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ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. („Zásady pro 
vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty). 
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ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
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BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
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ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
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jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
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mohou snížit klasifikaci práce. 
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 Abstrakt 

V této bakalá�ské práci na téma „Teorie her a jejich zp�sob využití v manažerském 

rozhodování“ se v teoretické �ásti budu zabývat nejprve p�iblížením teorie her jako v�dy, a to 

její historií a následným vysv�tlením základních pojm�. Dále poukážu na n�které zvolené 

typy her a p�ejdu k matematickému programování, kde uvedu n�kolik základních vzorc�

a definic. Poté p�ejdu k problematice manažerského rozhodování, ve které stru�n� popíšu 

metody manažerského rozhodování a p�iblížím téma rozhodování za nejistoty. 

V praktické �ásti uvedu n�kolik p�íklad�, na kterých ukážu aplikaci teorie her 

v manažerském rozhodování. 

Klí�ová slova: teorie her, Nashova rovnováha, matematické programování, prvky 

rozhodovacího procesu, metody manažerského rozhodování, rozhodování za nejistoty. 

Abstract 

In this bachelor work on the topic „The Game Theory and its Possibilities in Managerial 

Decision-Making“ in the theoretical part I will deal with game theory as a science, afterward 

history and explanation of basic concepts. Further I highlight some selected types of games 

and I turn to the mathematical programming, where I mention some basic formulas and 

definitions. Then I come to the issues of managerial decision-making, in which I will briefly 

describe the methods of managerial decisions and elucidate the topics of decision making 

under uncertainty. 

In the practical part I will mention a few examples where I show the application of game 

theory to business decisions. 

Keywords: game theory, Nash equilibrium, mathematical programming, elements 

of decision-making, methods of managerial decision making, decision making under 

uncertainty. 
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ÚVOD 

Teorie her je velmi rozší�enou v�dní disciplínou, která má všestranné uplatn�ní jako 

je psychologie, doprava, obchod, sport, spole�enské hry apod. Zabývá se konfliktními 

situacemi, obecn�ji �ešením konflikt�, ve kterých se st�etávají zájmy jednotlivc� �i skupin. 

V�tšina konfliktních situací je ale mnohem složit�jší než spole�enské hry. 

Cílem mé práce je p�iblížit teorii her pouze okrajov� a vybrat z ní to nejd�ležit�jší, 

protože toto téma je velmi rozsáhlé.  Za�azuji zde pouze ty oblasti, které se pozd�ji za�le�ují 

do manažerského rozhodování. Rozhodování m�že být intuitivní, analytické nebo náhodné. 

Práv� zmín�né analytické se opírá o �adu metod, jež pomáhají p�i výb�ru variant. 

Rozhodování na bázi této teorie se uskute��uje v�tšinou s použitím strategických her. 

Nezbytnou sou�ástí této problematiky je matematické programování, které se snažím 

co nejvíce zjednodušit a popsat jeho model. 

V ekonomickém odv�tví je nezbytné provád�t rozhodnutí neustále. Manaže�i i jiné 

subjekty volí svá rozhodnutí ve složitých situacích za ú�elem svých podnikatelských cíl�. 

Za tyto cíle lze považovat maximalizaci zisku, minimalizaci náklad� nebo t�eba zvýšení 

podílu na trhu. Subjekty volí svá rozhodnutí na základ� chování jiných ú�astník� rozhodovací 

situace jako je konkurence nebo zákazníci. 

V��ím, že má práce bude pro �tená�e p�ínosem a odnesou si z ní maximum, 

co se tý�e této problematiky, protože se v�tšina z nás s konfliktními situacemi b�žn� setkává. 
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1. ZÁKLADY TEORIE HER 

1.1.Historie her 

Teorie her spadá do ekonomických v�dních disciplín, která se zabývá konflikty 

rozhodovacích situací. Tato disciplína má historicky vzniklý název, to zna�í, že teorie her 

používá terminologii i formální aparát, které zkoumají jednoduché modely konfliktních 

rozhodovacích situací, jimiž jsou r�zné spole�enské hry, jako jsou šachy, dáma, r�zné karetní 

hry apod. [7, 8] 

Teorie her je jako samostatná v�dní disciplína velmi mladá, ale její základní myšlenky 

se tvo�ili po tisíciletí. �lov�k už od po�átku své existence �eší každý den problémy, jejichž 

výsledky závisí jak na jeho rozhodnutí a chování, pop�ípad� na dalších a� už více 

p�edvídatelných nebo mén� p�edvídatelných jevech nezávislých na rozhodnutí n�koho jiného, 

ale také na rozhodnutích dalších inteligentních bytostí. P�esto, že nepoužívá žádných teorií, 

musí analyzovat situaci, v níž se ocitl, strategie, které má k dispozici stejn� jako možné 

strategie protivník� a ze všech strategií se musí rozhodnout pro tu nejlepší. Úvahy, které 

k tomu využívá, se staly základním pilí�em teorie her. [17] 

Mezi první p�ísp�vky do teorie náleží práce francouzského matematika A. Cournota 

(1838), který se zabýval stanovením rozsahu výroby na trhu, na n�mž jsou pouze dv�

konkuren�ní firmy (duopol). Jeho model oligopolu m�žeme najít skoro v každé u�ebnici 

ekonomie. Základy sou�asné teorie her se rozvíjely v první polovin� 20. století v pracích 

E. Zermela (1913), E. Borela (1921) a Johna von Neumanna (1928). [7] 

I když n�které výsledky z teorie her byly už d�íve, do pov�domí ekonomie 

a spole�enských v�d se teorie her jako v�dní disciplína dostala až v roce 1944. V tomto roce 

byla vydána kniha Johna von Neumanna a Oskara Morgensterna „Tudory of Games and 

Economic Bhavior“ (Teorie her a ekonomické chování), v níž poukázali na to, že situace, 

se kterými se setkáváme p�i hraní spole�enských her, jsou strukturáln� stejné se situacemi, 

které je nutné �ešit p�i rozhodování v ekonomických systémech. Lze tedy pro jejich popis 

a analýzu použít stejný matematický aparát. Jejich kniha se stala základním dílem teorie her 

a stanovila novou ekonomickou v�dní disciplínu – teorii her. [7, 8] 

Neodd�litelnou sou�ástí teorie her je teorie užitku, která je pot�ebná k zavedení výplatní 

funkce, neboli k ohodnocení výsledk� r�zných situací, které ve h�e mohou nastat. První prací, 

kterou lze ozna�it jako studii teorie užitku, je esej Daniela Bernoulliho „Výklad nové teorie 

ohodnocení risku“, jež byla uve�ejn�na v roce 1838. Jednou v té dob� nových 



4 

a pozoruhodných myšlenek byla ta, že risk by nem�l být hodnocen podle st�ední hodnoty 

finan�ního zisku, ale spíše podle st�ední hodnoty jeho užitku, který tento zisk p�inese. 

Nejvíce známými aplika�ními oblastmi teorie her jsou ekonomie a vojenství, ale teorie 

her nachází uplatn�ní i takových oborech jako je nap�íklad politologie, sociologie, 

psychologie, teorie dopravy, telekomunikací a po�íta�ových systém�, nebo právo �i dokonce 

biologie. [17] 

1.2.Základní pojmy teorie her 

Teorie her je formální, matematický obor, který studuje situaci konkurence a spolupráce 

mezi n�kolika zú�astn�nými stranami. Tato široká definice je ale v souladu s velkým 

množstvím aplikací. Tyto aplikace sahají od strategické otázky ve válce k pochopení 

ekonomické konkurence, z ekonomických �i sociálních problém� spravedlivého rozd�lení 

na chování zví�at v konkuren�ních situacích, od spole�enské hry k politickým hlasovacím 

systém�m, a tento seznam není rozhodn� vy�erpaný. [16] 

P�edm�tem teorie her je modelování p�ípad�, kdy je výsledek rozhodovacího procesu 

ovliv�ován více ú�astníky, které bu	 zajímá výsledek rozhodnutí, nebo sice výsledek 

rozhodnutí ovliv�ují, avšak je nezajímá. První nazýváme jako racionální, druhé jako 

indiferentní ú�astníky rozhodovací situace. [1] 

Teorie her také využívá mnoho výraz� a myšlenek nacházející se v b�žných 

spole�enských hrách, jakou jsou šachy, poker atd. Nicmén�, to je téma s mnoha aplikacemi 

v oblasti sociální, behaviorální a manažerských rozhodnutí. S významem základních pojm�

nás seznamuje tabulka �. 1. [14] 
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Tabulka 1 Seznam základních pojm� teorie her [7] 

