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Úvodní poznámka o smyslu toho, s čím se čtenář seznámí 
 
Radim Valen čík 
 
 
Když v roce 2008 vyšla knížka Teorie her a redistribuční systémy, poděkovala mi řada lidí, 
těch, které jsem znal, i které jsem neznal, za to, že jim otevřela oči, že konečně vidí, jak to je 
ve skutečnosti. Měl jsem z toho radost. Současně jsem si však uvědomil, jak takové ocenění 
zavazuje. Pokud chceme říci „jak to ve skutečnosti je“, musíme použít ještě přesnější 
prostředky. Nahlíženo zpětně, je ve zmíněné knížce mnoho postřehů, z nichž některé míří i do 
černého, ale spousta nepřesností či dohadů, které stojí na vodě. 
Proto jsem se rozhodl připravit pokračování, které by se opíralo o použití přesného 
matematického aparátu. Přitom tak, aby se zvýšila věrohodnost závěrů, aniž by se snížila 
obecná přístupnost a srozumitelnost toho, co se o naší společenské realitě vypovídá. Zkrátka – 
aby to, co se říká, bylo přesné a každému srozumitelné. 
Naplnění těchto předsevzetí se ukázalo mnohem náročnější, než jsem tušil. Nešlo použít 
postup, který lze s určitým zjednodušením popsat takto: Úloha zní tak a tak, tomu odpovídá 
použití takového a takového aparátu, jeho použitím získáme takový a takový výsledek.  
Teorie koaličních her s nepřenosnou výhrou, tj. oblast matematiky, do které část 
problematiky, kterou se zabýváme, spadá, disponuje velmi rozvinutým aparátem. Nebylo jej 
však možné použít přímo. A nebylo ani jednoduché ujasnit si, co se vlastně od jeho použití 
očekává. 
Následovaly tak měsíce a roky práce. A také spolupráce, protože sám bych úkol, „jak číst naši 
společenskou realitu tak, aby bylo zřejmé, jaký původ mají nejrůznější nepravosti“ (tak jsem 
si ho pro sebe zformuloval) nezvládl. Měl jsem štěstí, že do řešení problému (a také 
ujasňování toho, co vlastně řešením je) se postupně zapojovali další.  
RNDr. Petr Budinský, CSc., jehož zásluhou byly formulovány základy matematického 
aparátu a ujasněn smysl toho, co řešíme, a který se odbornou i organizační prací podílí na 
fungování celého týmu. RNDr. Milan Vlach, DrSc., po jehož příchodu jsme si teprve 
uvědomili, jaký kus práce nás ještě čeká, prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc., a další, kteří 
se tak stali i spoluautory této monografie. 
 
S odstupem času (ale stále ještě s určitým zjednodušením), můžeme říci, že naším cílem je 
popsat to, „co je vidět“ tak, aby na pozadí toho bylo identifikováno, resp. prizmatem tohoto 
popisu spatřeno to, „co není vidět“, je skryto či skrývá se. A to s použitím přesného 
matematického aparátu. A nejen to, další podstatnou podmínkou toho, aby naplnění 
příslušného cíle bylo reálné a přínosné, je, že příslušný matematický aparát musí být 
převoditelný do populární, obecně srozumitelné podoby. Proč je tato podmínka zásadní, si 
ukážeme dále. 
Příslušný cíl lze formulovat i jinak. Například formou několika navazujících kroků: 
1. Vytvoříme přesný model chování skupiny či určité pospolitosti lidí s využitím aparátu 
teorie her, ve kterém máme hráče, jejich strategie, známe pravidla vyjednávání, vytváření 
koalic a rozdělení výplat. 
2. Analyzujeme a popíšeme, jak se tento model chová. 
3. Podíváme se, jak se konkrétní skupiny či pospolitosti lidí (na pracovišti, ve firmě, instituci, 
organizaci, neformálním sdružení apod.) chovají. 
4. Identifikujeme odchylky reálného chování od toho, které předvídá model. 
5. Zjistíme příčiny a tím odhalíme to, co nám zůstávalo skryto či skrývá se před námi. 
6. Doplněním skrytého do modelu si otevíráme cestu k ještě plnějšímu pochopení toho, o co 
jde. 
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Zdánlivě jednoduché. Najdeme ten správný „čtecí model“, to správné „modelové prizma“, a 
„otevřou se nám oči“, budeme znát, „oč tu běží“. Přírodní vědy postupují výše nastíněným 
způsobem zcela běžně. Např. astronomové porovnají model s chováním reality a odhalí to, co 
před tím nebylo vidět.  
 
Tak jednoduché to ovšem při zkoumání společenské reality není. Již v tuto chvíli mnoho 
čtenářů jistě napadne následující námitka: „Každý člověk je hodně odlišný od jiného. 
A odlišnosti spočívají zejména v tom, že se nikdo z nás nechová zcela racionálně. Proto 
jakýkoli model založený na předpokladu racionálního chování lidí (tj. z hlediska teorie her – 
hráčů) je natolik vzdálen realitě, že snaha odhalit něco podstatného prostřednictvím odchylek 
reálného chování lidí od toho, jak by se měli chovat podle modelu, je naivní. Uvidíme jen 
různé projevy iracionality lidí.“ 
A nejen to. I pokud bychom vytvořili tak dokonalý model, který počítá s lidskou iracionalitou, 
nedokážeme jej v praxi využít. Ta se totiž mění tak rychle, že než složitě vypočítáme, co se 
děje, jsme již v jiné situaci ovlivněné řadou dalších faktorů. 
A dokonce i v případě, že by někdo byl tak dokonalý a dokázal díky porovnání 
matematického modelu s realitou vyčíst něco zajímavého, stejně by mu to k ničemu nebylo. 
Zůstal by sám, protože nikdo jiný, resp. žádný „normální člověk“ něco podobného nedokáže a 
nedokáže ani přijmout či ověřit si poznatky získané tímto způsobem. Ty mohou zůstat 
dostupné maximálně malému hloučku nadšenců, které nikdy nikdo nebude brát vážně.  
 
