testované funkce daňových sazeb 

 

5.4.2 Rozdělení mezd 

 

     Jak již bylo zmíněno v podkapitole 5.2.2 údaje, které posloužili k modelování 

rozdělení mezd v populaci, byly převzaty z ČSÚ. Konkrétně byla použita zobrazená 

v tabulce 5.1. 

  

                                                
I Výpočet jedné kombinace koeficientů na počítači Pentium 4, 2x2GHz, 2 GB RAM zabral 2-3 minuty 

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
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Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd 

PÁSMA 
MEZD 

Podíly 
zaměstnanců 

PÁSMA 
MEZD 

Podíly 
zaměstnanců 

PÁSMA 
MEZD 

Podíly 
zaměstnanců 

do 10 000 3,01 %  20 001-21 000 4,79 %  30 001-32 000 4,01 % 

  10 001-12 000 4,68 %  21 001-22 000 4,61 %  32 001-36 000 5,68 % 

  12 001-14 000 6,09 %  22 001-23 000 4,34 %  36 001-40 000 3,55 % 

  14 001-16 000 7,53 %  23 001-24 000 4,20 %  40 001-50 000 4,63 % 

  16 001-17 000 4,34 %  24 001-25 000 3,97 %  50 001–60 000 2,09 % 

 17 001-18 000 4,54 %  25 001-26 000 3,68 %  60 001-80 000 1,74 % 

 18 001-19 000 4,66 %  26 001-28 000 6,27 %  80 001 a více    1,80 % 

 19 001-20 000 4,79 %  28 001-30 000 5,01 % 

 

 Tabulka. 5.1. Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd (ČSÚ 2009) 

 

     Při modelování  jsem vzal body tvaru {průměrná hodnota v jednotlivém pásu 

mzdy; podíl zaměstnanců v pásmu}, přičemž nejnižší měsíční mzdu jsem uvažoval 

5 000,- a nejvyšší 1 000 000,-. Tedy například pro pásmo 17 001 – 18 000 jsem vytvořil 

bod {17 500; 0,0454}. Těmito body jsem pak pomocí metody nejmenších čtverců 

proložil křivku (5.4) pomocí funkce v programu Wolfram Mathematica 7.0 FindFit. Tím 

jsem dostal rozdělení mezd, které má logaritmicko-normální rozdělení  

s parametry . Kód programu je uložen na přiloženém 

CD pod názvem Dane_CSU1.nb. 

 

5.4.3 Funkce ,  a  

 

     K odhadu parametrů funkcí  a  jsem nenašel vhodné statistiky a údaje, 

proto jsem odhadl jejich pravděpodobný průběh. Funkci  jsem volil tak, aby 

člověk se mzdou 10 000,- si vážil dodatečné koruny s koeficientem 1,2 a člověk 

se mzdou 50 000,- si vážil dodatečné koruny do jeho příjmu s koeficientem 0,6. Z těchto 

hodnot mi pak vyšly koeficienty funkce (5.10)  a . 
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     Pro funkci  jsem postupoval obdobným způsobem. Zde jsem však použil 

proložení bodů lineární křivkou (5.9) metodu nejmenších čtverců, opět pomocí funkce 

v programu Wolfram Mathematica 7.0 FindFit. Body, které jsem zvolil, jsou v tabulce 

5.2. Tyto body jsou voleny na základě myšlenky, že se zvyšující se mzdou, člověk 

odvádí vyšší absolutní hodnotu na daních, a tím je pro něj tato veličina více sledovaná. 

Proto věnuje více času pročítáním zákonů a konzultacemi s daňovými poradci, aby 

placenou daň snížil. 

 

Mzda (Kč) 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 70 000 

(mzda) 0.99 0.95 0.92 0.9 0.85 0.78 

Tabulka. 5.2. Očekávané hodnoty funkce  

 

     Poslední funkcí, pro kterou bylo nutné odhadnout parametry je funkce 

. Zde je situace jiná než u předchozích dvou funkcí ze tří hlavních 

důvodů: Za prvé jde o funkci dvou proměnných, za druhé funkce není lineární ani 

v jedné své proměnné a za třetí nás zajímá maximalizace funkce  přes 

množinu , které je tato funkce pouhou součástí. Je tudíž třeba zvolit 

jinou metodu. Koeficienty této funkce byly odhadnuty následovně: použil jsem 

předpokladu, že v současné době je stav populace z větší části již ustálený neboť daňové 

zákony v současném znění jsou platné již od 1.1.2008. Dále z tohoto vyvozuji 

předpoklad, že při současném daňovém systému bude , která maximalizuje užitek 

 rovna 0 u mediánového člověka, tedy člověka s příjmem 22 992 Kč. 

 

     Vyzkoušel jsem přibližně 2,5 milionů kombinací nastavení koeficientů , kde 

jsem je průběžně zpřesňoval tak, aby se co nejvíce lidí s příjmem v rozmezí 5 000 až 

100 000 Kč vešlo při maximalizaci svého užitku do intervalu  a 

zároveň aby mediánový člověk měl optimální  kladné a co nejblíže 0. Dospěl jsem 

k výsledku, že koeficienty, nejlépe vystihující současnou situaci na základě uvedených 

předpokladů jsou . Výpočty byly provedeny v Programu 

Wolfram Mathematica 7.0. Část výsledků s napsaným kódem je uložena na CD pod 

názvem Dane_koeficienty1.nb. 
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5.4.4 Výpočetní aproximace 

 

     Protože byl problém (5.21) řešen pomocí programu a nikoliv analyticky, je jasné, že 

výsledky nebudou přesné. Některé výpočty však trvaly natolik dlouho, že musely být 

zjednodušeny. Uveďme zde zjednodušení, která byla při výpočtu použita.  

 

     1) V rovnice (5.14) byla zjednodušena tak, aby  nezáviselo na mzdě a mohl se 

zachovat ustálený profil společnosti stejný pro OSVČ i pro Zaměstnance.  je proto 

počítáno tak, že znovu vypočteme  metodou nejmenších čtverců se stejnými body 

z Tabulky 5.2 ovšem s novou daňovou křivkou. Pak tím získáme nové koeficienty 

funkce , označme je  a .  pak spočteme dle vzorce: 

(5.26) 

 

 

     2) Integrál výběru daní (5.19) nebyl počítán přes množinu , ale přes množinu 

. 

 

     3) Výpočet integrálu určujícího míru snažení (5.20) je časově velmi náročný, proto 

byl aproximován sumou následovně: 

(5.27) 

 

 

     4) Naopak zahrnujeme zpřesnění, které jsme v podkapitole 5.3 z důvodu přehlednosti 

vynechali, avšak v programu zahrnuté je, paušální odečtení 2 070,- od placené daně, 

zmíněné v §35 v podkapitole 5.2.1. 
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5.4.5 Výsledek 

 

     Nejprve jsem do výpočetního programu, který lze nalézt na přiloženém CD pod 

názvem Dane_stat.nb, vložil funkci , abych zjistil hodnotu  a  při 

současném nastavení daně. Dostal jsem výsledky: 

(5.28) 

 

 

 

     Pak jsem otestoval funkce (5.23) s parametry (5.25) a obdržel jsem 3 136 výsledků 

pro  a . Porovnal jsem tyto výsledky s (5.28). Vyřadil jsem ty, které měly buď 

vybranou daň nižší než  nebo snaživost nižší než -0,06. Tím jsem se dostal přibližně 

na pětinu možných řešení. Z nich jsem vybral 7 nejlepších, podle tří kritérií. Vzal jsem 3 

výsledky s nejlepším , dále 3 výsledky s nejlepším  a nakonec výsledek, který 

byl nejlepší kombinací  a , konkrétně to byl výsledek, který má 26té nejlepší 

 a 24té nejlepší . V následující tabulce 5.4 shrnujeme výsledek úlohy, přičemž 

necháváme na politikovi, ať si zvolí, který vyhovuje nejvíce jeho politice. Zda ten, který 

vybere nejvíce daní, či ten, který lidi nejvíce motivuje k práci. Jako dodatek je na 

obrázku 5.4a znázorněna změna volby snahy  ze současného systému (modře) 

k systému, který by byl nastaven jako nejlepší dvojice  a  (v tabulce 5.4 na 

posledním místě a v grafu červeně)
I
. Na obrázku 5.4b je pak graf daňových funkcí pro 

tyto parametry. A na obrázku 5.4c je změna rozdělení mezd v populaci, rovněž pro tyto 

parametry. 

 

 

 

                                                
I Poznamenejme, že grafy ostatních výsledků vycházejí velmi podobně a nemá příliš význam je zde uvádět 

všechny. 
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      Pořadí 

 

Pořadí 

 

Počet 
OSVČ 

      1 53 768 665 

      2 51 763 249 

      3 52 814 348 

      47 3 784 801 

      50 2 803 681 

      53 1 795 298 

      26 24 770 678 

Tabulka. 5.3. Znázorňující shrnující výsledky této kapitoly 
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Obr. 5.4. (Nahoře, vlevo)Křivky daňových sazeb pro poslední výsledek z tabulky 5.3. 

Červená křivka se vztahuje k zaměstnancům a zelená k OSVČ. 