Pojem Význam 

Hra rozhodovací situace 

Hrá� ú�astník rozhodovací situace 

Strategie 
varianty rozhodnutí, jejž mohou hrá�i 

p�ijmout 

Optimální strategie 
Hrá�em zvolená varianta rozhodnutí, která je 

pro n�j nejvýhodn�jší 

Prostor strategií 
Seznam všech možných variant rozhodnutí, 

které jsou hrá�i dostupné 

Bod hry 
výsledek, který je daný p�ijatými strategiemi 

hrá��

Výhra p�ínos, který hrá�i získají 

Výplatní funkce 
výsledek hry, tj. užitek nebo prohra (výhra 

hrá�e v závislosti na zvolených strategiích) 

Hra je obecný termín ozna�ující situace konfliktu, v n�mž hrá�i ur�í racionální 

myšlenkové procesy a následn� realizují své nejlepší strategie. [15] 

Hrá�e �leníme na inteligentní a neinteligentní. Inteligentní hrá�i jsou takoví, kte�í 

na základ� logického rozboru vybírají své strategie, a kte�í tímto usilují o maximalizaci své 

výhry. Neinteligentní hrá�i volí své strategie náhodn�. Budeme uvažovat pouze inteligentní 

hrá�e. [18] 

Jsou-li zájmy hrá�� v p�ímém rozporu, tzn., že jeden ú�astník ztrácí práv� to, co druhý 

získává, hovo�íme o antagonistickém konfliktu. P�i rozhodování se �asto potkáváme 

s p�ípady, kdy každý ú�astník sleduje své vlastní zájmy, avšak tyto zájmy nemusí být 

v p�ímém protikladu, potom mluvíme o neantagonistickém konfliktu. U neantagonistických 

konflikt� je podstatné rozlišit dva p�ípady, a to zda hrá�i mají nebo nemají možnost p�ed 

volbou strategií závazné smlouvy o tom, jakou volbu konají. V prvním p�ípad� jde 

o kooperativní teorii, v druhém o nekooperativní teorii. [7] 
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Každá hra je ur�ená cílem, který se snaží hrá� nebo hrá�i dosáhnout. Cílem m�že být 

nap�íklad nejv�tší po�et bod�, nejlepší �as anebo libovolný cíl z množiny více 

tzv. alternativních cíl�. Takové hry m�žou být hrou jedné osoby, která se snaží získat co 

nejlepší výsledek, tak hrou více osob, kde nejlepší výsledek ur�uje vít�ze. P�i jiných hrách 

m�že dosáhnout cíle jen jeden hrá� (pop�. skupina hrá��) na úkor jiného hrá�e (ostatních 

hrá��). [4] 
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2. VYBRANÉ TYPY HER 

Existuje mnoho typ� her a rozd�lení, já jsem si vybrala pouze dva typy rozd�lení her, a to 

hry s nulovým (konstantním) sou�tem a hry s nenulovým (nekonstantním) sou�tem, které 

mají pod sebou n�kolik typ� her. 

2.1.Hry s nulovým sou�tem 

2.1.1. Definice hry 

Jedná se o typ hry v normálním (strategickém) tvaru, která je dána: 

- po�tem hrá�� (pro zjednodušení budeme p�edpokládat, že se vždy jedná 

o nejjednodušší typ her, kterým je hra 2 hrá��) 

- prostorem strategií každého hrá�e (u hry dvou hrá�� bude X ozna�ovat prostor 

strategií hrá�e 1 a Y bude prostor strategií hrá�e 2; konkrétní strategie budeme zna�it 

x pro hrá�e 1 a y pro hrá�e 2) 

výplatní funkcí všech hrá�� (u dvou hrá�� budeme ozna�ovat výplatní funkci hrá�e 1 f1 (x, y) 

a výplatní funkci hrá�e 2 f2 (x, y)). [7, 20] 

P�edpokládáme, že hrá�i jsou inteligentní, takže maximalizují hodnotu svého užitku 

a mají dokonalé informace o h�e (znají po�et hrá��, prostor strategií jak sv�j, tak i ostatních 

hrá�� a výplatní funkci svoji i ostatních hrá��). Každý hrá� volí strategii ze svého prostoru 

strategií podle hodnot výplatní funkce, která závisí nejen na rozhodnutí hrá�e samotného, ale 

také na rozhodnutí ostatních hrá��. Rozhodnutí realizují hrá�i ve stejný tentýž okamžik, tudíž 

ani jeden z hrá�� v dob� svého rozhodnutí nem�že znát rozhodnutí ostatních hrá��. 

Ve h�e s konstantním (nulovým) sou�tem, ve které pro libovolné strategie x 
 X, y 
 Y 

pro výplatní funkce hrá�� platí: vztah (2-1-1-1), kde K je libovolné reálné �íslo. Pro libovolné 

K je možné hru s konstantním sou�tem p�etvá�et na ekvivalentní hru s nulovým sou�tem 

(K = 0). Ve h�e s nulovým sou�tem o dvou hrá�ích pro výplatní funkce platí vztah (2-1-1-2), 

kde výhra druhého hrá�e je výhra prvého hrá�e s opa�ným znaménkem. Tedy zisk hrá�e 2 je 

inverzní k zisku hrá�e 1.  

f1 (x, y) + f2 (x, y) = K     (2-1-1-1) 

f1 (x, y) = - f2 (x, y)      (2-1-1-2) 



8 

P�edpokládejme, že pro oba hrá�e je prostor strategií kone�ný, první hrá� má tedy 

k dispozici m možných strategií a druhý hrá� volí mezi n strategiemi. Po�et možných strategií 

je m x n, p�i�emž každé kombinaci strategií lze p�i�adit výhru f1 (x, y). Množinu všech výher 

ve h�e s konstantním sou�tem zobrazíme maticí A = (aij), i = 2, 2, …, m; j = 1, 2, …, n. Výb�r 

i-tého �ádku matice A odpovídá výb�ru i-té strategie hrá�em 1, výb�r j-tého sloupce odpovídá 

výb�ru j-té strategie hrá�em 2. P�i výb�ru této dvojice strategií je hodnota výplatní funkce 

hrá�e 1 rovna prvku aij, hodnota výplatní funkce hrá�e 2 je rovna –aij. Tento model je 

ozna�ován jako maticová hra, kde matici A nazýváme výplatní maticí. 

 a11 a12 … a1n 

 a21 a22 … a2n 

 .    

A = .    

 .    

 am1 am2 … amn 

[7] 

P�íklady her s nulovým (konstantím) sou�tem jsou kámen, n�žky, papír, klasické hry 

(šachy, piškvorky), sport nebo r�zné sout�že. [19] 

Hra kámen, n�žky, papír je typickou hrou s nulovým sou�tem, která je popsána maticí: 

 Kámen N�žky Papír 

Kámen 0 +1 -1 

N�žky -1 0 +1 

Papír +1 -1 0 

Pro oba hrá�e je rovnovážnou strategií vektor (1/3; 1/3; 1/3), kde �ísla znázor�ují 

pravd�podobnosti, že hrá� bude volit první, druhou nebo t�etí strategii. Tenhle typ strategií 

se nazývá smíšené (pravd�podobnostní) strategie. [7] 

2.1.2. Nashova rovnováha 

Pomocí Nashovy rovnováhy nalezneme ve h�e (v konfliktní situaci) optimální strategie 

hrá��. Nashova rovnováha p�edstavuje takové �ešení, ve kterém platí, že když se n�který 

z hrá�� nebude držet své optimální strategie, zatímco jeho soupe� ano, jeho výhra se zmenší 
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(v nejlepším p�ípad� z�stane shodná). Jinak �e�eno: „ten, který se odchýlí od své optimální 

strategie, si nem�že p�ilepšit“. 

Nashovu rovnováhu získáme nalezením sedlového prvku matice A, což je �íslo, které je 

nejv�tší ve svém sloupci a zárove� nejmenší ve svém �ádku (cílem hrá�e 2 je minimalizovat 

výhru hrá�e 1, protože výhra 2 hrá�e je – aij). V p�ípad�, že aij je sedlový prvek, pak i-tá 

strategie hrá�e 1 a j-tá strategie hrá�e 2 jsou optimální (rovnovážné) strategie a hodnotu 

aij ozna�ujeme cenou hry. Takhle nalezené �ešení pojmenováváme Nashovou rovnováhou 

(rovnovážným �ešením) v ryzích strategiích. [7] 

2.2.Hry s nenulovým sou�tem 

Jde o tzv. neantagonistické konflikty, kde neplatí, že výhra prvého hrá�e je prohrou 

druhého hrá�e a naopak. Je tedy t�eba odlišit, zda se jedná o hru nekooperativní, kde hrá�i 

nemohou spolupracovat, a o hru kooperativní, kde mohou hrá�i spolupracovat. 

2.2.1. Nekooperativní hra 

Matematickým modelem kone�ných neantagonistických konflikt� tohoto typu pro dva 

hrá�e je dvoumaticová hra, která je ur�ena maticemi A a B, jež charakterizují výplatní funkce 

prvého a druhého hrá�e. Na rozdíl od her s nulovým (konstantním) sou�tem není mezi 

hodnotami výher hrá�� p�ímý vztah. 