Výše uvedené námitky je nutno brát více než vážně. Zdálo by se, že snad jen ten, kdo není 
zcela normální, by se mohl pokusit pustit do řešení problému, který je neřešitelný. A to 
neřešitelný z mnoha důvodů.  
Přesto, že o výše uvedených námitkách jsme věděli všichni, kteří se danou problematikou 
společně zabýváme a vytvořili jsme svým způsobem ojedinělý tým, neodradilo nás to. 
Postupně jsme nacházeli různé cesty, jak se s těmito a dalšími námitkami vyrovnat. Současně 
s tím jsme odhalovali nové – nové pohledy na společenskou realitu, nové jevy, které do té 
doby zůstávaly skryty, nové postupy, nástroje popisu a analýzy reality, nové principy, jejichž 
použití se osvědčuje. 
Tak například se ukázalo, že různé prvky iracionality, které poznamenávají každého z nás, 
nám nejsou dány do vínku jen od narození. Podstatným způsobem jsou důsledkem her, do 
nichž vstupujeme či do kterých jsme vrženi a které nás poznamenávají různým způsobem. 
A to mnohdy či většinou aniž bychom si to uvědomovali. V těchto hrách přijímáme různé 
role, resp. jsme dosazováni do různých rolí, které v naší psychice mohou zvýrazňovat různé 
prvky považované – nazíráno vnějším pozorovatelem – za iracionální. 
 
Jedním z nejdůležitějších úkolů z hlediska odhalení toho, co zůstává skryto a záměrně se 
skrývá, je identifikování role struktur založených na vzájemném krytí porušování dohod 
(pravidel, morálních příkazů) apod. V této souvislosti vyvstávají otázky: 
- Jaký je původ těchto struktur a jaké jsou mechanismy jejich vzniku a působení? 
- Jaké hry se v souvislosti s nimi hrají? 
- Jak role těchto struktur souvisí s dnes často zmiňovaným fenoménem korupce? 
- Lze problém korupce řešit bez pochopení role struktur založených na vzájemném krytí 
nepravostí? 
- Jak na základě vnějších projevů identifikovat to, co se snaží zůstat skryto? 
 
Problém struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel a obecně přijatých 
zásad (dále budeme většinou používat jen pojem „struktury založené na vzájemném krytí“) je 
nutné chápat ve vývojových kontextech. V různých etapách vývoje každého konkrétního 
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společenského celku je role těchto struktur různá. Pokud ovšem začnou působit, dochází pod 
vlivem jejich konkurence a přirozeného výběru podněcovaného touto konkurencí k jejich 
zdokonalování. Mají pak schopnost koncentrovat informace a pronikat do různých 
institucionálních struktur, mj. (a zejména) do těch, které se utvářejí či jsou zakládány právě 
z důvodu eliminování chování spojeného s porušováním dohod (institucionálních pravidel).  
V určitých fázích společenského vývoje pak může nastat situace, kdy nelze spoléhat na čistě 
institucionální řešení problémů spojených s porušováním dohod. Tj. pokud je vytvořena 
nějaká instituce, která má zabránit tomu, aby se určitým způsobem porušoval určitý typ 
dohod, pak schopnost struktur založených na vzájemném krytí proniknout do takové instituce 
je dostatečná k tomu, aby byla eliminována její role. V tomto jsou spolu nejvyvinutější 
struktury založené na vzájemném krytí schopny kooperovat a udržovat rovnováhu svého 
vlivu. Podobně tyto struktury pronikají i do jakéhokoli jiného subjektu, který by jejich roli 
chtěl omezit (společenské iniciativy, sdružení, hnutí, politické strany apod.), a samy tuto jeho 
zamýšlenou (či předstíranou) roli eliminují. 
Struktury založené na vzájemném krytí porušování institucionálních pravidel tak za určitých 
podmínek mohou získat dominantní vliv při výkonu dohledu nad dodržováním 
institucionálních pravidel, nejen dohod, tj. dojde k fenoménu, který lze označit jako „kozel 
zahradníkem“. Je to problém ovládnutého strážce, který buďto kryje nepovolené jednání 
partnerské struktury a kryje de facto porušování platných pravidel (policie, regulační a 
dozorové orgány – finance, bankovnictví, životní prostředí), anebo dokonce aktivně zneužívá 
regulační až represivní pravomoci k poškozování až likvidaci nositelů konkurenčních záměrů 
a aktivit (z hlediska zájmů kryté struktury, a to nejen v hospodářství, ale i v politice, dříve i 
v náboženství).  
 
Pokud se společnost dostane do takového stadia vývoje, vede to zpravidla k postupnému 
prohlubování společenské krize. Ta nemusí mít vždy katastrofické řešení. To, jakým 
způsobem se s touto krizí společnost vyrovná, podstatným způsobem závisí na tom, jak se 
vyvine společenské povědomí a společenské uvědomování týkající se působení struktur 
založených na vzájemném krytí. Proto z hlediska výše uvedeného nelze podceňovat ani 
osvětový prvek.  
Rozšiřování společenského povědomí a uvědomování si problému přitom brání řada 
okolností, z nichž je nutné zmínit zejména: 
- Velké množství lidí, kteří nejsou vtaženi do struktur založených na vzájemném krytí, 
poctivě pracují, mají svou práci rádi a mají z ní potěšení, si nechce přiznat a nechce vidět to, 
jak v dané době a na daném místě struktury založené na vzájemném krytí působí. A to 
z prostého důvodu – aby nepřicházeli o smysl své práce, nebo potěšení z výchovy dětí apod. 
Devastující role struktur založených na vzájemném krytí a bezmocnost člověka mohou být 
natolik depresivním zážitkem, že velké množství lidí se mu raději vyhýbá. 
- Část lidí, kteří jsou vztaženi do struktur založených na vzájemném krytí, kteří však sami 
institucionální pravidla (dohody, morální zásady apod.) neporušují, se psychicky dané situaci 
přizpůsobují tím, že se stávají „velkorysými“ ve vztahu k tomu, co se odehrává. Považují to 
za normální, za to, co tu bylo vždy, s čím nelze nic dělat. Tím si vyslouží určité místo, určitou 
roli i určité zisky v rozvinutých strukturách založených na vzájemném krytí a sami tímto 
způsobem ke vzájemnému krytí přispívají. 
 