 (Nahoře, vpravo) Změna motivace: Modrá křivka je současnost, a červená křivka je 

situace při volbě daňových sazeb dle posledního řádku tabulky 5.3.  

(Dole, vlevo) Změna distribuční funkce rozdělení mezd v populaci: Modrá křivka je 

současnost, a červená křivka je situace při volbě daňových sazeb dle posledního řádku 

tabulky 5.3. 

(Dole, vpravo) Změna hustoty rozdělení mezd v populaci: Modrá křivka je současnost, a 

červená křivka je situace při volbě daňových sazeb dle posledního řádku tabulky 5.3. 
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5.5 Závěr 

 

     V této kapitole jsme vytvořili relativně komplexní model, který se zabývá daňovou 

problematikou. Snažili jsme se na toto exponované téma dívat z pohledu diferenciálních 

her a tím tak otevřít nové možnosti řešení problému. 

 

5.5.1 Zhodnocení výsledků 

 

     Výsledky, které jsme získali, zobrazené v tabulce 5.3, naznačují mnohé. Za prvé 

ukazují, že při vhodně zvolené progresivní daňové křivce lze dosáhnout toho, že bude 

více lidí motivováno k práci než při současné rovné dani a stát vybere na daních ještě 

více než nyní. Nicméně podíváme-li se na grafy 5.4, pak vidíme, že mimo progrese je 

zde navíc změna v poměru zdanění Zaměstnanců a OSVČ. V současné době se více 

zdaňují OSVČ (viz rovnice (5.3)), ale na grafu 5.4a je od jistého příjmu doporučeno 

zdaňovat více zaměstnance. Pokud se však podíváme na graf 5.4b, vidíme, že u vyšších 

příjmů nám hodnota snažení klesla, důležité při této úvaze je však si uvědomit, že 

celková snaha, počítaná dle vzorce 5.27, zahrnuje ještě hustotu rozdělení mezd, a proto 

nám vychází celková snaha lepší než celková snaha v současné době. Tato veličina se 

totiž váže na počet lidí, ne na příjem do státní kasy. Pokud tedy chceme dělat politiku 

takovou, aby se zalíbila co nejvíce lidem, pak tuto veličinu musíme sledovat. Na 

obrázku 5.4c je zase vidět změna rozdělení mezd. Můžeme zde pozorovat zvýšenou 

pracovní aktivitu u lidí s nižší mzdou a naopak útlum u lidí s vyšší mzdou. 

 

     Shrňme výsledek, zobrazený v grafech 5.4. Lidé s nižšími příjmy budou pracovat 

více, zatímco lidé s vyššími příjmy budou více obcházet zákony
I
. Sníží se tak rozdíly ve 

mzdách a vzroste mediánová i průměrná mzda. Při této politice budou odcházet OSVČ 

do zaměstnání, a mít tak příjem ze závislé činnosti. Díky tomu bude prostředí v ČR 

méně konkurenční
II
, tudíž porostou ceny spotřebních košů. Naproti těmto vlivům se však 

do státní kasy vybere více peněz a více lidí bude spokojenějších
III

. Závěr těchto výsledků 

je opět volbou mezi současným stavem a progresivní křivkou tak, jak jsme ho naznačili 

v úvodu této kapitoly. 

                                                
I Poznamenejme, že lidí s příjmem nad 100 000.- se tato změna nedotkne, protože ti si cení svého času 

více než dodatečných korun a proto se u nich motivace více pracovat stejně nezvýší (viz obr 6.4b). 

II Neboť většina OSVČ jsou drobní podnikatelé, využívající mezery na trhu. 

III Zejména lidí s nižším příjmem, což nejsou lidi, kteří by dávali jiným lidem práci. 
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     Ještě dodejme, že sazba zobrazená na obrázku 5.4a je efektivní. Tedy pokud by se 

zvolený politik rozhodl tuto sazbu přijmout, pak by jí musel nastavit pomocí všech 

paragrafů popsaných v podkapitole 5.2.1, nikoliv pouze pomocí paragrafu 16, což je 

jediný paragraf, který se ve větší míře vyskytuje v médiích a lidi si ho tak nejvíce 

všímají (jak je vidět z rovnic (5.3), tak tento paragraf nepředstavuje ani polovinu 

efektivní daňové sazby). 

 

5.5.2 Zhodnocení modelu 

 

     Model zahrnuje mnoho vlivů popsaných v podkapitole 5.3.1. Nesnaží se jen ukázat 

cestu (jako většina makroekonomických modelů, popsaných v literatuře), ale využívá 

reálných údajů. Model obratně shrnuje Českou daňovou soustavu pomocí efektivní 

daňové sazby.  

 

    První rozšíření, které by bylo možné provést je rozšíření množiny testovaných 

daňových křivek. Lineárně progresivní daňová sazba je sice ve světě nejpoužívanějším 

modelem, avšak dalo by se vymyslet více způsobů modelování. Například kvadratická, 

exponenciální, logaritmická funkce, by mohly posloužit jako vhodné modely, nebo 

funkce arkus-tangens, která je navíc omezená. 

 

     Několik veličin je zde však odhadnuto na základě očekávaných hodnot, a proto 

výsledky (ač se mohou zdát překvapivé), nemůžou dát mnoho nového. Neboť z modelů, 

které nastavujeme tak, jak očekáváme, nezískáme neočekávané výsledky
I
. Proto by se 

pro parametry funkcí ,  a  musely provést studie a 

průzkumy, na které v této práci není prostor. Také dynamika podílu OSVČ v populaci je 

velmi zjednodušená. Zde je veliký prostor pro zlepšení. 

 

       Na výsledku se může promítnout i fakt, že známý a popsaný vliv odchodu 

nespokojených lidí do zahraničí zde není zahrnut. Dále by zde mohl být zahrnut vliv 

přísunu investorů v případě nízkých daní. Tedy dohromady jakási dynamika pracovní 

síly. 

                                                
I Viz (Sedláček 2009) 
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     Konečně, celý daňový systém, jak je popsán v námi zmíněných paragrafech, není pro 

žádnou vládu závazný. Systém se může od základu změnit a teoreticky tak lze dosáhnout 

systému, který by vyhovoval všem, který nikdo ještě nevymyslel, a který v tomto 

modelu jistě nenalezneme. 
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6 
 

Statistické hry 
 

6.1 Definice a motivace statistických her 

 

     Definice, myšlenky a závěrečná věta v této kapitole jsou převzaty z (Blackwell and 

Girshick 1964), kapitoly 3-6. 

 

     Budeme uvažovat jednokolové hry dvou hráčů. Každou takovou hru určuje, struktura 

množin strategií a tvar výplatních funkcí hráčů a mechanismus hry. V této kapitole se 

zaměřme na jednu specializaci teorie her, která se nazývá statistické hry. Ve 

statistických hrách budeme místo o hře dvou hráčů mluvit o hře přírody proti 

statistikovi. Příroda je z pohledu statistika neinteligentní hráč a výše její výplatní funkce 

nás nezajímá, proto když budeme mluvit o výplatní funkci , budeme mít na mysli 

výplatní funkci statistika. Uvědomme si, že příroda obecně nemusí být neinteligentní, 

pouze statistik nezná tvar její výplatní funkce a nerozumí mechanismu, podle kterého se 

příroda rozhoduje volit své strategie. Tento pohled se od předchozích her zásadně liší 

tím, že nyní se díváme na hru striktně subjektivně z pohledu jednoho hráče a nikoliv 

z nadhledu s tím že bychom hledali koncepty rovnováhy. Obecně statistická hra je hra, 

ve které je některá veličina z nějakého pohledu náhodná. Tedy například zvolená 

strategie přírody je z pohledu statistika náhodná veličina. 

 

     Pod přírodou si lze představit více objektů. Například příroda může být počasí, které 

je nepředvídatelné a se kterým hrajeme hru, když se rozhodujeme například, zda si brát 

deštník na cestu na nákup. Také to může být hráč, u kterého jednoduše neznáme stimuly, 

které ho vedou k výběru strategie (třeba výplatní funkci), a tudíž nemůžeme odhadnout 

jeho výběrovou funkci. Dále si lze pod přírodou představit skupinu lidí, kteří činí 

kolektivní rozhodnutí a je pro nás velmi obtížné odhadnout, jak se zachovají. Vždy 

z pohledu statistika je klíčem pokusit se odhadnout informaci, kterou nemá k disposici, 

třeba na základě pozorování. Statistické hry tyto situace popisují.  
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     V našich hrách statistik nejprve učiní nějaký pokus za účelem odhadnout rozdělení 

volby strategie přírody (smíšenou strategii přírody). Informaci z pokusu použije k 

odhadu tzv. aposteriorní pravděpodobnosti stavu přírody a na základě nějakého 

rozhodovacího mechanismu určí strategii, se kterou vstoupí do hry. 

 

     K analýze statistických her využijeme některé pojmy z teorie pravděpodobnosti. 

Základním pojmem je prostor výsledků pokusu  obsahující elementární jevy 

. Na prostoru  budeme ještě uvažovat systém jejích podmnožin , které tvoří -

algebru. Dále budeme uvažovat jiný prostor strategií přírody , se -algebrou , 

obsahující elementární jevy . Dostali jsme tak dva měřitelné prostory  a 

. Dále zaveďme dvě náhodné veličiny. I, což je náhodná 

veličina popisující výsledek pokusu a  je náhodná veličina 

popisující volbu strategie přírody do hry. (Definice viz (Blackwell a Girshick 1964)). 