U nekooperativní teorie se využívá modifikované Nashovo rovnovážné �ešení, jež známe 

s antagonistických konflikt�. Jestliže nenalezneme Nashovo rovnovážné �ešení v ryzích 

strategiích, použijeme smíšeného rozší�ení dvoumaticové hry. Platí následující v�ta: „Každá 

dvoumaticová hra má alespo� jedno rovnovážné �ešení.“ [7] 

2.2.2. Problémy Nashovy rovnováhy 

I p�es svou univerzálnost nás Nashova rovnováha m�že zavést k �ešením, která vzbuzují 

ur�ité rozpaky. Nejznám�jším modelovým konfliktem z teorie her je hra nazývaná v�z�ovo 

dilema.  

Název v�z�ovo dilema je odvozen od modelové situace, ve které jsou dva podez�elí 

z trestného �inu zat�eni a vyslýcháni samostatn�. Mají možná rozhodnutí p�iznat se (P) nebo 

nep�iznat (NP). Když se jeden z nich p�izná a druhý nikoliv, dostane mírn�jší trest a druhému 

naopak vyšší. Pokud se ani jeden nep�izná, nebudou tedy pln� usv�d�eni, dostanou oba menší 

trest. Jestliže se ale oba p�iznají, dostanou oba nejvyšší trest.  
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Tuto hru lze p�evést do tvaru: 

 P NP 

P -3; -3 -1; -4 

NP -4; -1 -2; -2 

Ve výplatní matici jsou pouze záporná �ísla, protože roky strávené ve v�zení mají 

nepochybn� záporný užitek. Po nalezení �ádkových a sloupcových maxim zjistíme, že zde 

existuje jediná Nashova rovnováha a tou je, že se oba pachatelé p�iznají, protože �ešení 

(nep�iznat, nep�iznat) nespl�uje podmínky Nashovy rovnováhy, nebo� zm�nou své strategie si 

v�ze� m�že polepšit. [7] 

2.2.3. Kooperativní hra dvou hrá��

Doposud jsme p�edpokládali, že hrá�i spolu nekomunikují a nevyhledávají vzájemn�

prosp�šné dohody. Jestliže mají hrá�i možnost uzavírat p�ed volbou strategií závazné dohody 

o tom, jaké volby u�iní, pak hovo�íme o kooperativní h�e. Hrá�i mohou, ale i nemusí 

spolupracovat. Budou spolupracovat jen tehdy, pokud to pro n� bude výhodn�jší, než kdyby 

nespolupracovali. 

Jako první je t�eba zjistit, jaká by byla výhra, kdyby tuto kooperativní hru hrá�i odehráli 

jako nekooperativní. Tato výhra, která plyne z Nashova rovnovážného �ešení, se nazývá 

rovnovážná zaru�ená výhra. Zaru�ená výhra prvního hrá�e má hodnotu v(1), zaru�ená výhra 

druhého hrá�e nabývá hodnoty v(2). Rovnice maximální celkové �ástky p�i spolupráci hrá��

je: 

    (2-2-3-1) 

V p�ípad�, že platí v(1, 2) > v(1) + v(2), je pro hrá�e užite�né spolupracovat. Optimální 

strategie jsou takové, které odpovídají hodnot� v(1, 2). 

Následující otázkou je rozd�lení spole�né �ástky v(1, 2) mezi hrá�e ukon�ení hry. Teorie 

ale nenabízí návod rozd�lení. Existuje jen pár doporu�ení, jak zvolit optimální rozd�lení 

spole�né výhry. Jedním z doporu�ení je ponechat každému hrá�i jeho zaru�enou výhru 

a navíc polovinu z toho, co hrá�i získali spoluprací. [7] 
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3. MATEMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 

3.1.Úlohy matematického programování 

V praxi se �asto setkáváme s problémem výb�ru jedné z více možných variant. Tyto 

b�žné varianty nejsou zpravidla rovnocenné z hlediska subjektu (rozhodovatele), který výb�r 

uskute��uje. Vzniká tak problém optimálního rozhodnutí, tj. problém výb�ru varianty 

z v�tšího po�tu možných variant. 

Všeobecné problémy optimálního rozhodnutí m�žeme charakterizovat takto:

- známe ur�ité podmínky, které je pot�eba splnit, a které ur�ují množinu p�ípustných 

variant 

- známe cíl rozhodování, který ur�uje, podle kterého kritéria je pot�ebné hodnotit 

p�íznivost �i nep�íznivost jednotlivých variant z hlediska rozhodovatele, tj. kritérium 

ur�ující n�jakým zp�sobem efektivnost každého možného rozhodnutí. [4] 

Matematickým modelem rozhodovací situace, ve které vystupuje pouze jediný 

rozhodovatel, je hra v normálním tvaru. V ní se jediný hrá� snaží v prostoru strategií X1 nalézt 

takovou strategii x1 
 X1, jenž by mu zajiš�ovala maximální výhru M1 (x1). Dále budeme 

index 1 vynechávat, protože v tomto p�ípad� nic nerozlišuje. Pojem optimální strategie 

pro tuto hru zavedeme s použitím této definice, kde Q je množinou po�tu hrá��: 

3.1.1. Definice. Nech� {Q = {1}; X; M (x)} je hra v normálním tvaru, která je modelem 

nekonfliktní rozhodovací situace. Optimální strategií v této h�e nazveme takový prvek x 
 X, 

pro který platí: 

     (3-1-1) 

V p�ípad�, že takový prvek neexistuje, �ekneme, že hra (úloha) nemá �ešení. 

Problém vyhledat optimální strategii se omezuje na nalezení maxima funkce na dané 

množin� X. Nej�ast�ji bývá množina X podmnožinou n-rozm�rného euklidovského 

prostoru EN a bývá zadána jako množina t�ch x 
 EN, jež spl�ují nerovnosti: 

g1 (x) � 0, …, gm (x) � 0, x � 0,    (3-1-2) 

kde g1 (x), …, gm (x) jsou dané funkce.  Úlohou maximalizovat danou funkci M (x) 

p�i omezeních (3-1-2) se zabývá matematické programování. [3, 8] 

Z hlediska charakteru funkcí d�líme úlohy matematického programování na úlohy 

lineárního programování a úlohy nelineárního programování. V další kapitole se budeme 

zabývat lineárním programováním. [4] 
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3.2.Všeobecná úloha lineárního programování 

Nástrojem lineárního programování (LP) je lineární algebra. P�edm�tem LP je �ešení 

lineárních optimaliza�ních úlohy, které jsou speciálním p�ípadem všeobecné úlohy 

matematického programování. 

Všeobecná úloha LP spo�ívá v ur�ení vektoru prom�nných  = , pro které 

nabývá extrém (maximum, minimum) funkce: 

Z = c1x1 + c2x2 + ….. + cnxn    (3-2-1)  

za podmínek: 

a11x1 + a12x2 + ….. + a1nxn = b1    

a21x1 + a22x2 + ….. + a2nxn = b2   (3-2-2)  

. 

. 

. 

am1x1 + am2x2 + ….. + amnxn = bm

xj � 0,  j = 1, 2, …, n   (3-2-3) 

kde aij, bi a cj jsou dané konstanty a m � n (i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n). 

Tato formulace úloh LP se také nazývá normovaný tvar problému LP, anebo lineární 

optimaliza�ní model (LOM). Lineární optimaliza�ní model má dv� složky a to funkci 

(které hledáme extrém, se nazývá ú�elová funkce), která vyjad�uje cíl, který chceme 

dosáhnout, a omezující podmínky, pomocí kterých charakterizujeme základní procesy typický 

a podstatné pro daný stav. [4] 

3.3.Formulace matematického modelu 

P�i vymezení matematických model� (úloh) se používá n�kolik základních typických 

postup�. Tyto postupy jsou obsaženy v n�kolika klasických úlohách, které mají sv�j název 

obvykle jako rozmís�ovací úloha, vyživovací problém, dopravní problém, p�i�azovací 

problém apod. 

P�i formulaci matematického modelu je užite�né zachovat tento postup: 

1) Rozebrat ekonomický model, uv�domit si co jsou �innosti (procesy) modelu, co jsou 

zdroje – �initele vstupující do �innosti, co výsledky – �initele vystupující z �innosti 

a co je kritérium optimality v modelu. 

2) Ur�it prom�nné, jejich p�esný význam, dimenzi a m�rnou jednotku. 
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3) Vyjád�it lineárními rovnicemi anebo nerovnostmi omezující úlohy v �itateli (na pravé 

stran� stojí rovnice nebo nerovnosti stojí omezené disponibilní množství vstupujícího 

�initele nebo požadované množství vystupujícího �initele, na levé stran� je potom bu	

pot�ebné množství vstupujícího anebo produkovaného množství vystupujícího �initele, 

v obou p�ípadech vyjád�ená jako lineární funkce prom�nných úlohy). 