Pozice a role, kterou reálně probíhající hry dávají každému konkrétnímu člověku, patrně 
velmi úzce souvisí s tím, jaké myšlenky, jaké principy, jaké pohledy na svět apod. je schopen 
replikovat a jak se ve společenském prostoru replikují. Každý z nás pak může být takovými 
replikátory ovládán více, než si uvědomuje. V tomto smyslu lze následující text chápat i jako 
příspěvek k tomu, aby se každý z nás mohl osvobodit od toho, čím je ovládán. 
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Úvodní komentá ř – co a kde v této knížce najdeme 
 
Petr Budinský, Radim Valen čík 
 
 
Charakteristika obsahu monografie z hlediska strukt ury v ědy 
 
Přestože výklad je záměrně veden tak, aby předkládaný text či alespoň jeho rozhodující část 
byla srozumitelná co nejširšímu okruhu zájemců i bez speciální odborné průpravy, jedná se 
o vědeckou monografii. Přináší původní poznatky z oblasti mikroekonomických aplikací 
teorie her, zejména pak koaličních her s nepřenosnou výhrou, které obsahují prvek 
vyjednávání. Z hlediska klasifikace JEL se jedná zejména o C70 (teorie her a teorie 
vyjednávání všeobecně), C71 (kooperativní hry), C72 (nekooperativní hry), C73 (stochastické 
a dynamické hry; evoluční hry); C78 (teorie vyjednávání), D01 (mikroekonomie chování: 
základní principy), D74 (konflikt; vyřešení konfliktu; aliance). 
Původními prvky jsou zejména: 
- Rozpracování teorie redistribučních systémů – definice redistribučního systému, model 
elementárního redistribučního systému, zobrazení a analýza různých typů redistribuční 
plochy, identifikování významných typů rovnováhy (diskriminační, společně přijatelné a 
dalších), formulování a důkaz některých matematických vět, formulování hypotéz, 
interpretace výsledků simulací prostřednictvím počítačového modelu. 
- Vymezení pojmu kontextuální hry a uplatnění konceptu kontextuálních her k objasnění a 
řešení některých zdánlivých rozporů mezi teorií her a reálným chováním lidí. 
- Odhalení a popis jevů, jako jsou paralelní redistribuční hry či struktury založené na 
vzájemném krytí porušování pravidel, které mají značný význam při analýze takových 
společenských jevů, jako je korupce apod. 
 
Z hlediska použití abstrakce (matematického aparátu, formalizace, axiomatizace, 
počítačového modelu) se ukazuje jako vhodné rozlišit následující roviny: 
1. Popis reality: 
Popisujeme to, s čím se setkáváme. Jako velmi efektivní se ukazuje mj. metoda úplného dobře 
strukturovaného výčtu. 
2. Koncept reality: 
Jedná se o obecné schéma, ve kterém jsou rozlišeny prvky, jejich vlastnosti a vztahy mezi 
nimi. Do konceptu již vkládáme určitou (ovšem spíše na intuitivních prvcích založenou) 
logiku. Jsme schopni zdůvodňovat, jak a proč se budou někteří hráči chovat.  
3. Počítačový model reality: 
Tento model již obsahuje přesně vymezené prvky a vztahy. Rozhodování hráčů nahrazujeme 
procedurou, kterou realizuje počítač. Počítač je schopen simulovat chování hráčů. Významné 
je vhodné grafické vyjádření toho, co model zachycuje. Výsledky dosažené na počítači pak 
můžeme porovnávat s realitou. 
4. Matematický model reality: 
Všechny prvky a vztahy jsou přesně matematicky definovány. Lze provádět důkazy, 
formulovat hypotézy, které lze ověřit formou matematického dokazování. Matematický 
model reality má své přesné místo v systému matematických prostředků, tj. lze jej přesně 
zařadit do příslušné oblasti matematiky a tudíž i převzít již existující matematické nástroje 
řešení úloh. 
 
V komentáři k jednotlivým částem uvedeme, kam se při řešení dílčích otázek podařilo 
postoupit. Při modelování reality jsme přitom postupovali zpravidla tak, že jsme se snažili 



 8 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

najít to základní (elementární, nejjednodušší, všudypřítomné), příslušný model jsme 
formalizovali a následně rozšiřovali tak, aby vystihl to nejdůležitější. Využili jsme analogie 
s obdobným postupem v oblasti přírodních věd. Rozboru použité metodologie se 
v příslušných kontextech věnujeme explicitně, mj. i vzhledem k tomu, že představuje určité 
know-how, které se osvědčilo a je uplatnitelné i v jiných oblastech společenskovědního 
poznání, jež využívá matematický aparát. 
 
V úvodní poznámce bylo naznačeno, jak vznikají vztahy vzájemného krytí a proč je odhalení 
logiky jejich vývoje a fungování tak významné. Bez vhodného modelu bychom v realitě nic 
neviděli. A pokud bychom i viděli, nebyli bychom schopni sdělit „vid ěné“ jinému tak, aby i 
on spatřil to, oč tu běží. Tak totiž vztahy vzájemného krytí fungují, to je předpokladem toho, 
aby mohly existovat jako relativně stabilní a schopné přežívat v různých situacích. Jedním 
z hlavních cílů našeho přístupu je vztahy vzájemného krytí zviditelnit. Kromě popisu jejich 
struktury a vytvoření konceptů i modelů má velmi důležitou roli naše představivost. Když 
pracujeme s našimi představami, je to zcela odlišný proces než logické odvozování či 
výpočet. Nejedná se o „kalkul“, ale o komplexní vnímání příslušné oblasti reality v její 
celistvosti. Je velmi účinné a je tím, co dosud neumíme plně objasnit a co se ukazuje být 
mnohem efektivnější, než výpočetní procedury.  
V našem přístupu proto budeme klást důraz na rozvíjení představy o tom, co se odehrává při: 
- vyjednávání, vytváření koalic (které se snaží získat dominantní pozici, zvýhodňovat své 
členy na úkor těch, kteří se do vítězné koalice nedostali); 
- uzavírání dohod;  
- porušování dohod;  
- trestání těch, co dohody porušují; 
- vydírání hráčů; 
- vzájemném krytí hráčů porušujících pravidla apod.  
 