 

Definice 6.1: Nechť  a  jsou dva měřitelné prostory a nechť  je 
funkce definovaná na součinové -algebře  taková, že pro pevné 

 pravděpodobnostní míra na a pro pevné  je  
měřitelná na . Pak čtveřici  nazveme výběrový prostor.  

 

     Z hlediska teorie her je  ryzí strategií přírody. Prvky množiny  budeme 

také nazývat stav přírody. S množinou ryzích strategií statistika je to složitější. 

Označme  jako množinu rozhodnutí statistika , které může učinit při (jemu 

neznámému) stavu přírody . Jak jsme již předeslali, u statistických her se uvažuje, že 

má statistik možnost provádět předběžné pokusy, které mu pomáhají získat informace o 

skutečném stavu přírody . Pokud se zvolí rozhodnutí  bez předběžných pokusů, utrpí 

ztrátu , kde měřitelná funkce . Statistik musí rozhodnout, které 

pokusy má provést, jaké množství pokusů má provést, v jakém pořadí má pokusy 

provést a jaké rozhodnutí má po skončení pokusů učinit. K neomezenému počtu pokusů, 

který by mohl dát úplnou informaci o , zabraňuje cena pokusu (lze si pod tím 

představit například čas nebo transakční náklady). Tyto náklady také ovlivňují volbu 

strategie. Podle počtu pokusů mluvíme buď o statistických hrách s jednoduchým 

pokusem (jeden pokus), nebo o sekvenčních hrách (více pokusů). Pokus, který se 

rozhodne učinit, může být například nějaké pozorování, nějaký test nebo simulace hry 

na základě minulosti. Lze si pod tím rovněž představit jedno kolo hry a proto pokud 

postup popsaný v odstavci výše statistik aplikuje ve více kolech hry, tak se mu postupně 

                                                
I  zde značí systém borelovských množin v ℝ. 
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zpřesňuje odhadované rozdělení volby strategie přírody. V takovém případě každé 

předchozí kolo hry je pokus, který statistik využívá k volbě strategie do kol 

následujících (využívá zkušenosti z minulých kol). My se budeme zabývat pouze hrami 

s jednoduchým pokusem. Jednoduchý pokus se skládá z konečného počtu dílčích 

pokusů, přičemž výsledek 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 viz (Blackwell a Girshick 1964)). 

 

Definice 6.2: Nechť    je výběrový prostor a nechť  je 
prostor rozhodnutí. 
Libovolná měřitelná funkce  , se nazývá rozhodovací funkceI.  
Označme  systém rozhodovacích funkcí, jenž tvoří množinu ryzích strategií 
statistika. 
Libovolná měřitelná funkce  se nazývá ztrátová funkce. 
Funkce  definovaná předpisem  
(6.1)   

 

 
nazveme riziková funkce.II 
Hra III se nazývá statistická hra s jednoduchým pokusem.  

  

     Nyní můžeme přesněji zavést pojmy vyložené dříve. Apriorní pravděpodobnost je 

pravděpodobnostní míra na . Tuto míru budeme značit . Apriorní 

pravděpodobnostní rozdělení je rozdělení náhodné veličiny  (tedy rozdělení stavů 

přírody). Toto rozdělení není statistikovi známo, ale díky pokusu se ho může pokusit 

odhadnout. Aposteriorní pravděpodobnost je odhadovaná pravděpodobnost stavu 

přírody na základě známého výsledku pokusu. Tuto míru budeme značit , aby bylo 

zdůrazněno, že výsledek pokusu je již znám. 

 

                                                

I Tato funkce nám říká, jakou strategii statistik zvolí, pokud výsledek pokusu bude . 

II Neboli je tedy střední hodnota ztráty, pokud stav přírody je . 

III Zde je značení hry odlišné od definice hry v normálním tvaru , zde předpokládáme 

hodnost matice  rovnou 2,  a  značí množiny strategií přírody a statistika, množina výplatních funkcí 

 je zde redukovaná pouze na výplatní funkci statistika , neboť výplatní funkce přírody nás nezajímá. 
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      Rozdělení náhodné veličiny  pak popisuje volby strategie přírody, tedy lze 

ztotožnit dle definice 1.3 ztotožnit se smíšenou strategií přírody. Symbolem  budeme 

značit prostor apriorních pravděpodobností přírody . Aposteriorní pravděpodobnost 

definujeme formálně pomocí Bayesovy věty. I (Definice viz (Blackwell a Girshick 

1964)): 

 

Definice 6.3: Nechť  je výběrový prostor a nechť je 
apriorní pravděpodobnost. Pak aposteriorní pravděpodobnost náhodné veličiny  
je při daném  měřitelná funkce   definovaná pro  následujícími 
vztahy: 
(a) pokud je  diskrétní náhodná veličina, pak definujeme 
(6.2a) 

 

 

(b) pokud je  spojitá náhodná veličina, a existuje hustota  vzhledem k referenční 

míře II, pak definujeme 

(6.2b) 

 

 

     Připomeňme, že  je pravděpodobnost jevu  za podmínky  kde 

 a  je apriorní pravděpodobnost jevu . Z toho plyne dle 

Bayesova vzorce, že  je pravděpodobnost jevu  za podmínky  kde 

. Obdobným postupem zkonstruujeme pojem aposteriorního rizika 

(Definice viz (Blackwell a Girshick 1964)):III 

 

 

 

                                                
I  Odvození aposteriorní pravděpodobnosti vychází z podmíněné střední hodnoty a použití Bayesova 

vzorce. Lze nalézt v (Blackwell and Girshick 1964) 

II Jde tedy o hustotu rozdělení náhodné veličiny  za podmínky , kde  a . 

III Postup konstrukce aposteriorního rizika je téměř stejný jako u aposteriorní pravděpodobnosti jen s tím 

rozdílem že počítáme podmíněnou střední hodnotu ztráty. Postup lze nalézt v (Blackwell and Girshick 

1964) 
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Definice 6.4: Funkce   definovaná vztahem 
(6.3)  

 

 
se nazývá aposteriorní riziko při daném výsledku pokusu  a apriorní 
pravděpodobnosti . Pro  značí  číslo  při speciální volbě 

. I 

                                                

I
 Důvod, proč některé proměnné píšeme do dolního indexu je ten, že při sledování aposteriorního rizika 

sledujeme dopad volby statistikovi strategie, zatímco výsledek pokusu a apriorní pravděpodobnost jsou 

dané. 
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6.2 Bayesovské hry 

 

     Dále se ve výkladu omezíme na statistické hry s pevným rozsahem výběru a 

s konečnou množinou stavů přírody . I  pak lze přirozeně definovat 

předpisem: 

(6.4) 

 

 

Položme: 

(6.5)   

 

  

      a  je vektor ztrát, při statistikově volbě strategie , jehož -tá složka je 

utrpěná ztráta při stavu přírody . Nyní nahradíme prostor rozhodovacích funkcí  

systémem funkcionálů , pro které platí: 

(6.6)  

 

 

 

 je vektor ztrát statistika, který zvolil rozhodovací funkci  a stav přírody byl . 

Pak riziková funkce statistika, když příroda je ve stavu  je podle (6.1): 

(6.7)    

 

 

Definujme  vztahem: 

 

                                                
I Při takovémto zjednodušení lze ve všech definicí uvažovat diskrétní rozdělení, diskrétní míry a všechny 

příslušné vzorce upravit na součty řad. 



126 

 

(6.8)   

 

 

     Původní hra je pak ekvivalentní s hrou, ve které statistik volí bod , příroda volí 

index  a střední hodnota ztráty se rovná -té souřadnici bodu . Takto zavedenými 

pojmy jsme ukázali, že statistická hra, v níž nelze provádět pokusy, je ztráta statistika 

určena některou souřadnicí jednoho bodu z . Zatímco ve hře, kde pokusy provádět lze, 

se ztráta  rovná váženému průměru souřadnic bodů z . Lze dokázat, že pokud 

je  uzavřená a omezená, pak i  je uzavřená a omezená. Také lze dokázat že  je 

konvexní množina (viz věta 6.2.1 z (Blackwell and Girshick 1964)). 

 

     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 

principy I . Ve statistických hrách je obvyklé používat tzv. Bayesův princip II , který 

zohledňuje a využívá informace, které jsme o skutečném stavu přírody již zjistily. Podle 

tohoto principu, statistik řeší tuto úlohu: 

(6.9)  

 

 

kde  je výplatní funkce statistika,  je pravděpodobnostní míra na . Rozhodnutí, 

které řeší tuto úlohu, nazveme Bayesovo řešení. Povšimněme si, že Bayesův princip 

dává vždy ryzí strategii
III

 (Znění i důkaz následující věty lze nalézt v (Blackwell and 

Girshick 1964), věta 6.3.1). 

 

Věta 6.1: Nechť množina  je omezená a uzavřená. Pro libovolné  položme 
(6.10)  

 
IV 

                                                
I Jedná se tedy např. princip minimaxu, princip minimaximální ztráty, Hurwitzův princip, apod. Více viz 

(Maňas, Teorie her a její aplikace 1991) 

II
 Statistické hry, ve kterých se využívá Bayesovského principu se někdy nazývají Bayesovské hry. 