4) Formulovat zvolené kritérium optimality jako lineární formu prom�nných úlohy. [4] 

3.4.Vztahy mezi teorií her a matematickým programováním

Vztahy existují pouze v p�ípad�, pokud se jedná o antagonistický konflikt. Jedná 

se o takovou rozhodovací situaci, ve které vystupují dva inteligentní hrá�i, kte�í se po výb�ru 

svých rozhodnutí pod�lí o pevnou �ástku (konstantní sou�et), jejíž výše není závislá na tom, 

jaká rozhodnutí vybrali. 

Hra v normálním tvaru s konstantním sou�tem je matematickým modelem 

antagonistického konfliktu a je popsána: 

{Q = {1, 2}; S, T; u1 (s, t), u2 (s, t)} 

u1 (s, t) + u2 (s, t)….. konstantní 

Lze dokázat, že k jakékoli h�e v normálním tvaru s konstantním sou�tem je možné p�i�adit hru 

v normálním tvaru s nulovým sou�tem, jenž je p�vodní hrou strategicky ekvivalentní. [21] 

ešení hry p�evodem na lineární programovaní si ukážeme na následujícím p�íklad�. 

Máme dva hrá�e A a B, kde hrá� A má dv� možné strategie M a N, hrá� B má t�i možné 

strategie X, Y a Z. Výsledek hry je daný tabulkou �. 2 plateb hrá�e A: 

Tabulka 2 Hodnoty hrá�� [4]

Strategie 
Hrá� B 

X Y Z 

Hrá�

A 

M 0 2 -2 

N -5 -4 3 

ešení p�evedením na problém lineárního programování:

Smíšené strategie (x1, x2, …, xm) hrá�e A jsou optimální, když (3-4-1) pro všechny strategie 

hrá�e B, též pro takovou, kde jedno yj = 1 a ostatní jsou 0. 
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Tedy  

nebo  

Taktéž platí: 

a 

Problémem je, že u je neznámá a není daná ú�elová funkce. ešením je, že neznámá 

konstanta u se nahradí prom�nnou xm+1. 

Na hledání smíšené strategie pro hrá�e A je možné zformulovat úlohu lineárního 

programování: 

Ú�elová funkce: 

Omezení: 

. 

. 

Podmínky nezápornosti: 

Taktéž je možné zformulovat úlohu pro nalezení optimální smíšené strategie hrá�e B: 

Ú�elová funkce: 
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Omezení: 

. 

. 

Podmínky nezápornosti: 

Dosazením hodnot ze zadání p�íkladu získáme model:

Ú�elová funkce: 

Omezení: 

Podmínky nezápornosti 

Výsledky �ešení 

Optimální smíšená strategie hrá�e A:  Optimální smíšená strategie hrá�e B: 

[4] 
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4. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 

4.1.Základní pojmy v manažerském rozhodování 

Rozhodování pat�í k jedné z nejvýznamn�jších aktivit, které manaže�i v organizacích 

realizují (mnohdy se dokonce chápe jako ur�ité jádro �ízení). N�která pojetí �ízení vycházející 

z jeho dekompozice do jednotlivých manažerských funkcí rozlišují tzv. sekven�ní manažerské 

funkce (plánování, organizování, výb�r a rozmíst�ní pracovník�, vedení lidí a kontrola), které 

se uskute��ují v ur�itém �asovém sledu, a funkce pr�b�žné (analýza �inností, rozhodování 

a komunikace), jež prostupují sekven�ní manažerské funkce. Rozhodování je vskutku 

nedílnou složkou sekven�ních manažerských funkcí, nejvýrazn�ji se však uplat�uje 

v plánování, protože jádro plánovacích proces� tvo�í rozhodovací procesy. [11] 

Management (z anglického to manage = za�ídit tak, aby v�ci fungovaly) je proces 

ovliv�ování �inností lidí, uskute��ovaných v ur�ité organizaci, jehož významem je zajistit 

ú�elné a efektivní provedení t�chto �inností jejich nositeli se zdroji pro tento ú�el 

p�id�lenými. P�ídavné jméno manažerský tak ozna�uje soubor �i skupinu metod, využívaných 

k provád�ní managementu organizací, tedy p�i plánování, organizování, vedení, kontrole 

a �ízení �inností lidí a jimi využívaných zdroj� sm��ujících k pln�ní (spole�enského) poslání 

organizace. [5] 

Rozhodování je postup výb�ru varianty z množiny variant podle vymezeného kritéria 

za ú�elem dosažení stanovených cíl�. Rozhodovatel je rozhodující subjekt, jenž volí 

z možných variant rozhodnutí. Kritérium je norma, podle které jsou porovnávány jednotlivé 

rozhodovací varianty. Rozhodovatel prost�ednictvím kritéria vyjad�uje svoje preference 

na množin� variant. Za p�edpokladu existence kriteriální funkce f, která p�i�azuje jednotlivým 

variantám hodnoty, m�žeme obecn� p�edpokládat, že hledáme standardn� takovou variantu, 

jejíž hodnota kriteriální funkce je maximální. [9] 

Význam rozhodování se projevuje p�edevším v tom, že kvalita a výsledky t�chto proces�

(zejména strategických rozhodovacích proces�, probíhajících na nejvyšších úrovních �ízení 

organizací) ovliv�ují zásadním zp�sobem efektivnost fungování a nastávající prosperitu 

t�chto organizací. Nekvalitní rozhodování m�že být zárove� jednou z významných p�í�in 

podnikatelského neúsp�chu. Význam rozhodování se zárove� odvíjí i od rozsahu zdroj�

(p�edevším finan�ních prost�edk�), které jsou na rozhodování vázány, pop�ípad� o kterých 

se rozhoduje. [10] 
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Rozhodování, resp. rozhodovací procesy odehrávající se na r�zných úrovních �ízení 

organizací mají dv� stránky a to stránku meritorní (v�cnou, obsahovou) a stránku formáln�-

logickou (procedurální). Meritorní stránka odráží rozdílnosti jednotlivých rozhodovacích 

proces�, resp. jejich typ�. V závislosti na své obsahové náplni se ur�it� vzájemn� liší 

rozhodování o výrobním programu, rozhodování o kapitálových investicích, rozhodování 

o uvedení výrobku na trh a jeho marketingové strategii, nebo nap�íklad rozhodování o výb�ru 

pracovník� na ur�itá místa. Všechny tyto typy rozhodovacího procesu mají své specifické 

rysy, které jsou zdrojem odlišností t�chto proces�. Na druhé stran� mají ale jednotlivé 

rozhodovací procesy, resp. jejich typy, ur�ité spole�né rysy a vlastnosti, a to bez ohledu 

na jejich rozdílnou obsahovou nápl�.  

Práv� spole�né rysy rozhodovacích proces� (jejich procedurální, formáln�-logická 

a instrumentální stránka) jsou p�edm�tem studia teorie rozhodování. V pr�b�hu historického 

vývoje nastalo postupn� ke koncipování v�tšího po�tu teorií rozhodování, odlišujících 

se ur�itým zp�sobem pohledu na rozhodovací procesy, resp. soust�ed�ním zájmu na ur�ité 

aspekty t�chto proces�. Jako p�íklady lze uvést teorie utility (užitku), sociáln�-psychologické 

teorie rozhodování zam��ené p�edevším na subjekt a jeho chování, kvantitativn� orientované 

teorie rozhodování založené na aplikaci matematických model� a metod p�i �ešení 

rozhodovacích problému. Jako reakce na n�které teorie rozhodování se rozvíjí teorie 

rozhodování v organizacích respektující omezené schopnosti reálného subjektu rozhodování 

i omezení racionality v organiza�ních jednotkách. 

Odlišnosti uvedených teorií rozhodování vyplývají rovn�ž z jejich normativního resp. 

deskriptivního charakteru. Normativní teorie se zam��ují na poskytnutí návod�, jak �ešit 

rozhodovací problémy, které modely a jakým zp�sobem je používat apod. Na rozdíl 

od normativní teorie jsou p�edm�tem zájmu deskriptivní teorie už prob�hlé rozhodovací 

procesy. Jde zde o popis, analýzu a hodnocení rozhodovacích proces�, jejich pr�b�hu, 

základních prvk�, p�edností a nedostatk�, chování rozhodovatele a ostatních subjekt�

v pr�b�hu rozhodovacího procesu a jiné. [10, 11] 

4.2.Prvky rozhodovacího procesu 

Mezi základní prvky rozhodovacích proces� se �adí: 

- cíl rozhodování, 

- kritéria hodnocení, 
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- subjekt a objekt rozhodování, 

- varianty rozhodování a jejich d�sledky, 

- stavy sv�ta. 

Cílem rozhodování (�ešení rozhodovacího problému) rozumíme ur�itý stav firmy, resp. 

jejího okolí, kterého se má �ešením rozhodovacího problému dosáhnout. Cílem m�že být 

nap�íklad zvýšení výrobní kapacity, získání nové technologie, proniknutí na nové trhy, 

pop�ípad� zvýšení podílu na dosavadních trzích, zvýšení spokojenosti zam�stnanc� firmy aj. 