K tomu využijeme model, který zdánlivě, z hlediska toho, jak „vypadá“, nemá s chováním 
člověka ve skupině ostatních lidí nic společného. Ovšem jen zdánlivě. Příslušný model 
popisuje to nejdůležitější, co se „ve skutečnosti“ odehrává. S velkou mírou názornosti.  
Soustava modelů, se kterou se seznámíme, má několik funkcí: 
- Umožňuje přenést problém vyjednávání a dalších aktivit do oblasti, kterou jsme schopni si 
představit geometricky. 
- Vede ke kultivování představ, rozšiřuje množství prvků, které si dokážeme představit 
z hlediska jejich role. 
- Poměrně jednoznačně rozlišuje mezi tím, co je výsledkem vlivů, které již známe, a odchylek 
způsobených vlivy, které ještě neznáme a jsme schopni je identifikovat prostřednictvím 
porovnání modelu založeného na tom, co již známe, s tím, jak se příslušná oblast reality 
chová. 
Zkrátka – čím lepší model máme, čím lépe se s ním naučíme pracovat, tím více toho, co je 
skryto, uvidíme (jsme schopni identifikovat a jsme schopni si udělat názornou představu toho, 
co je identifikováno). S trochou nadsázky lze říci, že model nám „otevírá oči“. 
 
Jedním z největších problémů, se kterými se dnes potýkáme, je tvorba struktur založených na 
vzájemném krytí, tj. na tom, aby činnost jedněch, která poškozuje ostatní, zůstávala 
neodhalena právě v důsledku toho, že hráči na bázi vzájemného krytí obsadí pozice, které by 
takovou činnost mohly odhalit, prokázat, zveřejnit, sankcionovat. Cílem modelu je odlišit 
důsledky jiných aktivit hráčů od těch, které mají výše uvedenou podobu. Zde model odhaluje 
přímo to, co se záměrně snaží zůstat skryto. 
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Velmi významnou vlastností představivosti je, že je plně konformní s logickým či 
matematickým kalkulem. Představivost nás určitým způsobem orientuje, umožňuje nám 
určitá okamžitá („nevykalkulovaná“) hodnocení. Návazně pak konkrétní dílčí případy 
můžeme plně propočítat. A naše představivost zpětně výsledky logického či matematického 
kalkulu bez problémů absorbuje, upřesňuje tím sama sebe.  
 
Velmi často chápeme realitu na základě skrytého předpokladu – když se někdo zachová 
„nefér“ (nečestně apod.), všichni to vidí a vědí, tj. jsou plně informováni. Co když porušení 
dohody zjistí jen jeden z hráčů kontextuálních her? Může uplatnit dvě strategie: 
- Rozšířit informaci ostatním hráčům. 
- Nechat si informaci pro sebe (příp. aktivně „přikrýt“ nečestné jednání určitého hráče) a začít 
s tímto hráčem hrát své hry. (Vydírat jej, ale nejen to, existují i jiné typy her, do kterých ho 
může vtáhnout.) 
 
Struktury založené na vzájemném krytí vedou k omezení role důvěryhodnostního kapitálu 
(toho, co bývá rovněž nazýváno reputací). Mají tendenci rozrůstat se a optimalizovat svoji 
strukturu, přičemž v daném společenském prostoru podléhají zákonům přirozeného výběru 
(stabilnější, odolnější a agresivnější, které jsou schopny zabezpečit efektivní krytí nečestného 
jednání a získat větší zdroje z prostředí, v němž působí, vytlačují méně dokonalé struktury 
tohoto typu). Působí v nich sofistikované mechanismy blokující schopnost hráčů něco 
rozpoznat, něco si uvědomovat. 
V rozvinutějších společenských systémech vznikají specializované instituce, jejichž cílem je 
odhalit nečestné formy jednání, zveřejnit je či sankcionovat. Právě tyto instituce jsou však 
napadány těmi strukturami vzájemného krytí, které v boji o přežití vítězí. Protože podstatnou 
součástí vzniku těchto struktur je vyjednávání, vznikají v komunikačním prostoru 
odpovídajícím příslušnému společenskému systému replikátory, které podstatným způsobem 
profilují jednotlivé hráče her určitých typů. 
 
 
Co najdeme v jednotlivých p říspěvcích 
 
Stručnou charakteristiku jednotlivých částí monografie uvádíme ze dvou důvodů: 
- Jednak tím čtenáři umožňujeme, aby věděl, co v které části najde a čím je která část 
významná. 
- Jednak to čtenáři umožní lépe pochopit, jak spolu jednotlivé části souvisejí.  
 
Část nazvaná Teorie her a racionalita je věnována obhajobě přístupu založeného na exaktních 
prostředcích ke zkoumání chování lidí, zejména pak polemice s často se vyskytujícím 
názorem, že lidé se chovají v podstatě iracionálně a tudíž použití exaktních metod k analýze 
jejich chování není možné. Jsou v ní uvedeny dva konkrétní příklady zdánlivého rozporu mezi 
tím, co říká teorie, a jak se lidé skutečně chovají. K vysvětlení tohoto rozporu je použit pojem 
kontextuální hry. Jeho aplikace k objasnění uvedených rozporů je původní, i když v implicitní 
podobě najdeme zmínky na dané téma i v textech jiných autorů. Důležitým závěrem, který 
z této části vyplývá, je, že každou oblast společenské reality můžeme (a pokud chceme 
pochopit, oč v ní jde, i musíme) chápat jako místo, kde se vzájemně prolínají a navazují na 
sebe nejrůznější hry, tj. že každá hra se hraje v kontextu dalších her. Poznávání reality 
prostřednictvím exaktních modelů je přitom nutné doplnit i emocionálním oceněním situací a 
představivostí, resp. použít vyjádření reality prostřednictvím konceptů a modelů ke kultivaci 
naší představivosti. 
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Část nazvaná Základní představa o tom, co je a co dokáže teorie her, je záměrně psaná velmi 
populárně. Jejím cílem bylo ukázat, že i velmi jednoduché koncepty (tj. takové vyjádření 
reality, které ještě nedorostlo do podoby funkčního modelu), mohou mít značnou vypovídací 
schopnost. Dále pak, že řada jevů zdánlivě psychologické či specificky lidské povahy může 
být vyjádřena exaktně. K tomu jsou uvedeny čtyři příklady, z nichž poslední tři 
předznamenávají přístup uplatněný v teorii redistribučních systémů.  
 