III Viz (Blackwell a Girshick 1964) 

IV Upřesněme, že  značí skalární součin vektorů  a . 
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Pak množiny T(w) jsou uzavřené a konvexní a pro  nemají  a  
žádné společné vnitřní body. 

 

     Jak množina  z (6.10) charakterizuje Bayesova řešení? „Prostor  se rozdělí na 

uzavřené, konvexní podmnožiny  bez společných vnitřních bodů a volí (odhadne se) 

se pevně . Jestliže výsledek pokusu je , spočte se aposteriorní pravděpodobnost , a 

když vyjde , zvolí se vektor , neboli provede se to rozhodnutí , které 

má za následek vektor .―
I

 Pokud bude množina rozhodnutí  konečná 

, pak můžeme Bayesova řešení popsat tak, že statistik přijme rozhodnutí 

 jestliže: 

(6.10)  

 

kde 

(6.11)  

 

 

      je tedy množina pravděpodobnostních měr, pro které dává  minimální 

aposteriorní riziko . Dle (6.11) je  střední hodnota ztráty statistika, když 

výsledek pokusu byl . 

 

Příklad 6.1: Ilustrujme si popsaný postup na příkladu z moderní politické ekonomie
II
. 

V každých volbách je na výběr z desítky politických stran, avšak pouze několik málo 

stran má rozumnou pravděpodobnost na to stát se nejsilnější stranou. Voliči jsou si toho 

vědomí, a tudíž se většinou rozhodují jen mezi silnými stranami. Představme si, že lze 

politické smýšlení každého jednotlivce zobrazit bodem na „LP ose―, kde na jednom 

konci je extrémní levice a na druhém konci extrémní pravice (viz obr. 6.1).  Křivka  

znázorňuje ilustrační příklad hustoty rozdělení politických preferencí lidí. Bod  

znázorňuje zaměření jedné silné politické strany. 

                                                
I citace z (Blackwell and Girshick 1964), str. 142. 

II Více teorie a modelů na toto téma shrnuje kniha (Gregor 2005). 
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     Pokud dojde k volbám, tak každý jednotlivec  bude volit stranu , pokud bude na 

LP ose v jeho preferenčním okolí, tedy pokud . Mějme situaci krátce 

před volbami. Nyní uvažujme dva možné scénáře: 

1) Lidé jsou rozhodnutí, kde leží jejich preference na LP ose a politické strany 

určují své body na LP ose. Tedy hustota  je daná a bod  se teprve určí. 

2) Politici určili pevně své body na LP ose a podnikají kampaně k tomu, aby 

ovlivnili preference voličů. Tedy bod   je daný a hustota  se teprve 

určí. 

 

 

Obr. 6.1. LP osa a znázornění situace v příkladu 6.1 

 

     Který z těchto dvou scénářů je bližší realitě ponechme sociologickým a 

politologickým pracím, pravděpodobně však bude situace kombinací obou. My však 

uvažujme scénář 1 a vžijme se do situace hráče „ ―, který representuje politickou stranu. 

Pak mějme hráče „přírodu― jejíž stavy (strategie) jsou funkce hustot rozdělení . 

Hráč  nezná stav přírody, ale zná vzdálenost , která určuje preferenční okolí voličů. 

Optimalizační úloha, kterou hráč  řeší je následující (  představuje výplatní funkci): 

(6.P1.1) 

 

 

     Tím, že neznáme stav přírody (čili funkci ), tak nelze rozumě tento problém řešit. 

Politická strana si tudíž před tím, než zvolí své zaměření, provede nějaký průzkum, který 

jí dá informace o stavu . Předpokládejme, že rozdělení voličů na LP ose je normální 

se střední hodnotou  a rozptylem . Hráč bude volit svou strategii tak, aby byla co 

nejblíže , protože pak bude mít (při pevném ) největší výnos. Máme zde tedy dva 
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parametry, které se snažíme odhadnout ( , ) a proto by správně měl celý proces být 

dvourozměrný. Nicméně pro názornost postačí, když budeme předpokládat, že je bez 

bližšího zdůvodňování rozptyl  znám a hledat budeme pouze střední hodnotu I. 

 

     Nejprve si určeme na jakou část LP osy se zaměříme. Pokud položíme počátek 0 do 

místa, kde je volič indiferentní vůči levici a pravici, pak bude bod  ležet 

pravděpodobně v nějakém okolí počátku. Jediné měřítko, které zatím máme je 

vzdálenost . Uvažujme tedy, že si strana myslí, že střední hodnota  bude ležet 

v intervalu – . Rozdělme tento interval na  částí: 

(6.P1.2) 

 

 

     Nechť  označuje jev, kdy  a  doplňkový jev. Prostor 

strategií přírody  je tvořen všemi možnými tvary hustoty normálního rozdělení na LP 

ose. Z předchozího je zřejmé, že je určen jevy . Nyní proveďme další újmu na 

praktické použitelnosti. Předpokládejme, že dokážeme spolehlivě definovat body  tak, 

aby platilo: 

(6.P1.3) 

 

 

Tím tedy předpokládáme, že známe hustotu apriorního pravděpodobnostního rozdělení 

. Nyní jsme ve fázi, kdy jsou pro nás všechny jevy  stejně pravděpodobné a rádi 

bychom na základě nějakého pozorování určili, který z nich je pro nás nejlepší zvolit. 

Pokud zvolíme nakonec nějaký jev , pak bude nejlepší vybrat pozici strany někde 

v intervalu v bodě II. Body  tedy tvoří množinu strategií hráče 

. Teď tedy přistupme k Bayesovskému principu a podívejme se jaký jev  vybrat na 

základě pokusu jako „nejlepší volbu―. 

                                                
I
 V analogii na vyloženou teorii, by  značilo náhodnou veličinu  

II Pro jev  bude nejlepší strategie se vrátit na začátek a znovu nastavit naše odhady, neboť jsme volili 

meze intervalu –  tak, aby jev  nenastal. 



130 

 

 

Zaveďme si ztrátovou funkci jako odchylku zisku od maxima, tedy: 

(6.P1.4) 

 

 

     Nyní hráč  provede jednoduchý pokus. Takový pokus může být například průzkum 

veřejného mínění, který nějak interpretuje na jím zvolené LP ose. Označme výsledek 

pokusu , který nám říká, že napozorovaná data v pokusu odpovídají stavu přírody . 

Nechť je  rozhodovací funkcí hráče . Platí tedy z definice 6.2, že hráč zvolí strategii 

 právě tehdy pokud I. Nyní máme plně definovanou statistickou hru 

s jednoduchým pokusem. Na tuto hru aplikujeme Bayesův princip abychom našli 

Bayesovo optimální řešení. Snažíme se vyjádřit rozhodovací kritérium dle Věty 6.1, 

které říká, že přijmeme rozhodnutí  jestliže: 

(6.P1.5) 

 

 

 

     Kde nemáme definované jen podmíněné pravděpodobnosti . Toto 

pravděpodobnostní rozdělení je určeno kvalitou a spolehlivostí pokusu. Říká ve své 

podstatě, s jakou pravděpodobností se bude lišit výsledek pokusu od skutečného stavu. 

Tedy pokud nám pokus signalizuje výsledek , s jakou pravděpodobností tomu 

můžeme věřit. Lze pro něj zvolit nějaké vhodné symetrické rozdělení, například 

binomické se střední hodnotou . 

◊  

                                                
I Je dobré si uvědomit, že pokud výsledek pokusu vyjde , tak z toho automaticky neplyne, že je nejlepší 

volbou zvolit strategii . Kterou strategii je nejlepší při takovém výsledku zvolit, nám říká 

„mechanizmus― representovaný funkcí . Ten je v našem případě určen aplikací Bayesova principu. 
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7 
 

Metahry 
 

7.1 Vymezení pojmu „metahra“ 

 

     V literatuře pravděpodobně nejméně popsaný druh her jsou metahry. Nebo alespoň 

v tom smyslu v jak je vnímá Nigel Howard v (Howard 1971), z něhož je čerpána 

převážná část této kapitoly. Pojem metahra však není ve zdrojích vždy popsán stejně. 

Někteří autoři si metahrami označují jednoduše vícekolové hry, kdy hráč předem ví, že 

bude hrát hru opakovaně, a proto volí svojí strategii do hry na základě této skutečnosti. 

Třeba tedy ve vězňově dilematu (viz kapitola 1.3), už pak není jasné, jestli je 

nejvýhodnější zvolit právě strategii „zradit―, jak by to bylo v případě jednokolové hry
I
. 

Jak uvidíme později, tak tento pohled na metahry je sice podobný, ale nikoliv totožný 

s tím, co budeme probírat v této kapitole. 