Z hlediska �ešení rozhodovacích problém� je �asto d�ležitá forma vyjád�ení cíl�, které mohou 

být vyjád�eny bu	 �íseln� (kvantitativní cíle jako dosažení ur�itého podílu na trhu, ur�ité 

rentability kapitálu), nebo pomocí slovních popis� (kvalitativní cíle jako jsou nap�íklad 

vybudování image firmy nebo zlepšení pracovních podmínek v provozu). Hodnoty cíl�, jež 

se má dosáhnout �ešením rozhodovacího problému, se nazývají jako „aspira�ní úrovn� cíl�“. 

Kritéria hodnocení p�edstavují hlediska zvolená rozhodovatelem (na základ� jeho 

hodnotové soustavy, resp. hodnotové soustavy jeho firmy), která slouží k posouzení 

výhodnosti jednotlivých variant rozhodování z hlediska dosažení, pop�ípad� stupn� pln�ní 

díl�ích cíl� �ešeného rozhodovacího problému. Kritéria hodnocení se zásady odvozují 

od stanovených cíl� �ešení, a proto existuje mezi nimi t�sný vztah. Je t�eba odlišovat kritéria 

výnosového typu (kritéria, jejichž vyšší hodnoty preferuje rozhodovatel p�ed nižšími 

hodnotami, p�. zisk), od kritérií nákladového typu (rozhodovatel preferuje nižší hodnoty 

p�ed vyššími, p�. náklady). Krom� toho je t�eba rozlišovat kritéria, jejichž hodnoty jsou 

vyjád�eny �íseln�, a to jsou kvantitativní kritéria (nap�íklad zisk, rentabilita kapitálu, �istá 

sou�asná hodnota investice), od kritérií kvalitativních (d�sledky variant vzhledem k t�mto 

kritériím jsou vyjád�eny slovn�, nap�. dopady na životní prost�edí p�i hodnocení investi�ních 

variant nebo kritéria sociáln� politické povahy). 

Subjektem rozhodování (rozhodovatelem) se zna�í subjekt, který rozhoduje, tzn., volí 

variantu ur�enou k realizaci. Subjektem rozhodování je bu	 jednotlivec (individuální subjekt 

rozhodování), nebo skupina lidí – orgán (kolektivní subjekt rozhodování). V praxi 

je rozhodování však t�eba rozlišovat mezi statutárním rozhodovatelm (subjekt, který 

je vybaven pravomocemi k volb� varianty ur�ené k realizaci a nese sou�asn� odpov�dnost 

za dopady a ú�inky této varianty), a skute�ným rozhodovatelem (subjekt, který skute�n�

rozhoduje). 

Objektem rozhodování se zpravidla chápe oblast organiza�ní jednotky, v jejímž rámci 

se problém formuloval, stanovil se cíl jeho �ešení a jehož se rozhodování týká. Objektem 
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rozhodování m�že být nap�. výrobní program, tržní orientace produkce, technologické 

inovace, organiza�ní uspo�ádání firmy aj. Varianta �ešení problému (varianta rozhodování) 

p�edstavuje možný zp�sob jednání rozhodovatele, který má vést k �ešení problému, resp. 

ke spln�ní stanovených cíl�. D�sledky variant rozhodování chápeme jako p�edpokládané 

dopady, resp. ú�inky variant na firmu (nap�. na její výrobní program), nebo na její okolí (nap�. 

dopady na tržní pozici firmy). 

Stavy sv�ta (scéná�e, rizikové situace) chápeme jako budoucí vzájemn� se vylu�ující 

situace, které mohou po realizaci varianty rozhodování nastat (uvnit� firmy nebo v jejím 

okolí), a které ovliv�ují d�sledky této varianty vzhledem k n�kterým kritériím hodnocení. 

[10, 11] 

4.3. Metody manažerského rozhodování

P�íklady model� reálných rozhodovacích situací umož�ují vyjád�it obecný tvar modelu 

matematického programování ve tvaru 

    max (min) z = f (x) 

  gi (x) � bi i = 1,2,…, k 

  gi (x) = bi i = k + 1, k + 2,…, p      (4-3) 

  gi (x) � bi i = k + p + 1, k + p + 2,…, k + p + s 

       x � 0 

Funkce f i gi mohou být lineární i nelineární funkce, prvky vektoru x optimalizovaných 

prom�nných mohou být jak spojité prom�nné, tak diskrétní, mohou být na n� kladeny r�zné 

další požadavky (celo�íselnou, nabývání jen hodnot z p�edem stanovené množiny hodnot 

apod.). Parametry funkcí mohou být pevn� stanovené konstanty, nebo se pohybují v ur�itém 

�íselném intervalu, m�že jít o náhodné prom�nné atd. Jelikož uvedené podmínky ovliv�ují 

�ešitelnost sestavených model�, budeme se zabývat n�kterými vybranými skupinami model�, 

p�i jejichž výb�ru se omezíme na typy úloh, které jsou snadno �ešitelné, jsou nej�ast�ji v praxi 

používané a existují pro jejich �ešení standardní programy. [1] 

4.3.1. Lineární programování 

Nejrozší�en�jší skupina model� rozhodovacích situací je formulovatelná jako model 

lineárního programování, které je zvláštním p�ípadem obecného modelu (4-3), ve kterém jsou 

ú�elová funkce i funkce vyskytující se v soustav� omezujících podmínek lineárními funkcemi 

optimalizovaných prom�nných. 
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Soustava omezujících podmínek m�že obsahovat omezení typu: 

- menší nebo rovno (používají se zejména p�i formulaci existujících omezení na stran�

disponibilního množství materiálových, energetických, lidských a finan�ních zdroj�

optimalizovaného systému a omezení vyplývajících z omezené kapacity trhu), 

- rovnice (využívají se p�i bilancování hmotných vazeb ve výrobách s komplikovanou 

výrobní strukturou, nebo p�i formulaci p�ípad�, kdy jsou množství výrobk� vázána 

vzájemným pom�rem, který je t�eba dodržet, nap�. kdy je t�eba výrobky z hlediska 

jejich použití vyráb�t ve stanoveném pom�ru), 

- v�tší nebo rovno (používají se zejména p�i formulaci omezení vyplývajících 

z požadavk� trhu). 

Vzhledem k tomu, že omezení lze formálními úpravami p�evést na omezení shodného 

typu (nap�. „menší nebo rovno“ – vynásobení omezení typu „v�tší nebo rovno“ -1), nebo 

minimalizaci p�evést na maximalizaci vynásobením celého modelu -1, lze zapsat model 

lineárního programování v maticové form� ve tvaru 

    max z = cx

         Ax � b                (4-3-1) 

            x � 0 

kde vektor b je sloupcový vektor pravých stran omezení, matice A je obdélníková matice typu 

(m, n) technických koeficient�, c p�edstavuje �ádový vektor ocen�ní prom�nných v ú�elové 

funkci a x je sloupcový vektor optimalizovaných prom�nných. [1] 

Mezi univerzální metody �ešení úloh lineárního programování pat�í simplexová metoda. 

Tato metoda je iterativní, tzn., že s její pomocí k optimálnímu �ešení docházíme postupn�, 

krok za krokem. Pokud se hned v prvním kroku neukáže, že úloha nemá v�bec p�ípustné 

�ešení, vede simplexová metoda po kone�ném po�tu krok�, a to k optimálnímu �ešení 

a k výsledku, ze kterého zjistíme, že úloha nemá kone�né optimum. [9] 

Východiskem simplexové metody je formální p�evod úlohy (4-3-1) na tzv. standardní 

tvar, ve kterém je soustava nerovností p�evedena na soustavu rovnic. [1] 

4.3.2. Dopravní úlohy 

Budeme se zde zabývat pouze klasickými dopravními úlohami, u nichž je t�eba najít 

nejlepší zp�sob p�epravy zboží nebo služeb mezi subjekty, které služby poskytují, 

a jednotlivými zákaznickými centry. Tvar klasických dopravních úloh umož�uje využít funkci 

„ešitel“ v tabulkovém procesoru Excel. Jedná se op�t o itera�ní metodu, v níž postupn�

zlepšujeme výchozí bazické �ešení úlohy. Pro jeho získání existuje �ada jednoduchých 
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p�ibližných metod, které jsou mnohdy tak ú�inné, že samy o sob� vedou pro praxi 

k p�ijatelným �ešením. Ukážeme si alespo� dv� z metod p�ibližných, a tou je metoda indexová 

a Vogelova aproximativní metoda. 

Indexová metoda je založena na snaze využívat p�edevším ty cesty, které jsou nejkratší 

nebo nejmén� nákladné. Postup získání výchozího �ešení, stejn� jako jeho postupné 

zlepšování, lze nejlépe znázornit v p�epravní matici, do které lze zaznamenávat celý postup 

�ešení. 