Část nazvaná Základní pojmy teorie redistribučních systémů prezentuje základní teoretický 
nástroj, který budeme používat k dešifrování toho, co se odehrává ve společenské realitě. Je 
v ní vymezen pojem redistribuční systém a podrobně pak elementární redistribuční systém. 
Obsahuje výčet jevů, které chceme prostřednictvím modelu redistribučního systému 
identifikovat, zejména pak zdůraznění významu dilematu mezi tím, co každý hráč získá pro 
sebe, a výkonností celého systému. Najdeme v ní základní pojmy – redistribuční rovnici, 
redistribuční plochu (včetně jejího grafického zobrazení a zobrazení některých jejích 
významných prvků), diskriminační rovnováhy apod. Je zde rovněž zformulován matematický 
důkaz jednoho důležitého tvrzení. 
 
Část Grafické vyjádření různých typů redistribuční plochy dává představu o tom, co se děje, 
pokud se mění jednotlivé parametry základního modelu. To má dvojí význam. Jednak se tím 
otevírá cesta k pochopení některých matematicky definovatelných jevů, jejichž interpretace je 
relevantní i z hlediska pochopení lidského chování, jednak to podstatným způsobem kultivuje 
naši představivost tak, abychom lépe odhadli parametry toho, co se v realitě odehrává.  
 
Část Modely různých typů vyjednávání představuje výsledky jednoho typu testování chování 
modelu na počítači. Celkově byly vyzkoušeny dva různé přístupy, výsledky druhého z nich 
jsou obsaženy v další části. Z obou vyplývá, že při zadání velmi obecných pravidel a strategií 
hráčů se výsledky rozdělení výplat v posloupnosti jednotlivých koalic přibližují určitým 
stavům a že těmito stavy jsou právě diskriminační rovnováhy. Kdy tomu tak je a proč, 
za jakých podmínek tomu tak musí být, se doposud nepodařilo dokázat. Zdá se však (jak to 
bude podrobněji rozvedeno v další části, resp. i dalších navazujících částech), že se jedná 
o poznatek, který má velmi významnou interpretaci a hraje důležitou roli při pochopení toho, 
co se ve společenské realitě odehrává.  
 
Část Společně přijatelná rovnováha obsahuje nejvýznamnější výsledek dosažený při 
zkoumání modelu redistribučního systému – odhalení a definování významného typu 
rovnováhy. S velkým zjednodušením lze říci, že nalezení tohoto typu rovnováhy lze 
interpretovat takto:  
a) Hráčům se vyplatí přejít od snahy vytvářet diskriminující koalice ke společné dohodě a 
všichni si přitom polepší.  
b) Parametry společné dohody mohou být sice určeny různě, ale chování hráčů, které lze 
považovat z intuitivního hlediska za přirozené, vede k jednoznačně určenému bodu 
rovnováhy, který vykazuje řadu zajímavých vlastností i z matematického hlediska. Některé 
z těchto vlastností jsou předmětem dalšího zkoumání, existuje několik hypotéz, které bude 
nutno prověřit formou matematického důkazu.  
Z modelu, který obsahuje vymezení společně přijatelné rovnováhy, vyplývá, že pokud by 
v reálném systému působily jen ty vlivy, které model uvažuje, měla by snaha dohodnout se 
společně převážit nad vytvářením koalic, kterými jsou někteří hráči diskriminováni. Pokud 
pak tíhnutí reálných systémů ke společně přijatelné rovnováze nepozorujeme v očekávané 
míře, znamená to, že v reálných systémech působí něco, co může a mělo by být odhaleno. 
Jinými slovy – odhalení společně přijatelné rovnováhy a jejích vlastností přímo vybízí 



 11 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

k hledání toho, co v reálných systémech brání jejímu dosažení. Tato část představuje rovněž 
jedno z hlavních praktických vyústění teorie redistribučních systémů. Popisuje konfrontaci 
teoretického modelu s realitou. Vzhledem k tomu, že každý z nás v realitě vidí to, co je 
podmíněno jeho zkušenostmi a schopností vytvářet si více či méně adekvátní představu 
o daném předmětu poznání, má popis toho, co lze vyčíst z reality pomocí modelu, podobu 
výčtu námětů. Osvojení této části předpokládá určitý výcvik a ověřování toho, co se 
doporučuje, v přímém kontaktu s rozpoznáváním jednotlivých standardních situací. Otevírá 
tím cestu k pochopení argumentů, které se při běžné komunikaci používají, což je ukázáno na 
řadě konkrétních příkladů. 
 
Část Paralelní redistribuční hry je věnována rozšíření elementárního modelu redistribučního 
systému tak, aby bylo odhaleno právě to, co v reálných společenských systémech brání 
dosažení společně přijatelné rovnováhy. Je vysloven názor, že se jedná o to, co bylo 
identifikováno, pojmenováno a popsáno jako paralelní redistribuční hry (paralelní oproti 
původní, resp. základní redistribuční hře v určitém systému). Nabízí určitý formalismus 
popisu paralelních redistribučních her, tj. her, kterými jsou ze systému získávány („vytěženy 
či „vytahovány“) prostředky ve prospěch části hráčů, a to (což je podstatné) bez vědomí 
jiných hráčů. Paralelní hry mají vliv na pokles výkonnosti celého systému. Znamená to, že 
hráči si v základní hře mohou rozdělit méně nejen proto, že část toho, co si mohou rozdělit, je 
distribuována skrytě formou paralelní hry, ale i proto, že v důsledku paralelní hry dochází ke 
snížení toho, co se vytvoří. Lze předpokládat, že paralelní hry velmi úzce souvisí 
s mechanismy vytváření struktur založených na vzájemném krytí porušování dohod či 
institucionálních pravidel systému. Patrně jsou to dva různé pohledy na tentýž jev. Propojení 
obou pohledů je úkolem další badatelské práce. 
 