 

     Přesuňme se nyní k začátku práce, ke klasické teorii her. Mějme situaci, kdy hraje  

hráčů maticovou hru při dokonalé informaci. Je jistě užitečné z hlediska studie teorie her 

zamyslet se nad tím, jak bude racionální hráč uvažovat, pokud by věděl, že do stejné hry 

vstoupí znovu. Záleží hodně na hře, ale jistě si dokážeme představit hru, kde se 

v druhém (a dalším kole) může jeden hráč druhému pomstít za to, jak druhý hráč zvolil 

strategii do prvního kola (třeba i za cenu ztráty části svého užitku oproti optimální 

strategii). Banka například už nepůjčí peníze nikomu, kdo se v minulosti ukázal jako 

nekredibilní. Proto si lidé snaží hlídat splácení svých úvěrů, aby si třeba v budoucnu 

mohli půjčit znovu, i když by teoreticky mohli peníze z úvěru ukrást
II
 a nic nesplácet. 

 

     Metahry se však zabývají jinou otázkou. Která je reálnému světu daleko bližší než 

představa, že budeme někdy hrát dvakrát stejnou hru, ve které všichni volí své strategie 

                                                
I
 Vězňovo dilema z pohledu vícekolových her je velmi dobře popsané téměř v každé literatuře zabývající 

se klasickou teorií her. Není tudíž nutné tento problém zde dále přibližovat. 

II Pokud hráč věří, že existuje nenulová pravděpodobnost, že se mu krádež podaří. 
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simultánně. Mějme jednokolovou hru, kde hráči nevolí své strategie současně, ale tak, že 

minimálně jeden hráč volí strategie později než ostatní. Do své rozhodovací funkce pak 

bere v potaz již zvolené strategie ostatních hráčů. My pak zkoumáme, zejména jak 

přemýšlí hráči, kteří nevolí své strategie jako poslední. V tomto smyslu lze za metahry 

považovat i hry na „lovce a loveného― z kapitoly 5. 

 

     Upřesněme, že metahry mohou být i vícekolové, evoluční, statistické, diferenciální, 

kooperativní,… předpona „meta-― znamená, fakt že v rámci jednoho kola hry si vybírají 

hráči své strategie postupně. V této práci se však budeme zabývat jen jednokolovou 

deterministickou nekooperativní metahrou. Uvědomme si také, že do jednokolové hry 

nemůžeme zpravidla volit smíšené strategie, proto uvažujme pouze ryzí strategie 

(rozšíření teorie o smíšené strategie v metahrách je jen technický krok). 
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7.2 Definice a značení metaher   

 

Začněme definicí metahry. 

 

Definice 7.1: Nechť  je hra  hráčů v normálním tvaru. Pro  nazvěme -

metahrou hry  takovou hru, ve které si hráči z množiny  volí své strategie se znalostí 

volby strategií hráčů z . Označme takovou hru . 

 

     Jen doplňme pro srozumitelnost, že pokud bude množina jednobodová, , pak 

 znamená, že si hráč  volí strategie jako poslední. Stejně tak lze udělat z metahry 

další metahru. Pro  je hra  -metahra -metahry ( metahra) 

G, tedy nejprve si volí strategie hráči z množiny , pak volí hráč  a nakonec 

hráč . Řetěz by mohl pokračovat dále a mohli by se i hráči střídat. Lze tedy modelovat i 

situaci například , kdy by hráč  ještě mohl svou strategii nakonec změnit. Stupeň 

metahry je počet hráčů kteří hrají po ostatních. Tedy hra  má stupeň 0, hra  má 

stupeň 1, hra  má stupeň 5 atd. Označme: 

(7.1) 

 

 

metahru stupně . Každá metahra  se nazývá hra předcházející . 

Hra  se nazývá hra bezprostředně předcházející . Jakákoliv hra 

 se nazývá hra následující po . A konečně hra  se 

nazývá hra následující bezprostředně po . Metahra se nazývá prvotní pokud v ní je 

každý hráč vyjmenován nejvíce jednou a kompletní pokud je v ní vyjmenován alespoň 

jednou. Prvotní reprezentant hry je prvotní hra, která vznikne tak, že při čtení zprava 

odebereme všechny hráče, kteří již byli jmenováni. Tedy metahra  má 

prvotního reprezentanta . 

 

     Zaveďme další značení, které bude potřeba v této kapitole. Připomeňme si značení 

z definice 1.1.  je množina strategií hráče .  je zvolená strategie hráče . 

Dále označme  a  jako vektor zvolených strategií hráčů z množiny 

. Tedy I značí vektor zvolených strategií všech hráčů až na hráče . Dále 

                                                

I Pro jednoduchost budeme psát  místo přesnějšího . 
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označme , tedy množinu všech funkcí z vektoru strategií hráčů 

mimo  do vektoru strategií hráčů z .  pak bude znamenat volbu funkce z , aniž 

by na to bylo dále v textu upozorňováno. 

 

     S takto zavedeným značením již začíná být intuitivní, jak přistoupíme k modelování 

metaher. Trik spočívá v tom, že pro metahru  nahradíme množinu  množinou . 

Pojďme si tento přístup modelovat na jednoduchém příkladu 

 

Příklad 7.1: Uvažujme maticovou hru znázorněnou v tabulce 7.1
I
. Pro tuto hru 

neexistuje rovnovážná strategie pro ani jednoho z hráčů. Zapišme hru dle zavedeného 

značení: 

 

 

Hráč 1 

  

Hráč 2 
 (1,2) (2,1) 

 (2,1) (1,2) 

Tabulka 7.1: Výplatní matice ke hře z  příkladu 7.1 

(7.P1.1) 

 

 

     Nyní zkonstruujme 1-metahru. Existují čtyři funkce . Označme rozhodovací funkci 

 danou předpisem  jako . Takto tedy máme 1-metahru, ve 

které množina strategií hráče 1 je množina funkcí . Množina 

výstupů je tedy dána součinem množin . V tabulce 7.2. je tento výstup zapsán 

maticově. Z toho je již zřejmý intuitivní závěr, že pro hráče 1 je rozumné zvolit strategii 

. 

 

                                                
I  Toto je příklad, který je v literatuře interpretován jako rozhodování dvou lodí. Jedna loď je loď 

s pokladem v přístavu a druhá pirátská na volném moři. Loď s pokladem potřebuje uskutečnit plavbu a 

volí mezi dvěma cestami a a b. Snaží se při tom vyhnout pirátům. Piráti se naopak snaží loď přepadnout, a 

taky volí mezi cestami a a b. Když loď s pokladem zvolí stejnou cestu jako piráti, tak piráti loď přepadnou 

a inkasují zisk a loď s pokladem ztrátu. Když zvolí cesty odlišně, tak je výsledek opačný. 
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Hráč 1 

    

Hráč 2 
 (1,2)  (1,2)  

 (2,1)  (1,2)  

Tabulka 7.2: Výplatní matice k 1-metahře z  příkladu 7.1 

◊ 

     Povšimněme si, že maticový zápis se při zavedení metahry výrazně zkomplikoval. 

Pokud bychom měli složitější hru, pak by výhody názornosti maticového zápisu zanikly. 

Pro náročnější metahry tedy musíme pracovat s jiným popisným aparátem, než je 

maticový zápis. 
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7.3 Metaracionální strategie, metastabilita 

 

     Uveďme zde ještě konstrukci racionální strategie. Diskuze ohledně toho co je 

racionální výrazně přesahuje možnosti a rozsah této práce. Spokojme se zde se závěrem, 

že racionalita není snadno definovatelná. V diskuzích ohledně racionálního chování se 

potýkáme s konfliktem: jak se lidi chovají vs. jak by se, dle nějaké logiky, měli chovat. 

 

Definice 7.2: Mějme hru  v normálním tvaru I. Nazvěme  racionální strategií pro 

hráče , pokud při dané strategii ostatních hráčů  platí: 

(7.2) 

 

 

Označme  množinu racionálních strategií hráče  ve hře . Jedná se o množinu 

dvojic danou tímto předpisem: 

(7.3) 

 

 

A množinou rovnovážných strategií hry označme . Prvek 

z  se nazývá rovnováha. 

 

     Pokud bude zřejmé o jakou hru v kontextu jde, tak místo  resp.  budeme 

psát jen  resp. . Všimněme si, že  je množina vektorů strategií, ve kterých je 

strategie každého hráče v dané situaci racionální.
II

 K dalšímu kroku bude nutné 

formalizovat intuitivní pojem „preference strategie―, který srovnává očekávané zisky 

hráče. 

 

                                                

I Viz definice 1.1. V kapitole 7 budeme hru množinu  z definice 1.1 označovat , aby nedošlo ke 

zmatení. Připomeňme, že  značí výplatní funkci hráče  při hře, kde hráči zvolili strategie . 
V kapitole 7 

II Lze si tak vyvodit přímou souvislost s Nashovou rovnováhou z kapitoly 1. Důvod, proč definujeme 

rovnováhu znovu, je ten, že v metahrách se nám bude lépe pracovat definicí 7.2 a jejím značením. Ale 

v zásadě vzorec (7.2) je podobný vzorci (1.2). Jinými slovy racionálního hráče zde definujeme jako hráče 

hrajícího Nashovu strategii. 
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Definice 7.3: Mějme hru  v normálním tvaru. Nechť  je odhad hráče  o rozdělení 

volby strategií hráčů . Řekněme, že hráč  preferuje strategii  oproti 

strategii , značíme , pokud: 

(7.4) 

 

 

Řekněme, že hráč  silně preferuje strategii  oproti strategii , značíme 

, pokud v rovnici (7.4) platí ostrá nerovnost. 