Vogelova aproximativní metoda využívá dalšího kritéria pro obsazování polí tabulky, 

kterým je rozdíl mezi dv�ma nejnižšími sazbami na neobsazených polích v každém �ádku 

a sloupci tabulky. Hlavním nedostatkem indexové metody je totiž to, že postupné vyhledávání 

volných cest s nejnižší p�epravní sazbou mnohdy blokuje použití jinak výhodných spojení. [1] 

4.4.Rozhodování za nejistoty 

Rozhodování za jistoty rozumíme situace, kdy rozhodnutím je jednozna�n� dán výsledek. 

Rozhodováním za nejistoty znamená, že rozhodnutí nemá jednozna�ný výsledek, ten ješt�

závisí na daném stavu okolí. Zde se budeme zabývat dv�ma typy rozhodování za nejistoty, 

a to je rozhodování p�i riziku a rozhodování p�i neur�itosti. [7] 

Riziko a nejistota se �asto odlišují tak, že riziko se chápe jako objektivní a m��itelná nejistota, 

zatímco nejistota je výrazem pro subjektivní (objektivn� nem��itelnou) nejistotu. Obecné 

pojetí rizika je chápáno jako nebezpe�í negativní odchylky od cíle, kdy se riziko chápe jako 

možnost, že volbou ur�ité varianty nebude dosaženo stanoveného cíle (skute�n� dosažené 

výsledky budou nižší než výsledky plánované). [13] 

Rozhodováním p�i riziku chápeme rozhodovací situace, ve kterých není výsledek volby 

ur�ité varianty rozhodnutí dán s jistotou, ale známým rozložením pravd�podobností. [7] 

P�i rozhodování za rizika je nejkomplikovan�jší etapou vyhodnocování variant ur�ení 

pravd�podobností výskytu okolí. Nej�ast�ji se vychází ze zkušeností a statistických dat, poté 

mluvíme o objektivní, statistické pravd�podobnosti. [6] 

Rozhodování p�i riziku budeme tedy chápat jako konfliktní situaci mezi inteligentním hrá�em 

1 a neinteligentním hrá�em 2, kterým je náhodný mechanismus, za p�edpokladu, že hrá� 2 

volí své strategie podle známého rozd�lení a nesleduje žádný vlastní cíl. [7] 
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Hrá� 1 musí p�i výb�ru svých variant zkoumat p�im��ené výsledky, ke kterým tyto volby 

vedou. Jeho rozhodovací úloha bude ve volb� takové varianty, která mu zaru�uje maximální 

p�im��ený výsledek. [2] 

Za ú�elem maximalizace výhry provádí inteligentní hrá� analýzu rozhodovací situace, kterou 

m�žeme modelovat jako matici, jejíž �ádky odpovídají variantám hrá�e 1 a sloupce odpovídají 

možným stav�m (variantám hrá�e 2). Prvky výplatní matice aij (i = 1, 2,…, m; j = 1, 2,…, n) 

nyní zastupují výhry hrá�e 1. Pravd�podobnosti pj (j = 1, 2,…, n) pro možné stavy jsou známy 

a m�žeme na n� pohlížet také tak, že známe smíšené strategie neinteligentního hrá�e. V tomto 

p�ípad� se za racionální postup považuje maximalizace st�ední hodnoty výhry, podle které je 

zvolena varianta maximalizující hodnotu ukazatele (4-4-1). 

     (4-4-1) 

Princip maximalizace st�ední hodnoty výhry je jednoduchým a praktickým kritériem, ne vždy 

však dob�e popisuje chování v reálných rozhodovacích situacích. Krom� st�ední hodnoty 

výhry je pro rozhodnutí podstatný také rozptyl (rozsah) výhry. 

P�íkladem m�že být sázka na �íslo šest p�i hodu kostkou. Výsledek hodu kostkou sice není 

p�edem znám, avšak p�edem víme, že pravd�podobnost neúsp�chu je 5/6 a úsp�chu 1/6. [7] 

Rozhodováním p�i neur�itosti nazýváme takovou situaci, ve které známe možné strategie 

hrá�e 2 (náhodného mechanismu), na rozdíl od rozhodování p�i riziku ale nemáme žádnou 

informaci o rozložení pravd�podobností. V situacích, kdy máme velmi omezenou informaci 

o povaze protihrá�e, není možné stanovit jednozna�ný postup výb�ru optimálního rozhodnutí. 

P�esto lze doporu�it ur�itá užite�ná pravidla, která by optimální rozhodnutí m�lo spl�ovat. [7] 

Rozhodovací úloha hrá�e 1 je ve výb�ru takové varianty, která mu zaru�í maximální 

p�im��ený výsledek za výše uvedených podmínek. [2] 

S tímto rozhodováním se m�žeme setkat tehdy, když do situace (a do volby výsledku) 

vstupují ješt� další �initelé neovlivnitelní rozhodovatelem. Takovými vn�jšími �initeli mohou 

být protihrá�i ve h�e, ostatní ú�astníci ekonomického projektu, nýbrž t�eba i po�así, jiné 

p�írodní vlivy nebo náhoda. [12] 

Nej�ast�ji jsou využívány tyto techniky rozhodování, využívající tabulku o�ekávaných 

výnos�: 

- MAXIMIN – pesimistická rozhodovací strategie založená na vyhledání té alternativy 

rozhodnutí, jejíž minimální výnosnost se v tabulce výnos� ukazuje jako nejvyšší; 

rozhodovací subjekt volí rozhodnutí, jehož výsledek nem�že být již horší, 
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- MAXIMAX – optimistická rozhodovací strategie založená na vyhledání té alternativy 

rozhodnutí, jejíž maximální výnosnost se v tabulce výnos� ukazuje jako nejvyšší; 

rozhodovací subjekt volí rozhodnutí, jehož výsledek již nem�že být lepší, 

- MINIMAX ZTRÁTA – modální rozhodovací strategie, ve které se pracuje s tabulkou 

ztrát z nerealizovaných p�íležitostí, odvozené z tabulky výnos�, ve které je 

zaznamenáván rozdíl mezi nejvyšším výnosem v každém sloupci a p�ínosem z dalších 

alternativ v tomto sloupci; rozhodovací subjekt v tomto p�ípad� volí alternativu 

minimalizující velikost možné ztráty, 

- NEDOSTA�UJÍCÍ ZD�VODN�NÍ – modální rozhodovací strategie, která 

se zam��uje na výb�r té alternativy, která má nejv�tší pr�m�rný výnos, který je 

p�edstavován pr�m�rem hodnot výnos� ur�ité alternativy pro r�zné podmínky 

rozhodovacích situací, jestliže se vychází z p�edpokladu stejné pravd�podobnosti 

vzniku každé z možných rozhodovacích situací, tedy z p�edpokladu stejných šancí pro 

implementaci výsledného rozhodnutí. [5] 

Pro rozhodování je doporu�eno používat n�kolik algoritm�, které se nazývají rozhodovací 

principy. Jejich výhodou je, že spl�ují požadavek nedominovanosti optimální strategie 

a v�tšinu dalších axiom�, a že každý z nich je založen na celkem dob�e sd�litelné filozofii. 

Jejich nevýhodou ale naopak je, že aplikovány na jednu a tutéž rozhodovací situaci jsou ob�as 

schopny ozna�it r�zné strategie jako optimální. Podle Laplaceova principu se v p�ípad�

rozhodování p�i neur�itosti chová tak, jako by šlo o rozhodování p�i riziku, kde hrá� 2 volí 

všechny své strategie se stejnou pravd�podobností. Za optimální rozhodnutí vyhlásí strategii 

s nejv�tším �ádkovým pr�m�rem (4-4-2). Podle Waldova principu maximinu

má inteligentní hrá� 1 volit tu strategii, která je optimální v p�ípad�, že protivník (náhodný 

mechanismus) použije strategii, která je pro hrá�e 1 nejhorší. Tento princip je vhodný 

pro p�ípady vyžadující krajní opatrnost. Podle principu maximou vybereme �ádku (strategii) 

s maximální hodnotou �ádkového minima (4-4-3).  

     (4-4-2) 

     (4-4-3) 

[7] 
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5. MOŽNOSTI APLIKACE TEORIE HER 

V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ 

V dnešní rozsáhlé ekonomice je velmi d�ležité rychlé rozhodování manažer�. Není 

d�ležitá rychlost rozhodnutí, ale hlavn� p�esnost a spolehlivost. Proto jsou vytvá�eny r�zné 

teorie, které vytvá�í strategické metody a tím pomáhají p�i rozhodování.  

Teorie her se zabývá takovými situacemi, ve kterých volí hrá�i své strategie a výsledek 

nezáleží jen na jejich výb�ru strategie, ale i na výb�ru ostatních hrá��. Využívá se hlavn�

p�i rozhodování za nejistoty, kdy je situace velmi složitá. Avšak teorie her se uplat�uje 

i pro komplexní strategická rozhodnutí, kde je nutné vzít v úvahu pravd�podobné reakce 

jiných ú�astník� (hrá��), kterými m�že být na p�íklad konkurence nebo zákazníci. 