Část Model vyjednávání v redistribučním systému v explicitním tvaru se pokouší o vytvoření 
obecného konceptu vyjádření procesu vyjednávání tak, jak je v teorii her obvyklé. Otevírá se 
tím cesta k definování podmínek, za kterých vyjednávání v elementárních 
redistribučních systémech vytváří posloupnost diskriminujících koalic, jejichž parametry 
konvergují k určitým stavům (jak nasvědčují počítačové modely), i k důkazu příslušných 
tvrzení o konvergenci. Každý posun v upřesnění popisu vyjednávání v explicitním tvaru je 
významný i při řešení dalších otázek, např. při formulování a řešení Nashova problému 
týkajícího se vztahu řešení kooperativních a nekooperativních her v případě her zkoumaného 
typu. V této části přinášíme jen dílčí výsledky. 
 
Část Institucionální a společenská rovnováha v redistribučním systému ukazuje možnosti 
aplikace teorie her či přesněji teorie redistribučních systémů k popisu společenských institucí 
s důrazem na identifikování toho, co vzniká jako výsledek dohod a jejich porušování. 
Poskytuje přehled jak o tom, co je schopna teorie institucí v podobě určitého konceptu 
nabídnout, tak i toho, jaké možnosti se spojením teorie her (v námi uvažovaném záběru) a 
teorie institucí (resp. institucionální ekonomie) nabízí. 
 
Část Vybrané materiály netradičního typu obsahuje články, které byly publikovány ve 
sbornících z přírodovědeckých konferencí. Jedná se o vystoupení J. Miholy Proč je vesmír 
zakřivený a nesymetrický?, přednesené na 31. mezinárodní astronomické konferenci na téma 
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí v květnu 2010 v Hvězdárně v Úpici, dále 
vystoupení H. Mihalčinové a J. Benesche Podmínky, které ovlivňují výkonnost ekonomického 
systému z pohledu teorie her, přednesené na mezinárodní vědecké konferenci Matematické 
modely v ekonomii, která se konala v srpnu 2010 (prezentujeme je v rozšířené podobě tak, jak 
bylo doplněno při prezentaci na konferenci Lidský kapitál a investice do vzdělání pořádané 
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VŠFS v Praze v září 2010). Uvádíme je zejména proto, že mají velmi inspirativní charakter 
z hlediska pochopení vztahu přírodních a společenských věd a možnosti používat 
matematický aparát ve společenských vědách. 
 
Část Místo závěru – teorie redistribučních systémů a dešifrování her, které se hrají, tj. toho, oč 
tu běží je formou závěru, současně však i nastíněním určitého programu, který lze a který stojí 
za to realizovat. Připomíná někdejší neúspěšnou snahu strukturalismu postoupit dále při 
poznání společenské reality. Ukazuje příčiny tohoto neúspěchu a současně předkládá trumfy, 
které nově koncipovaný přístup drží v rukou.  
 
Čtenář zjistí, že jednotlivé části na sebe velmi úzce navazují. Přesto jsme se rozhodli uvést na 
začátku každé z nich jméno či jména těch, co mají hlavní zásluhu na jejich zpracování. Podíl 
jednotlivých autorů na zpracování celé monografie je následující: 
- Ing. Jiří Benesch, DiS.,    5 % 
- RNDr. Petr Budinský, CSc.  20 % 
- Ing. Herbert Heissler    5 % 
- Mgr. Tomáš Kosička    5 % 
- Ing. Mgr. Hana Mihalčinová   5 % 
- Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.,   15 % 
- Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA,  10 % 
- doc. Radim Valenčík, CSc.,  20 % 
- Mgr. Ing. Petr Wawrosz   15 % 
 
Text monografie uveřejněný na CD je doplněn třemi diplomovými pracemi (Jiřího Benesche, 
Ivo Stáni a Petra Vávry). Všichni studovali na VŠFS a svými pracemi přispěli k rozvoji teorie 
redistribučních systémů.  
 
 
Stručně o autorech: 
 
Ing. Jiří Benesch, DiS., absolvoval Bankovní akademii a. s., a Vysokou školu finanční a 
správní. Ve své praxi působil převážně ve finančním sektoru jako interní auditor a jako 
analytik v mezinárodní poradenské a konzultační firmě. Je členem řešitelského týmu projektu 
GA ČR Teorie her a redistribuční systémy, kde se zabývá jak základním výzkumem, tak 
ekonomickými aplikacemi teorie her. Na VŠFS působí také jako vedoucí závěrečných prací. 
 
RNDr. Petr Budinský, CSc., absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, 
působil jako člen představenstva Komerční banky, předseda Burzovní komory Burzy cenných 
papírů Praha, nyní je prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy na VŠFS. Je 
spoluautorem učebnic Bankovnictví II (vedoucí autorského kol. B. Šenkýřová, 1998), 
Pravděpodobnost a statistika, (D. Bílková; P. Budinský; V. Vohánka, 2009). Je členem 
řešitelského týmu projektu GA ČR Teorie redistribučních systémů. 
 