 

     Dále označme  funkci hráče  z množiny všech strategií  do σ-algebry I 

definovaná tak, že  je množina všech strategií , které hráč  nepreferuje 

oproti . Funkci  nazvěme preferenční funkce hráče . 

 

     Preference hráče  tedy teď nejsou representovány čísly, ale množinou , což 

je množina všech strategií, které hráč nepreferuje oproti strategii II. Platí tedy: 

(7.5) 

 

 

Zřejmě tedy platí, že pokud  je racionální strategie hráče  tak: 

(7.6) 

 

 

     V případě, že můžeme vyjádřit strategie ostatních  hráčů, tak definujeme 

 jako množinu všech strategií , které nedominují strategii , 

pokud ostatní hráči hrají strategii .  

 

                                                
I
 Tedy do množiny všech podmnožin množiny  

II Výhody takto zavedených preferencí oceníme například, pokud bychom uvažovali i nekvantitativní 

užitkové funkce. 
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     Tedy pokud mluvíme o , tak se ptáme na očekávaný užitek hráče  a pokud 

mluvíme o , tak se ptáme na užitek hráče , v případě, že ostatní hráči 

hrají . 

 

Příklad 7.1 (pokračování): Vraťme se k problému v tabulce 7.1. Popišme nově 

zavedené pojmy pro tuto hru, aby bylo zřejmé, co znamenají. Platí: 

(7.7) 

 

 

 

 

 

◊ 

 

     Jak bylo popsáno v předchozí podkapitole,  značí metahru, kde množina strategií 

hráče  je nahrazena množinou funkcí , obsahující funkce . Definujme 

nyní pomocný operátor  (který nám pomůže definovat metastabilitu a metaracinální 

strategii) následovně: 

(7.8) 

 

 

 

 

     K pochopení následující definice je třeba úvahy. Protože v  se  rozhoduje na 

základě již známých strategií ostatních hráčů , tak  bude tvořeno dvojicemi, 

z nichž druhý prvek bude vždy , proto pod zápisem  budeme rozumět 

množinu racionálních strategií hráče  při známých , což bychom mohli nazvat 

jako množinu nejlepších odpovědí na situaci, kdy ostatní volí . 
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Definice 7.4: Metaracionální strategie  hráče  v metahře  je taková strategie, pro 

kterou platí  

(7.9) 

 

 

Metarovnováha označuje množinu . 

Preferenční funkce  metahry  hráče  je definována předpisem 

(7.10) 

 

 

     Tím máme přechod od klasických her k prvnímu stupni metahrer kompletní. Nyní se 

podívejme, jak rozšířit definici 7.4 na další stupně. 

 

Definice 7.5: Množina metaracionálních strategií hráče  v metahře  je 

množina strategií  pro které platí 

(7.11) 

 

 

Metarovnováha označuje množinu . 

Preferenční funkce  metahry  hráče  je definována rekurentně 

předpisem 

(7.12) 

 

 

     V (7.8) jsme zavedli operátor  i pro metahry vyššího stupně. V dalším budeme 

potřebovat zavést ještě jeden pomocný operátor: 

 

 



140 

 

(7.13) 

 

 

 

Tedy aplikujeme operátor  na metahru tolikrát, až se dostaneme na základní hru. Dále 

označme: 

(7.14) 

 

 

A konečně obecná metaracionální strategie hráče  je definována následovně: 

(7.15) 

 

 

     Význam  je následující. Empirická teorie metaracionálních strategií je teorie o 

procesu, kde hráč se snaží předvídat zisk ze hry . Když tedy hráč  předvídá, tak se hra 

z jeho pohledu mění v metahru  (odhadne, co udělají ostatní a on sám zvolí strategii až 

nakonec). A vlastní volba strategie hráče  musí být z množiny . Z toho plyne, že 

strategii kterou zvolí, musí být obecná metastabilní strategie. 

 

Zaveďme dvě množiny: 

(7.16) 

 

 

 

     Množině Γ se říká obecná rovnováha. Zřejmě . Množina  se nazývá 

kvazirovnováha a obsahuje možné kombinace strategií, v nichž jsou vždy nějaké 

metaracionální strategie, ale neexistuje ani jedna kombinace, kde byly tyto strategie 

metaracionální pro všechny hráče zároveň. 
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Příklad 7.2: Mějme následující hru (viz tabulka 7.3): 

 

 

Hráč 1 

  

Hráč 2 
 (3,4) (1,1) 

 (2,2) (4,3) 

Tabulka 7.3: Výplatní matice ke hře z  příkladu 7.2 

 

     Zde je výplata (2,2) obecná metaracionální strategie pro oba hráče a tudíž je to i 

obecná rovnováha. Ale nejde o metarovnováhu protože by musela být metaracionální 

pro oba hráče v jedné z kompletních metaher  nebo . 

◊ 

     Shrňme předchozí definice nematematickou řečí. Obecná rovnováha obsahuje 

všechny kombinace strategií, které mohou být „stabilní―. Metarovnováha obsahuje ty 

kombinace, které mohou být „stabilní―, kdyby všichni hráči měli stejnou subjektivní hru 

(tedy, že uvidí hru ze stejného úhlu). Kvazirovnováha pak dává ty kombinace strategií, 

které nemohou být „stabilní― pokud se k nim dojde nějakým vyjednávání (a nejsou tedy 

výsledkem nějakého nedorozumění). Otázkou tedy zůstává, kdy budou mít hráči stejné 

subjektivní hry? Jak uvidíme dále v kapitole 7.5, díky „argumentu svobodné vůle― vidí 

každý hráč hru tak, že odhadne, jak se rozhodují ostatní a pak se rozhodne sám až po 

všech ostatních, tedy hráči pak nebudou mít stejné subjektivní hry nikdy. 

 

     V (Howard 1971) je uvedeno: „Teorie her je bohatá na jednoduché, „zřejmé“, 

intuitivní teorie, které jsou ovšem nepravdivé.―
I
 Tento výrok nás motivuje k tomu, 

abychom vytvořili pravdivou teorii. V této celé kapitole se pokoušíme vysvětlit chování 

lidí v reálných situacích tak, že bereme nepravdivé teorie o racionálních strategiích 

z klasické teorie her a aplikujeme je na metahry. 

 

    V této podkapitole jsme představili nepravdivou teorii racionálních strategií s tím, že 

se nejlépe dá interpretovat jako teorie o individuálním hráči, který zná své preference, 

ale nepotřebuje znát preference ostatních. Toto jsme aplikovali na metahry a dostali jsme 

metaracionální strategie.  

                                                
I (Howard 1971) str. 79 
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7.4 Charakterizace metaracionálních strategií 

 

Metaracionální strategie lze charakterizovat následující větou (znění i důkaz lze nalézt v 

(Howard 1971), Theorem 1 str. 89) 

 

Věta 7.1 (Charakterizace metaracionálních strategií):  

Mějme metahru . Strategie  je metaracionální pro hráče  

právě tehdy když 

(7.16) 

 

 

Kde ,  a I. 

 

     Ve vzorci (7.16) nemusí být na první pohled zřejmé, jaká hra se hraje. Uvědomme si, 

že v momentě, kdy v tomto vzorci mluvíme o preferenci, tak již máme dané, že hrajeme 

hru, kde volby strategií jsou  a . Tedy máme danou 

volbu strategií všech hráčů.  

 

     Hlavní sdělení věty můžeme číst následovně: Strategie hráče  je metaracionální 

právě tehdy když, existuje strategie hráčů hrající metahru ve frontě před ním taková, že 

nezávisle na volbě strategie hráče  bude vždy existovat strategie hráčů hrající až po něm 

taková, že výplata hry pro hráče  při racionální hře hráčů hrající základní hru nebude 

lepší, než kdyby zvolil zkoumanou (metaracionální) strategii. 

 

     Jedna praktická interpretace této věty (která ovšem zdaleka nezahrnuje všechny 

možné aplikace) může být: Jestliže metaracionální strategie existuje, tak jí volíme, 

pokud předpokládáme, že hráči hrající základní hru jsou racionální a hráči hrající 

metahru před námi jsou domluveni s hráči hrajícími po nás, aby dohromady volili takové 

strategie, které nás nejvíce poškodí. Metaracionální strategie vám v tom případě přinese 

nejvyšší výplatu. 

                                                
I  je množina hráčů, kteří se rozhodují na začátku současně,  označuje ty, kteří se rozhodují po hráči  a 

 označuje ty, kteří se rozhodují před hráčem . 
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     Důkaz věty 7.1 je poměrně náročný a vyžaduje silná matematická tvrzení. Opírá se o 

axiom výběru, který je z hlediska interpretace metaracionálních strategií významný, jak 

uvidíme dále. Uveďme si zde tuto větu z teorie množin (znění lze nalézt v (Howard 

1971), str. 92). 

 

Věta 7.2 (Axiom výběru): Nechť  a  jsou dvě neprázdné množiny a , 
dále nechť  a  a . Pak: 
(7.17) 

 

 

     Jen poznamenejme, že tvrzení (7.17) lze dokázat snadno, pokud jsou  a  konečné. 