P�íklad 1. Jako p�íklad lze uvést duopol, ve kterém si dva konkurenti ur�ují cenu, 

za kterou výrobek prodávat. Pokud by první nepatrn� snížil cenu, získal by dvojnásobný zisk. 

O téhle strategii ale m�že uvažovat i druhý duopolista a jejich zisky by se tak dostaly na nulu. 

Pro oba není tedy možné odchýlit se od tzv. rovnovážného bodu (viz Nashova rovnováha) aby 

si n�kdo z nich polepšil. 

P�íklad 2. Monopol je taková tržní struktura, která je jediným prodávajícím daného 

statku bez blízkého substituentu (možnosti náhrady). Monopolní firma �ídí celý trh nebo jeho 

podstatnou �ást a je tedy tv�rcem ceny statku. M�že si tedy dovolit nadhodnocení statku, 

jelikož zákazník nemá jinou možnost jeho získání. B�žným p�íkladem monopolní firmy je 

firma DeBeers, která se 80 % podílí na sv�tovém trhu s diamanty nebo softwarová firma 

Microsoft s prodejem opera�ních systém� Windows. Vysoké ceny za jejich legální produkty 

nesou riziko, že se objevují na trhu �asto nelegální kopie opera�ního systému, a tím 

spole�nost ztrácí své zisky. Avšak o výši Microsoftu sv�d�í i to, že se firm� vyplatí vynaložit 

nemalé finan�ní prost�edky na boj proti pirátským kopiím. 

P�íklad 3. Tržní struktura, ve které p�sobí pouze omezený po�et firem po ur�itou dobu 

nabízející stejné �i podobné substituty se nazývá oligopol. V�tšinou se jedná o dv�, t�i, �ty�i 

firmy, které se usadili na trhu jako první a jsou dostate�n� kapitálov� vybaveny. Dochází zde 

k rozporu mezi spoluprací a vlastními zájmy konkuren�ních firem, tedy ke konfliktu. 

P�edstavíme-li si firmy jako hrá�e, uvidíme zde prostor pro aplikování teorie her. Každá firma 

chce mít maximální zisk, který m�že firmy p�inést k myšlence spolupráce (dohod�), nap�íklad 

o množství vyráb�ného zboží a cen, za kterou se má prodávat. Takové dohody mezi 
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konkuren�ními firmami sm��ují k diskriminaci zákazníka. P�ípadem je p�sobení t�ech 

velkých operátor� v �R (O2, Vodafone a T-mobile), kte�í si už v po�átku rozd�lili trh na t�i 

díly. Mohou si tedy dovolit vyšší ceny než v zahrani�ních pobo�kách, protože si zákazník 

nemá šanci polepšit. A operáto�i tedy nemají d�vod ke zm�n� své strategie – dohody. 

Oligopolní trhy nalezneme i v jiných ekonomických odv�tvích. Oligopolem je t�eba trh 

mikroprocesor� (Intel, AMD), trh s vynášením satelit� do vesmíru, trh s náro�nými 

elektronickými vojenskými systémy atd. Za p�irozený oligopol by se pokládat i �eský trh 

spaloven komunálního odpadu, na n�mž p�sobí pouze n�kolik podnik�. 

P�íklad 4. Jako další je p�íklad maticové hry, kde je druhým hrá�em p�íroda. 

P�edpokládejme, že firma vlastní sklad, jehož hodnota je 200 000 K�. M�že si sklad pojistit 

za ro�ní �ástku a v p�ípad� požáru pojiš�ovna škodu nahradí. Podnik má na výb�r ze t�í 

pojišt�ní, a to pojišt�ní A, kde p�i ro�ní splátce 1 000 K� dostane náhradu v podob� celé 

hodnoty skladu 200 000 K�. Pokud si firma sjedná pojišt�ní B, tak p�i platb� 700 K� za rok 

dostane odškodn�ní 150 000 K�. Pojišt�ní C stojí 750 K� na rok a náhrada je také 150 000 

K�. Tuto hru m�žeme zapsat do matice (viz obr. 1). 

 Bez požáru 
Zni�en 

požárem 

Pojišt�ní A -1 000 -1 000

Pojišt�ní B -700 -50 700

Pojišt�ní C -750 -50 750

Bez pojišt�ní 0 -200 000

Obrázek 1 Matice pojišt�ní skladu p�i požáru [22] 

Už ze zadání je z�etelné, že pojišt�ní C je pro firmu nevýhodné, nebo� pojišt�ní B je levn�jší 

a náhradu škody nabízí stejnou. Po sepsání zadání do výplatní matice vidíme, že varianta 

vybrat si pojišt�ní C je opravdu dominována variantou pojišt�ní B. Matematický zápis toho, 

co v této matici platí je, že a21 > a31 a sou�asn� a22 > a32. 

P�íklad 5. Dv� konkuren�ní firmy X a Y zvažují výstavbu motorestu na dálnici a vybírají 

si ze �ty� míst I, J, K, L (viz obr. 2 s uvedenou vzdáleností mezi t�mito místy). 
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Obrázek 2 Schéma p�ípadných míst k výstavb� motorestu [22]

Jestliže si ob� firmy postaví motorest na stejném míst�, p�ipadne na každou z nich polovina 

celkové návšt�vnosti a v ostatních p�ípadech je procento návšt�vnosti p�ímo úm�rné délce 

trasy p�i�azené zvolenému místu (nap�. jestliže si firma X zvolí místo J a firma Y si vybere K, 

je procento návšt�vnosti pro firmu X p�ímo úm�rné délce �ásti 

P�edpokládáme, že si zákazník vybere nejbližší možný motorest a že rozd�lení potenciálních 

zákazník� na celém úseku je rovnom�rné. Jelikož celá trasa m��í 100 km a firma X svou 

volbou zabrala 40 km, p�edpokládá se, že p�i této možnosti se bude firma X v�novat 40 % 

všech zákazník�. Otázkou je, kde mají ob� firmy motorest postavit tak, aby získaly 

co nejv�tšího procenta návšt�vnosti. 

V téhle konfliktní situaci mají ob� firmy �ty�i strategie (I, J, K, L) a za její výhry je možno 

považovat procenta návšt�vnosti. Pro firmu X má výplatní matice formu A (viz obr. 3) 

a výplatní matice firmy Y formu B, kterou m�žeme odvodit z matice A jakožto dodatky 

do 100. Jedná se o kone�nou hru dvou hrá��, s konstantním, ale nenulovým sou�tem výplat. 

Tuto celou konfliktní situaci m�žeme vyjád�it pomocí jedné matice v p�ípad�, že zaujmeme 

postoj firmy X a za výplaty dosadíme procenta návšt�vnosti této firmy snížená o procenta 

návšt�vnosti firmy Y. Jinak �e�eno, o kolik více procent návšt�vnosti vyt�žila p�i daných 

strategiích firma A vzhledem k firm� Y. V tomto p�ípad� se jedná o hru s nulovým sou�tem 

a výplatní matice má tvar matice C (viz obr. 3). 

Obrázek 3 Matice procent návšt�vnosti [22]

Matice A 

  I J K L 

 I 50 10 30 50 

J 90 50 40 60 

K 70 60 50 80 

L 50 40 20 50 

Matice B 

 I J K L 

I 50 90 70 50 

J 10 50 60 40 

K 30 40 50 20 

L 50 60 80 50 

Matice C 

 I J K L 

I 0 -80 -40 0 

J 80 0 -20 20 

K 40 20 0 60 

L 0 -20 -60 0 

20 40 km 40 km

I J K L
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P�íklad 6. Dalším p�íkladem, za�azení teorie her do praxe, je zjistit jaké jsou optimální 

strategie dvou firem 1 a 2, které se zajímají o dva trhy R a S. P�i�emž každá firma má finan�ní 

prost�edky pouze na velkou reklamu na jednom z trh� nebo na malou reklamu na obou trzích. 

Zakázky o�ekávané na trhu R by m�ly p�inést zisk 150 milion� a na trhu S 90 milion�. 

P�edpokládáme, že ú�innost propagace je u obou firem stejná. Má-li na trhu pouze jedna 

firma reklamu, získá všechny zakázky, jestliže vedou ob� firmy na jednom trhu reklamu 

stejného typu (velkou nebo malou) nebo nevedou žádnou reklamu, získají ob� firmy polovinu 

všech zakázek. V p�ípad� že jedna firma má na trhu velkou reklamu a druhá malou, p�ipadnou 

jí 2/3 všech zakázek. Oba podniky se musí rozhodnout samostatn� a ve stejnou dobu, 

nap�íklad ke konci roku p�i objednávání billboard� a vysílacích �as� v televizi nebo rádiu 

na p�íští rok. 

Následující dvojmatice (viz obr. 4) zobrazuje všechny možné kombinace strategií obou firem, 

kde VR ozna�uje velkou reklamu na trhu R, VS zna�í malou kampa� na trhu S a MRS 

ozna�uje malou reklamu na obou trzích. Dvojice �ísel v matici znázor�uje zisky firem, první 

z dvojice �ísel znázor�uje zisk firmy 1 a druhé �íslo zisk druhé firmy. 