Ing. Karel Havlí ček, Ph.D., MBA, vystudoval ČVUT, VŠE a PIBS při Manchester 
Metropolitan University. Je děkanem Fakulty ekonomických studií VŠFS, jako autor nebo 
spoluautor se podílel na několika odborných monografiích a vysokoškolských skriptech, 
trvale publikuje v odborných časopisech. Od 90. let je aktivní v podnikovém prostředí, stojí 
v čele investiční skupiny SINDAT. Je zakladatelem Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR a Vice-Presidentem UEAPME, největší evropské zaměstnavatelské asociace 
MSP. 
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Ing. Herbert Heissler vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Podniká v oblasti 
informačních technologií a je politicky aktivní. Od roku 2009 je odborným asistentem na 
Katedře ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS, v jejímž čele působí od roku 2010. 
Přednáší bakalářskou i magisterskou mikroekonomii, makroekonomii a teorii her. Publikuje 
na konferencích a v odborných časopisech. Ve vědecké práci se specializuje na propojení 
ekonomie a politologie s využitím teorie her. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic 
Mikroekonomie základní kurz a Mikroekonomie středně pokročilý kurz vydaných VŠFS 
v edici EUPRESS v roce 2010. 
 
Mgr. Tomáš Kosička vystudoval Jadernou a subjadernou fyziku na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy. Počátkem devadesátých let psal pro časopis Ekonom články 
o kapitálovém trhu. Zabývá se matematickým modelováním a teorií her. V současné době je 
studentem doktorského studia na VŠFS. 
 
Ing. Mgr. Hana Mihal činová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a 
Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V současné době je studentkou 
postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze a členem řešitelského týmu 
Teorie redistribučních systémů. 
 
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., se zabývá trvale vědeckou a pedagogickou činností v oblasti 
modelování společenských a komplikovaných jevů. Byl ředitelem Ústředního ústavu 
národohospodářského; vyučoval rozhodovací metody na VŠE; externě pracoval pro 
Hospodářské noviny; dále byl ředitelem investiční společnosti Investice Portfolio & Partner; 
působil jako analytik společnosti Effektive investment a provozovatel nestátního zdravotního 
zařízení. Pracoval v CES a na ČSÚ a učil na Bankovní akademii. Nyní učí na VŠFS. Je 
předsedou výkonného výboru Medián občanské sdružení. 
 
Doc. Radim Valenčík, CSc., vystudoval matematiku na Oděské státní univerzitě. Působil 
jako vysokoškolský učitel na VŠE a VŠFS, nyní je proděkanem Fakulty ekonomických studií 
VŠFS. Založil (1996) a rediguje internetový teoretický časopis Marathon. Je autorem odborné 
monografie Teorie her a redistribuční systémy vydané VŠFS v edici EUPRESS v roce 2008 a 
spoluautorem vysokoškolských učebnic Mikroekonomie základní kurz a Mikroekonomie 
středně pokročilý kurz vydaných VŠFS v edici EUPRESS v roce 2010. 
 
Mgr. Ing. Petr Wawrosz vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy, absolvoval rovněž několik krátkodobých studijních pobytů 
v zahraničí. Pracoval jako ekonomický novinář – nejdéle v týdeníku Ekonom, spolupracoval 
ale i s dalšími periodiky (např. Mladá fronta DNES, Respekt, Reflex). Od roku 2002 je 
odborným asistentem na Katedře ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS. Účastní se 
grantových projektů, které VŠFS získala, mezinárodních vědeckých konferencí, publikuje 
v recenzovaných a dalších odborných časopisech. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic 
Mikroekonomie základní kurz a Mikroekonomie středně pokročilý kurz vydaných VŠFS 
v edici EUPRESS v roce 2010. Ve vědecké práci se specializuje na oblast ekonomické teorie 
s důrazem na institucionální ekonomii.  



 14 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Poznámka na závěr této části: 
 
V době dokončování monografie (listopad 2010) již zkoumání postoupilo podstatně dále, a to 
zejména: 
- Jsou řešeny některé klíčové otázky popisující proces vyjednávání v elementárním 
redistribučním systému. Podařilo se sestavit koncept obecné podoby tohoto vyjednávání a 
dokázat některá významná tvrzení, která jsou relevantní z hlediska pochopení toho, co se 
odehrává v reálném procesu vyjednávání. 
- Podařilo se ukázat hlubší souvislost mezi hrami v redistribučních systémech a 
kontextuálními hrami spojenými s vytvářením struktur založených na vzájemném krytí 
porušování pravidel a obecně přijatých zásad, zejména z hlediska vztahu mezi tím „co je 
vidět“, a „co není vidět“. 
- Byly vyvinuty nástroje analýzy kontextuálních her souvisejících s vytvářením struktur 
založených na vzájemném krytí porušování pravidel a obecně přijatých zásad. 
(Nejnovější výsledky jsou průběžně publikovány na stránkách pravidelného teoretického 
semináře VŠFS na stránkách www.vsfs.cz/?id=1046, kde je rovněž archiv materiálů 
vzniklých při rozpracování teorie redistribučních systémů od října 2003.) 
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Teorie her a racionalita 
 
Petr Budinský, Tomáš Kosi čka, Radim Valen čík 
 
 
Podstata problému 
 
V nejobecnější rovině může být za cíl aplikace teorie her na společenskou realitu považována 
odpověď na otázky typu: 
- Proč se lidé chovají, tak jak se chovají? (Zde předpokládáme jen popis a analýzu toho, co se 
již odehrálo.) 
- Jak se budou chovat za daných podmínek? (Zde po teorii požadujeme, aby nám sdělila, co se 
může a bude odehrávat v budoucnu.) 
 
Na takto vymezený cíl mohou pak navazovat konkrétnější otázky, například: 
- Jaký původ mají lidské špatnosti? 
- Co s tím dělat či přesněji, kdo a jak s tím může něco udělat? 
(V případě, že si klademe i tyto otázky, požadujeme od teorie, aby nám poskytla určitou 
oporu při řešení reálných problémů.) 
 
Formulování cílů pak může být přeneseno i do individuální roviny a mít např. následující 
podobu: 
- Jakých her se účastníme? (Každý z nás totiž vstupuje do velkého množství nejrůznějších 
her, a to ať již si to uvědomuje či ne, ať již se mu to líbí nebo ne.) 
- Jak v těchto hrách obstát? (Tj. co a proč dělat tak, aby to odpovídalo tomu, co chceme, 
pokud víme, co chceme.) 
 
