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Cvičení 5 – Hry v rozvinutém tvaru 
 

Příklad 1 – Hra Stonožka 

Předpokládejte hru dvou hráčů známou jako hra Stonožka. Před začátkem hry je znám počet 

tahů (stonožka = 100 tahů) a výchozí výhra pro prvního i druhého hráče (přičemž první hráč 

vyhrává více než dvojnásobek výhry druhého hráče). Hráči se v jednotlivých tazích střídají a 

hráč na tahu má dvě možnosti – buď nabídku přijmout a hra končí, nebo ji nepřijmout. 

V takovém případě hra pokračuje, nabídky se zdvojnásobí a vymění mezi hráči (prohodí se). 

Na tahu je soupeř. 

Uvažujte nyní pouze pětinožku, tedy hru s pěti tahy. 

a) Najděte řešení hry, pokud je počáteční výhra (5,2). 

b) Jak by se hra změnila, kdyby počáteční výhra byla (4,2)? Vysvětlete. 

c) Jak by se hra změnila, kdyby počáteční výhra byla (3,2)? Vysvětlete. 

 

Příklad 2 – Ruská ruleta 

Předpokládejte hru dvou hráčů známou pod názvem ruská ruleta. Dva hráči střídavě střílí 

z šestiranného revolveru, který je nabitý jediným ostrým nábojem – na začátku je zásobník 

roztočen, po výstřelu se však už znovu neroztáčí. Hráč, který je na řadě, může buď odstoupit 

– v takovém případě prohrál a hra končí, nebo může vystřelit. V tom okamžiku mohou nastat 

dvě situace – buď je v komoře ostrý náboj a hra končí smrtí hráče, nebo je komora prázdná a 

na tahu je soupeř. 

Předpokládejte, že oba hráči mají stejnou funkci užitku s následujícími užitky:  

i) V případě výhry (soupeř buď odstoupil, nebo zemřel) je užitek hráče +1. 

ii) V případě prohry, kdy hráč odstoupil (ale přežil), je užitek hráče –1. 

iii) V případě prohry, kdy hráč zemřel, je hráčův užitek –5.    

Předpokládejte, že oba hráči se snaží maximalizovat svůj očekávaný užitek (střední hodnotu 

užitku). 

a) Nakreslete rozhodovací strom. 

b) Najděte řešení této hry. 

 

Příklad 3 – Vyjednávání 

Ve firmě Škoda se opět stávkuje. Firma totiž disponuje nerozděleným ziskem ve výši 300 mil. 

Kč. Tento zisk se rozdělí mezi vedení firmy a odbory. 

První na tahu je firma, která může navrhnout jakékoli rozdělení příslušných 300 mil. Kč. 

Uvažujme dále, že v úvahu připadají pouze rozdělení ve stamiliónech, tj. (300, 0), (200,100), 

atd.  

Následuje tah odborů, které mohou nabídku buď přijmout, nebo nepřijmout. V případě přijetí 

je stávka ukončena a zisk rozdělen dle dohody. Pokud odbory návrh nepřijmou, mohou 

navrhnout vlastní alternativu rozdělení dané částky. Předpokládáme, že v takovém případě 

odbory požadují navýšení svého podílu (oproti předloženému návrhu firmy) a že v úvahu 

připadají opět pouze stamilionové částky.  

Problém je, že díky průtahům se stávkou je třeba pokrývat ušlý zisk firmy a tak se finální 

podíly (jak pro firmu, tak pro odbory) zmenší o 40 %.  

Firma na požadavky odborů buď přistoupí – stávka je ukončena a vedení firmy i odbory 

dostanou slíbenou částku, nebo je odmítne. V případě odmítnutí návrhu odborů bude stávka 

pokračovat – firma přijde o celý zisk, odbory nic nezískají, a tak nikdo z účastníků 

z nerozděleného zisku nic nedostane.  

a) Nakreslete rozhodovací strom. 

b) Najděte řešení tohoto vyjednávacího problému. 