Hlavní problém s axiomem výběru je ten, že i když víme, že funkce  existuje, 

nemusíme jí být schopni sestrojit. V teorii metaher pro nás má axiom výběru konkrétní 

podobu. Hráči si volí své strategie na základě toho, jak dokáží zhodnotit situaci, ve které 

se nachází, aniž by třeba věděli přesně, podle jakých kritérií se rozhodují. Nedokáží 

přesně popsat mechanismus, který jim vyhodnotí onu volbu, kterou učinili. 

 

     Ukažme si to na příkladu, ve kterém si může hráč 1 vybrat jakoukoliv neprázdnou 

podmnožinu reálných čísel; strategie . A hráč 2 si může zvolit jakékoliv reálné číslo; 

strategie . Pokud toto číslo spadne do zvolené množiny hráčem 1, tak hráč 1 zaplatí 

peníze hráči 2. Výplata hráče 1 není pro příklad podstatná. Řekněme, že hráč 2 nezná 

výplatu hráče 1, ale může s ním vyjednávat před tím, než si hráč 1 zvolí svojí množinu. 

Hráč 2 se tedy pokusí zjistit záměry hráče 1 s tím, že má v hlavě nějakou rozhodovací 

politiku , , které mu nakonec řekne, jaké má zvolit číslo. Ale 

nedokážeme tuto politiku určit specificky. Howard v (Howard 1971) interpretuje tento 

poznatek následovně: Říci, že „hráč 2 si vybírá strategii― znamená, že jeho mysl je ve 

stavu, že dokáže zodpovědět jakoukoliv ano/ne otázku, kterou by mu nezávislá osoba 

položila, týkající se jeho reakce na volbu strategie hráče 1. Taková otázka může být 

například „Bude  racionální číslo, když bude  obsahovat racionální čísla?― nebo 

„Bude , pokud ?―, atd. Hráč 2 musí být ve svých odpovědích 

konsistentní. Jedině pak lze říci, že zvolil nějakou funkci z . 

 

     Pojďme se podívat bez hlubšího zkoumání na některé důležité důsledky věty 7.1 

(znění i důkazy důsledků lze nalézt v (Howard 1971) Corollary 1.1-1.3). 
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Věta 7.3:  Nechť  je metahra, pak platí: 

i) Nechť  je hra předcházející , pak  

ii) Nechť  je prvotní reprezentant hry , pak  

iii)  

 

     K důkazu všech třech tvrzení věty 7.3 je potřeba Věta 7.1. Věta nám říká, že 

ubíráním hráčů z řetězu hráčů vyjmenovaných před  se nerozšiřuje množina 

racionálních strategií hráče . Tu lze rozšířit jedině přidáním dalších hráčů jiných než 

jeho samého. Jiná významná interpretace bodu iii) je ta, že hráč nemůže ovlivnit jeho 

množinu racionálních strategií tím, že na konec řetězu přidá sebe samotného. Tedy tím, 

že bude považovat sebe za hráče, který se rozhoduje naposled. 
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7.5 Polemika na obhajobu metaher, argument racionality, 
existencialistický axiom, paradox svobodné vůle a axiom výběru 

 

     Metahry, jak zde byly popsány, pracují s předpokladem, že hráč dokáže odhadnout 

strategie ostatních hráčů. To není vyloženě nesmyslný argument. V běžných situacích 

každodenního života odhadujeme, co ostatní udělají a podle toho se pak chováme. 

Většina reálných her ani není taková, že by si hráči uvědomovali, že nějakou hru hrají. 

Jde o každodenní situace, které běžně nenazýváme hra, ale lze je pomocí teorie her 

modelovat. S modelovými situacemi popsanými v patologických příkladech klasické 

teorie her se setkáváme velmi zřídka. Teorie her není (nebo není vždy) považována za 

„čistou― matematickou teorii, tedy že by se nezajímala o to, jak svět funguje a pracovala 

pouze s abstraktními matematickými entitami. To je možné díky tomu, že se věří, že 

skutečné chování subjektů může být předjímáno skrz analýzu různých konceptů 

racionální chování. Tento přístup se zdá typický pro vědu, která potřebuje být „očištěna― 

od etických nebo estetických norem. Samozřejmě pokud by se hráči ve skutečnosti 

chovali podle zavedených racionálních konceptů, tak by žádné „očištění― být nemuselo. 

Přijmeme-li tedy předpoklad, že hráči dokáží nějakým způsobem odhadnout strategie 

ostatních hráčů, pak nás jako matematické teoretiky bude zajímat, jaká situace může 

nastat. Protože i v těch nejjednodušších hrách je nemožné říci, co nastane a to z několika 

důvodů. V této podkapitole se budeme snažit obhájit zkoumání metaher. 

 

     V předchozích podkapitolách kapitoly 7 jsme zavedli novou definici v teoriích her – 

metahry. V této části se budeme zabývat „ospravedlňováním― využitelnosti tohoto 

konceptu v reálných situacích. K tomu povedeme polemiku využívající tři argumenty. 

První říká, že když hráč zná mechanismus vyhodnocování her, pak tímto mechanismem 

není dále vázán a může ho obejít – tzv. existencialistický axiom. Dále argument 

svobodné vůle, který nám zpochybňuje možnost odhadnout rozhodnutí jiných. A třetí je, 

v kapitole 7.4 definovaný, axiom výběru, jehož popřením by byl důkaz, že si určitý hráč 

nemůže vybrat určitou strategii. 

 

     Začněme s argumentem racionality, podle něhož může být stabilní jedině 

rovnováha. Stabilní volba strategií se v tomto smyslu myslí taková spojená strategie , 

která vznikne tím, že všichni hráči volí své strategie na základě předvídání strategií 

ostatních hráčů. Argument racionality by mohl být formulován takto: 
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     Předpokládejme, že každý hráč  dokáže předvídat strategie ostatních hráčů . 

Pokud zná své preference, tak bude optimalizovat a zvolí strategii , takovou, která 

bude racionální. Pokud tu samou úvahu aplikujeme na všechny hráče, pak volba 

strategií  bude rovnováha. 

 

     Použijme dále v textu pro takovou volbu strategie, kterou hráč zvolí na základě 

odhadu strategií ostatních hráčů, pojem anticipovaná strategie. Argument racionality 

tedy říká, že anticipovaná strategie hráče bude pro něj racionální. Tento argument je 

platný pokud přijmeme nějaké omezující předpoklady. Za prvé předpokládá, že každý 

hráč  si vybírá ryzí strategii  a vidí ostatní hráče  tak, že si také vybírají ryzí 

strategie . A také předpokládá, že hráč  si zvolí funkci  před tím, než 

dostane správné odhady strategií . Pak si ale nemusí zvolit . 

Podobně hráč  může vidět hráče , že si volí funkci  místo . Tedy vídí 

ostatní hráče, že si volí metastrategie nikoliv ryzí strategie. 

 

     Předpokládejme, že hráč  skutečně volí metastrategii a vidí i ostatní hráče volit 

metastrategii. Pak hráč nehraje základní hru , ale metahru  a vidí, že všichni ostatní 

hrají metahry . Pak tedy stabilní volba strategií nebude racionální, ale metaracionální. 

Takto bychom mohli pokračovat dál. Kdyby například hráč  viděl hráče  že hraje 

metahru hru , pak subjektivní metahra hráče  by byla , zatímco symetricky by 

subjektivní metahra hráče  byla . Tedy každý hráč by hrál jinou hru. Pokusme se 

odpovědět na několik námitek, které by mohly být položeny. 

 

     Námitka: Pokud nahradíme hru  metahrou , tak tím vlastně měníme pravidla hry. 

Jako matematičtí teoretikové bychom se měli zaměřit na konstrukci hry v normálním 

tvaru, která správně modeluje skutečnou situaci (jak se snaží činit klasická teorie her). 

Ale pokud shledáme například „vězňovo dilema―
I
 v základním tvaru jednou jako 

správný model, pak bychom neměli tento model napadat tím, že zavedeme jiný model 

v normálním tvaru. 

 

    Odpověď:  Musí být brán v potaz rozdíl mezi podmínkami dané pravidly hry – což je 

„skutečný svět―, který nás vede k tomu, abychom vytvořili nějaký model – a 

podmínkami stability, případně konceptu racionality. Rozdíl je v tom, že to druhé 

neomezuje nebo neovlivňuje možně výstupy ze hry. Jsou to jen požadavky, které nejsou 

                                                
I Viz podkapitola 1.3 
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dané podstatou situace, ale teorií, která se bude snažit vybrat jen ty výstupy, které nás 

budou zajímat (racionální výstupy). 

 

     Námitka: Hráč  který si v metahře vybírá na základě předvídání funkci  místo 

ryzí strategie  vidí sebe v -metahře. Ale v -metahře může také předvídat. Proto 

může vybrat jinou funkci , kde  je množina všech . Takže by se viděl 

v metahře. Ale v této metahře může zase předvídat. Takže opakováním procesu 

by se mohl dostat do metahry nekonečného stupně. Obdobně jako by mohl tvořit plány 

v plánech plánů hráče  a v těch by zase mohl tvořit plány vůči jiným hráčům a lapit se 

tak do nekonečného řetězu. 

