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Cvičení 3 – Optimální marketing 
 

 

Příklad 1 – Reklamní kampaň (samostatná práce na cvičení za 1 bod) 

 

Celkové tržby na trhu mobilních telefonů se odhadují na 200 mil. USD. Firmy MOBILLIFE a 

TELEX, které v současné době na trhu podnikají a mají výhradní postavení, se rozhodují, zda 

spustit reklamní kampaň. Firma MOBILLIFE nyní ovládá část trhu, která se v peněžním 

vyjádření odhaduje na 120 mil. USD.  

 

Obě firmy mají dvě možnosti: spustit nebo nespustit reklamní kampaň. Když vstoupí do 

reklamní kampaně pouze jedna firma, získá polovinu tržního podílu druhé firmy. Když se 

kampaně nezúčastní žádná z firem nebo do ní naopak vstoupí obě firmy, tržní podíly firem se 

nijak nezmění.  

a) Sestavte maticovou hru dané situace a zjistěte, zda existuje Nashovo rovnovážní řešení. 

b) Najděte optimální strategie obou firem (ryzí či smíšené) a rozhodněte, jak se změní tržní 

podíly firem. 

c) Co a jak se změní, jestliže firma TELEX nemá peněžní prostředky na reklamní kampaň 

a nemůže se tedy této kampaně zúčastnit?  

 

 

Příklad 2 – Optimální marketing (samostatná práce na cvičení za 2 body) 

 

GIGA a TRPA jsou jediné dvě stavební firmy, které se účastní výběrového řízení na 

dodavatelské práce pro tři velké zakázky. 

 Zakázka Dálnice má hodnotu 100 mil. Kč,  

 zakázka Letiště má hodnotu 80 mil. Kč a  

 zakázka Most má hodnotu 50 mil. Kč. 

 

Získání zakázky může kterákoliv firma (nebo i obě) ovlivnit lobováním. Firma GIGA má na 

lobování 2 miliony Kč, firma TRPA pouze 1 milion Kč a obě firmy chtějí do lobování 

investovat celý svůj vyhrazený rozpočet.  

Každá z firem však může lobovat na každou zakázku pouze ve výši 2 miliony Kč, 1 milion Kč 

nebo nelobovat vůbec (tzn. lobovat částkou 0 Kč). 

 

Zakázku získá firma, která u příslušné zakázky lobuje vyšší částkou. V případě, že firmy lobují 

u některé zakázky stejnou částkou, získá každá z firem celou tuto zakázku s pravděpodobností 

50 %.  

 

Všechna tato pravidla obě firmy znají, ale nemohou se dohadovat, u které zakázky budou 

lobovat, ani jak vysokou částkou.  

 

a) Určete, podle jakých pravidel mají firmy lobovat, aby každá z nich maximalizovala 

střední hodnotu celkem získaných zakázek. 

b) Určete střední (očekávanou) hodnotu zakázek firmy GIGA i firmy TRPA. 

 