Firma 1 

Firma 2 

Strategie VR VS VRS 

VR 120; 120 150; 90 100; 140 

VS 90; 150 120; 120 60; 80 

VRS 140; 100 180; 60 120; 120 

Obrázek 4 Dvojmatice kombinací všech možných strategií [23]

Jsme-li v postavení firmy 1 a nevíme, jakou strategii zvolí druhá firma, porovnáme jednotlivé 

�ádky jako celek a zjistíme, že by nebylo vhodné zvolit druhý �ádek, jelikož budeme na tom 

se zisky vždy h�� než firma 2 a stejn� je to i s prvním �ádkem. Rovn�ž tak m�že p�emýšlet 

i firma 2 a nakonec nám tedy z�stane jediná dvojice strategií (zvýrazn�ná v matici) a tou je, 

že ob� firmy realizují malou reklamu na obou trzích. Oba podniky se tak intuitivn� pojistí 

proti tomu, že by druhá firma dostala všechny zisky z jednoho trhu jen tak zadarmo 

(jen za malou kampa�) a k tomu ješt� 1/3 zisku z druhého trhu. 

Zde platí Nashova rovnováha, že p�i odchýlení jedné firmy od optimální strategie si firma 

nepolepší. Takové �ešení se nazývá rovnovážný bod. 
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P�íklad 7. V následujícím p�íklad� je za úkol zjistit, které nabídky je vhodné investorovi 

u�init tak, aby byl maximalizován celkový zisk ze zakázek. Investor chce investovat 

do výstavby dvou ubytoven ozna�ených U1 a U2. Ze získání zakázky z U1 se o�ekává zisk 

ve výši 15 milion� a z U2 je o�ekávaný zisk ze získání zakázky 9 milion�. O získání zakázek 

se usilují dva podniky, které budeme ozna�ovat jako 1 a 2. Avšak ani jeden z podnik� nemá 

dostatek financí na vybudování ubytoven v plném rozsahu. Každý z podnik� se tak m�že 

u investora ucházet pouze o výstavbu jedné ubytovny nebo nabídnout spolupráci na obou. 

Investor na základ� došlých nabídek rozd�lí zakázky a prost�ednictvím obou podnik� musí 

výstavbu uskute�nit. Zakázky jsou rozd�leny takto: 

1. Za podmínky, že se o jednu z ubytoven uchází pouze jedna firma, dostane úplnou tuto 

zakázku. 

2. Zdali se ob� firmy uchází o tutéž ubytovnu, nabídne jim investor spolupráci na obou 

ubytovnách za p�edpokladu, že se budou d�lit shodným dílem jak o práci tak zisky. 

3. Jestliže se o výstavbu celé ubytovny uchází jen jedna firma a druhá nabízí spolupráci 

na obou, dostane firma, která nabízí provedení celé výstavby 60 % a druhá 40 %, jde-

li o U1. Pokud jde o U2, dostane firma nabízející celou realizaci, 80 % a druhá 20 %. 

Na druhé ubytovn� pak firmy spolupracují rovným dílem a o zisk se d�lí nap�l. 

Vždy bude rozd�len potenciální zisk 24 milion� (15 + 9) a� už se firmy rozhodnou jakkoli. 

Výši zisk� za volby jednotlivých strategií vyjad�uje následující dvojmatice (viz obr. 5). 

Firma 1 

Firma 2 

Strategie U1 U2 Spolupráce 

U1 12; 12 15; 9 13,5; 10,5 

U2 9; 15 12; 12 14,7; 9,3 

Spolupráce 10,5; 13,5 9,3; 14,7 12; 12 

Obrázek 5 Dvojmatice zisk� p�i jednotlivých strategiích [23] 

M�žeme hned vynechat t�etí �ádek i t�etí sloupec, protože vybraná strategie spolupráce je 

pro oba podniky dominovaná strategií U1, protože v každé situaci je pro podnik výhodn�jší, 

a� se konkuren�ní firma zachová jakkoli, zvolit první strategii. Z�staly tak jen 

pro rozhodování strategie U1 a U2. Strategie U1 je zde dominovaná strategií U2 a proto jí 

m�žeme také vynechat. Pro oba podniky tak zbyla jediná strategie U1 což je rovnovážný bod. 
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ZÁV�R 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo charakterizovat a rozvést teorii her a nakonec uvést její 

využití v praxi. Snažila jsem se o podání co nejv�tšího p�ehledu této problematiky, ale i p�esto 

jsem musela vybrat pouze to nejvýznamn�jší, co se tý�e mé práce. 

V po�átku mé práce jsem se snažila rozebrat teorii her od její historie až po základní 

pojmy. V historii jsem jmenovala n�kolik d�ležitých jmen jako je John von Neumann �i 

Oskar Morgenstern, které v této práci nesmí chyb�t. Poté jsem p�ešla na základní pojmy, aby 

se každý seznámil s významem používaných slov v této teorii. Protože pro porozum�ní 

dalších kapitol je nutné tyto pojmy znát.  

V druhé kapitole jsem vybrala ur�ité typy her a to hry s konstantním sou�tem a hry 

s nekonstantním sou�tem, které jsem se snažila co nejjednodušeji popsat. Uvedla jsem n�kolik 

hlavních vzorc� a stru�ný p�íklad. Velmi d�ležitá a docela známá je zde zmín�ná a vysv�tlená 

Nashova rovnováha, o které se do�teme skoro v každém díle zabývající se teorií her. 

Nejznám�jší hrou spadající do této �ásti se nazývá V�z�ovo dilema popisující konfliktní 

situaci dvou zat�ených a vyslýchaných podez�elých z trestného �inu. 

T�etí �ást mé bakalá�ské práce je v�nována matematickému programování. Zde bylo 

uvedeno, jakou úlohou se matematické programování zabývá, a že je dále rozd�leno 

z hlediska charakteru funkcí na lineární a nelineární programování. V�novala jsem se pouze 

lineárnímu programování, protože dále spadá do manažerského rozhodování a popsala jsem 

jeho všeobecnou úlohu. Následující podkapitolou byla formulace matematického modelu 

a p�i této formulaci se používá n�kolik základních postup�, které jsem následn� vypsala. 

P�ešla jsem ke vztah�m mezi teorií her a matematickým programováním, kde jsem uvedla, 

kterých typ� her se toto týká, a dále jsem na p�íkladu ukázala transformaci úlohy 

do lineárního programování. 

V poslední kapitole teoretické �ásti jsem se zabývala manažerským rozhodováním. 

Na úvod jsem vysv�tlila co je to rozhodování (rozhodovací procesy), rozhodovatel, 

management a jiné d�ležité pojmy pro tuto �ást. Dále jsem p�ešla k prvk�m rozhodovacího 

procesu, mezi které pat�í cíl rozhodování, kritéria hodnocení, subjekt a objekt rozhodování, 

varianty rozhodování a jejich d�sledky a jako poslední stavy sv�ta. Poté jsem p�ešla 

k metodám manažerského rozhodování, kde jsem na za�átku uvedla obecný tvar modelu 

rozší�ený z kapitoly matematického programování. Vzáp�tí se p�edstavuje první metoda a tou 

je simplexová, která spadá pod lineární programování. Jako další metody z dopravních úloh 
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jsem uvedla indexovou a vogelovu aproximativní, které jsem popsala pouze ve zkratce. 

Následující �ást v�nuje pozornost rozhodování za nejistoty, které se rozd�luje na rozhodování 

za rizika a rozhodování p�i neur�itosti, jež jsem podrobn� vysv�tlila. Tuto kapitolu jsem 

zakon�ila ukázkou rozhodovacích princip� (algoritm�), které je doporu�ené využívat 

p�i rozhodování. 

V páté a poslední kapitole mé bakalá�ské práce jsem uvedla n�kolik p�íklad� z praxe 

s využitím teorie her. Bylo by nep�ípustné neuvést zde takové tržní struktury jako je monopol 

a oligopol. Snažila jsem se uvést co nejvíce p�íklad� spojených s podniky. Sama jsem byla 

p�ekvapena, kde všude se dá teorie her využít v praxi, a že tato teorie her není pouze teorií, ale 

i návodem jak se správn� rozhodovat p�i možnostech volby z r�zných strategií. 

Téma této bakalá�ské práce bylo pro m� skute�n� velmi zajímavé. Práce na tomto tématu 

m� bavila a byla pro m� velkým p�ínosem. Umožnila mi nahlédnout, co se skrývá 

pod jménem John Nash a pochopit jeho teorii rovnováhy. Dozv�d�la jsem se n�co málo 

o historii her a rozd�lení her, kterých je opravdu mnoho. Poznala jsem, jaké jsou základní 

metody manažerského rozhodování a nakonec jaké je využití teorie her v praxi. 
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