 

     Odpověď: Princip této otázky by se dal nazvat „existencialistický axiom“
I
, který zní 

takto:  

 

     Když určité faktory ovlivňují volbu chování subjektu a je si toho ten subjekt vědom, 

tak si vždy může zvolit alternativní chování. 

 

     Z toho vyplývá, že hráč při plném vědomí faktorů ovlivňující jeho volbu strategie se 

může vyhnout jakékoliv teorii, která předpovídá jeho chování. Ale axiom neříká, že je 

předpověď nemožná. Tento jev se dá velmi dobře pozorovat ve vytváření reklamy. 

Smyslem (komerční) reklamy je přesvědčit lidi, aby si produkt koupili. Buď se mohou 

reklamní agentury snažit odhadnout rozhodovací funkci potenciálního zákazníka, nebo 

se mohou snažit onu funkci vytvořit
II
. Pokud jednotlivec ví, jaké techniky na něj reklama 

používá, může se snadno povznést nad situaci a zvolit si vlastní rozhodovací funkci. 

Nicméně většina lidí tyto techniky nezná, proto lze předvídat chování skupiny lidí a 

predikci ohodnotit nějakou pravděpodobností. 

 

     K plnému popsání metahry bychom pak potřebovali nekonečně dlouhý větvený strom 

metahry a pak bychom se snažili vytvořit nějakou teorii, která dokáže s tímto objektem 

pracovat. Nicméně v reálném světě toto není potřeba, většina situací je natolik složitých, 

                                                
I Viz (Howard 1971), str. 64 

II Existují marketingové techniky, které mají za cíl ovlivňovat faktory a váhy těchto faktorů, které tvoří 

rozhodovací funkci zákazníka. Tyto techniky výrazně překračují rozsah této práce, pro základy oboru 

známého jako public relations odkazuji na (Bernays 1928), kterážto ač nematematická kniha, slouží jako 

velmi dobrý zdroj informací, podle nichž by bylo možné vytvářet „reálné― hry. 
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že není nutné zacházet do stupně metahry vyššího než 3. Pokud máme počítače, tak 

snadno nasimulujeme i vyšší stupně. Počet úhlů pohledů a predikcí, které by musel hráč 

udělat v závislosti na stupni metahry  je I. Navíc pokud jsou naše 

predikce založené na statistických odhadech, tak se s každým stupněm metahry výrazně 

zeslabuje výsledek. 

 

     Námitka: Uvažujme hru dvou hráčů. Podmínky normálního tvaru hry říkají, že hráči 

si volí své strategie nezávisle na ostatních. To nevylučuje možnost zvolit si svojí 

strategii na odhadu volby strategií ostatních hráčů. Ovšem vylučuje to situaci, kdy si 

hráč 1 představuje, že hraje 2-metahru. Představa hráče 1, že strategie hráče 2 je závislá 

na volbě jeho strategie, je tedy v rozporu s podmínkami normálního tvaru hry. Vžijme se 

do pohledu prvního hráče. Řekněme, že si jako hráč 1 volím mezi dvěma strategiemi. 

V 2-metahře bych musel připustit, že hráč 2 odhadl mojí volbu. Jak jí mohl odhadnout, 

když jsem jí ještě neučinil?  Podle teorie bych jí měl učinit, až když bych vyhodnotil 

volbu hráče 2 v 2-metahře. A i kdyby jí hráč 2 znal nějakým způsobem předem, co mi 

brání zvolit druhou strategii než tu, která mi vyjde logickým uvažováním a tím co si 

myslí hráč 2? Nic, takže jak může hráč 2 odhadnout mojí strategii? 

 

     Odpověď: Je mnohem těžší pro hráče 1 si představit, že hraje 2-metahru než že hraje 

1-metahru a to má významné důsledky. Každý hráč pracuje se stejnými informacemi 

ohledně pravidel hry. Proč by tedy hráč 1 měl mít jinou subjektivní hru než hráč 2? Ve 

skutečnosti k tomu existuje v běžném životě důvod, který je spojen s informační 

asymetrií individuálních preferencí, ale v takto zadané hře logický důvod neexistuje. 

Fakt, že si hráč 1 může změnit svojí strategii kdykoliv, a tudíž z jeho pohledu jí nemůže 

hráč 2 předvídat, se nazývá „paradox svobodné vůle“. 

 

     V běžném životě denně předvídáme svobodné volby ostatních lidí. Kdybychom toho 

nebyli schopni, tak by sociální život byl nemožný. Proto je přirozené předpokládat, že je 

chování hráče 1 možné předvídat. Proč tedy se nám zdá neintuitivní a těžko uvěřitelné, 

že někdo může předvídat naše chování? To nás staví před paradox svobodné vůle. Ale 

pokud přijmeme fakt, že volba strategie může být svobodná i předvídatelná, tak nám 

vyjde, že je to pouze naše intuice, která je špatná a není žádný logický důvod se 

domnívat, že hráč 1 si nedokáže sebe samotného představit, že hraje 2-metahru. 

                                                

I
 Každý hráč tvoří metahru hry  tak, že do  pozic před hru  může umístit číslo každého z  hráčů plus 

pozici přeskočit. Takových kombinací by tedy bylo . A tuto kombinaci metaher musí hráč 

předvídat u všech ostatních  hráčů. 
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     Námitka: Metahry jsou příliš složitý model k popisu reálných situací. Chtěli bychom 

od lidí příliš, kdybychom požadovali, aby si tvořili subjektivní modely, jak zde byly 

vyložené. Proto pravděpodobně nelze očekávat, že se lidé budou chovat tak, jak 

popisujeme a tudíž naše modely nesplňují svůj cíl. 

 

     Odpověď: Na tento problém bylo již poukázáno v předchozí podkapitole. Vytváříme 

hypotézu, že lidé sice nejsou schopni vědomě pojmout komplexitu všech jejích 

dostupných metastrategií, ale dělají tak podvědomě. Tím se zabýval již zmiňovaný 

axiom výběru, který ve smyslu odpovědi na tuto námitku by mohl být použit 

k formulování následujícího výroku: Výběr metastrategie často znamená reagování 

určitým způsobem, aniž bychom byli schopni dát adekvátní důvod. 

 

     Tolik k námitkám a obhajování metaher. „Z toho co bylo řečeno, bychom mohli 

udělat závěr, že kompletní racionalita v popsaném smyslu, je ve skutečnosti nepoužitelná 

(nebo v některých případech sebevražedná), dokonce i v metahrách.―
I
 

 

     Zavedením metaher jsme vyřešili dva problémy v klasické teorii her. První problém 

bylo popsat racionálního hráče v případě, že hra nemá žádnou nashovu rovnováhu a 

druhý problém je, že má nashových rovnováh více. Protože, pokud budeme uvažovat 

metahry konečného stupně (v problémech ze života je to rozumný předpoklad), tak 

kompletní metahra má vždy nedominovanou rovnováhu. 

  

                                                
I Citace viz (Howard 1971), str. 69 
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Závěr 
 

 

     V práci jsme zkoumali pokročilejší větve teorie her, které přesahují rámec většiny 

dostupných kurzů v této oblasti. Postupně jsme se zabývali evolučními, diferenciálními, 

statistickými a meta-hrami. Výklad jejich myšlenek vyžadoval širokou škálu 

matematického aparátu. 

 

     Uplatnění práce spatřuji ve dvou rovinách. Z teoretického hlediska, jde o 

systematické rozdělení Teorie her jako oboru na jednotlivé podkategorie.  Vymezuji toto 

matematické odvětví skrz čtyři pojmy: hra, hráči, strategie a výplata, a jejich 

jednotlivým definováním dostávám různé druhy her. Pak na tomto základě volím 

vhodný existující matematický aparát, který mi pomůže řešit situace, které ve hrách 

vznikají. Oproti jiným zdrojům v práci využívám přístup k pravděpodobnosti skrz teorii 

míry, což vede k obecnějšímu vymezení pojmů (například definice smíšené strategie), 

avšak může působit text složitější pro čtenáře méně zběhlé v tomto oboru. 

 

     Hlavním přínosem práce je její praktické uplatnění. Text může sloužit jako studijní 

materiál a rozcestník pro zájemce o teorii her, který má matematické znalosti a již 

rozumí klasické teorii her. Text má sjednocenou terminologii napříč kapitolami, což 

usnadňuje orientaci oproti studiu jednotlivých použitých zdrojů. Kapitoly jsou 

doplňovány ilustračními příklady vybíranými ze široké škály oborů. Na těchto 

příkladech se snažím prezentovat skutečnost, že teorie her nalezla uplatnění nejen v 

matematice samotné, ale je mocným nástrojem v ekonomii, sociologii, politice, 

marketingu, vojenské strategii atd. Jak bylo napsáno v úvodu, hlavní význam Teorie her 

spočívá v interpretaci a popularizaci matematiky. Tato práce se snaží jít v tomto duchu 

tím, že matematické vzorce často následně formuluje slovně a vysvětluje možné a 

praktické použití.  V neposlední řadě práce dává výklad pokročilých partií teorie her 

v českém jazyce a může tedy sloužit jako základ pro učebnici tohoto nového a rychle se 

rozvíjejícího oboru. Autor si není vědom existence učebnice v českém jazyce, která by 

se tímto odvětvím zabývala. 
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