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Cvičení 7 – Koaliční a hlasovací hry 
 

Příklad 1 – Koaliční struktura  

 

Předpokládejte koaliční hru s 3 hráči {A, B, C}. Vypište koaliční strukturu této hry. 

 

 

Příklad 2 – Hlasovací hra pro 3 hráče 

 

Předpokládejte hlasovací hru s 3 hráči {A, B, C}. Hráč A má 19 hlasů, hráč B 17 hlasů a hráč 

C 4 hlasy. Určete Shapleyův-Shubikův index síly a Banzhafův index síly každého hráče pro 

hlasování s volebním pravidlem: 

a)  = 0,5 

b)  = 0,6. 

 

 

Příklad 3 – Hlasovací hra s 3 frakcemi (dobrovolná nebodovaná práce) 

 

Předpokládejte dozorčí radu s 3 frakcemi {A, B, C}. Frakce A má v radě 6 zástupců, frakce B 

3 a frakce C také 3. Pro hlasování platí většinové volební pravidlo. Určete Shapleyův-Shubikův 

index síly a Banzhafův index síly každé frakce. 

 

 

Příklad 4 – Hlasovací hra pro 4 strany  

 

Předpokládejte parlament s 200 poslanci a senát s 80 senátory. Počty zástupců v jednotlivých 

komorách uvádí následující tabulka. Předpokládejte dvoutřetinové hlasovací pravidlo. Určete 

Shapleyův-Shubikův index síly a Banzhafův index síly každé strany 

a) v poslanecké sněmovně, 

b) v senátu, 

c) v celém parlamentu. 

strana  A B C D 

poslanců  57 51 12 80 

senátorů  19 19 38 4 

Pro řešení použijte MS Excel. 

 

Domácí úkol (7 bodů) – Volby do parlamentu ČR 2017 

 

Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhly v ČR volby do poslanecké sněmovny. Výsledky voleb 

uvádí následující tabulka. 

strana  
ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU-ČSL 

TOP09 
STAN 

poslanců  78 25 22 22 15 15 10 13 

 

Ihned po volbách došlo k velkým debatám ohledně tvorby koalic.  

 

1. Vyjádřete síly jednotlivých politických stran pomocí: 

a) (2 body) Shapleyova-Shubikova indexu síly 

b) (1 bod) Banzhafova indexu síly 
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2. (4 body) Parlament ČR je dvoukomorový a kromě poslanecké sněmovny má také senát. 

Po doplňovacích volbách 27. a 28. 1. 2017 složení senátu a příslušných senátorských 

klubů odpovídalo údajům v následující tabulce (počty členů příslušných senátorských 

klubů). Vyjádřete síly jednotlivých politických stran za předpokladu této 

dvoukomorové legislativy. 

strana  
ANO ODS Piráti SPD KSČM ČSSD KDU-ČSL 

TOP09 
STAN 

ostatní 

senátorů  6 10 1 0 1 25 16 11 11 

 

Poznámky:  

1.) Předpokládejte většinové volební pravidlo ( = 0,5) pro poslaneckou sněmovnu i pro 

senát. 

2.) Předpokládejte, že budou dodrženy všechny tři předpoklady o chování koalic uvedené 

na přednášce. 

3.) 9 politických stran může vytvořit 511 teoreticky možných koalic, 8 politických stran 255 

koalic. 

4.) Předpokládejte, že v poslanecké sněmovně i v senátu vytvoří TOP09 a STAN jednotnou 

koalici a že „ostatní“ politické strany také tvoří další jednotnou koalici. 

5.) Dobře zvažte, kolik teoretických koalic může vzniknout v parlamentu (předpokládáme, 

že vytvořená koalice funguje jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu).  

6.) Úkol zpracujte v MS Excelu, na první list uložte tabulku s výsledky všech tří částí.  

  

 