Realita je v každé oblasti našeho světa natolik složitá, že vždy vidíme jen část toho, co je „na 
povrchu“ (to, co je v danou dobu zjistitelné prostředky, které máme od přírody či které jsme si 
vytvořili), zatímco mnohem více nám zůstává skryto. Pro poznání společenské reality to platí 
tím spíše.  
Vědy o přírodě se s tímto problémem vyrovnávají tak, že vytvoří přesný (o matematický 
aparát se opírající) model té části reality, která je již dostatečně prozkoumána a poznána. 
Tento model pak porovnávají s příslušnou částí reality samotné a všímají si případných 
odlišností. Ty na nás (na vědce poznávající náš svět) číhají zpravidla tam, kde bychom to 
nejméně čekali. Odchylky reality od modelu nás vedou k doplňování, rozšiřování a někdy i 
přehodnocování původního modelu. Realitu poznáváme stále plněji. Přes ty její vrstvy, které 
již známe, poznáváme další, které jsou zpravidla stále více odlišné od naší běžné zkušenosti, 
jak jsme si ji vytvořili na základě poznání té oblasti reality, s níž jsme v každodenním styku. 
Obdobný postup uplatníme při čtení společenské reality. Vytvoříme model opírající se 
o matematický aparát teorie her. Budeme porovnávat to, jak by se hráči (námi definované 
subjekty) chovali, pokud by jejich rozhodování ovlivňovalo jen to, co jsme do modelu vložili 
jako jeho výchozí parametry, pravidla a počáteční podmínky, s tím, jak se chovají „normální“ 
lidé. (Pojem „normální“ jsme dali do uvozovek, protože zdaleka není tak samozřejmé, kdo je 
normální a kdo ne podle toho, jak to intuitivně rozlišujeme.) Na základě odchylek mezi 
matematickým modelem a realitou budeme model zdokonalovat (doplňovat, rozšiřovat i 
přehodnocovat) tak, abychom odhalili další a další vrstvy dané oblasti reality, tj. naší 
společnosti.  
Pojem „naší“ zde používáme záměrně. Chceme tím zdůraznit, že při takovém postupu je 
nutno brát v úvahu dobový kontext. Každá doba i každé místo má svá specifika. Pokud si 
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stanovíme úkol, který doposud nebyl řešen, musí tomu kromě jiného (stavu poznání, 
kompetencí těch, kteří se takový úkol podjali řešit, apod.) nahrávat i samotná doba. Ve 
společnosti se zpravidla neodehrává nic zcela náhodou. Například i to, že naše poznání o ní 
může pokročit, musí mít své příčiny, musí být výsledkem určitých okolností. A těch si musí 
být vědom i ten, kdo se do poznávání nového pustí. Umožňuje to totiž více se orientovat v tak 
základních strategických otázkách rozpracování teorie, jakými jsou – odkud, kam a proč lze 
dojít. 
 
Vůči výše zformulovanému cíli, resp. možnosti jeho dosažení, existují zásadní námitky, které 
se vůči poznání reality prostřednictvím exaktních prostředků vědy vyskytují již po tisíciletí: 
1. Příslušná oblast je příliš složitá, než aby ji bylo možné dostatečně poznat. 
2. I kdyby ji někdo poznal, nedokáže poznané sdělit. 
3. I kdyby poznané dokázal někomu sdělit, realita již bude jiná a nedokážeme poznání využít. 
 
S uvedenými námitkami jsme se setkávali a setkáváme na každém kroku v nejrůznějších 
konkrétních podobách. Od tvrzení toho, že nelze vytvořit racionální (tj. matematický) model 
v podstatě iracionálního chování lidí, až po názor, že odhalením toho, jak to ve skutečnosti 
chodí, člověku nepomůžeme, protože stejně nedokáže nic změnit, ale naopak ho učiníme 
nešťastným. Tyto námitky bylo nutné využít jako podněty dalšího zkoumání a ukázat, že se 
jedná o OOO („obecně oblíbené omyly“ ve smyslu spisovatele Ludvíka Součka).   
 
 
Jsme schopni racionáln ě poznat iracionální motivy chování lidí? 
 
Dříve než se pustíme s využitím teorie her do „dešifrování“ toho, jak se člověk chová, 
ukážeme si (formou několika příkladů ilustrujících to nejdůležitější), jak lze prostřednictvím 
exaktních modelů analyzovat to, co se jeví jako iracionální chování. Jak jsme již uvedli, 
„obecně oblíbeným omylem“ (ve smyslu použitém spisovatelem Ludvíkem Součkem) je, že 
lidé se chovají nejen racionálně, ale rovněž podle svých lidských slabostí, které žádná teorie 
není schopna adekvátně postihnout. Například průkopník bádání v oblasti teorie her u nás 
M. Maňas v souvislosti s řešením jedné z typických úloh teorie her (koluzivního oligopolu 
sestávajícího se z pěti hráčů) poté, co prezentuje všechny rovnovážné situace, poznamenává: 
„Vyjednávání o smlouvě je většinou zdlouhavé, a pokud se po všeobecné únavě z vyjednávání 
nějaká smlouva podepíše, je to nejspíše pod vlivem osobních sympatií než důsledek logických 
úvah (podtrženo námi).“ (Maňas, 2002, s. 61.) 
Podobně v příspěvku A. Michla „Jak rozdělit intergalakticky zapákovaných 100 Kč?“ 
uveřejněném 22. 05. 2009 v podobě blogu na Aktuálně.cz1 se uvádí následující: 
„Úkol: Podělte se s neznámým o nalezených 100 Kč. Vy navrhujete, v jakém poměru se 
rozdělíte. Máte jednu možnost učinit nabídku. Pokud druhá strana odmítne, nedostane nikdo 
nic. Když odsouhlasí, bude po vašem. Co vy na to? Za mě říkám, vezmu si 80 korun a vám 
dám dvacetikorunu na malé pivo. Vezmete to? Podle teorie byste měli maximalizovat užitek. 
Proto zlatá dvacka, ne? Ruku na srdce, vezmete nabídku doopravdy? Když jsem při studiích 
dělal tento pokus v nejlepším londýnském studentském baru „The Quad“, 90 procent lidí 
nabídku 80:20 odmítlo. Ekonomickou teorii boří přirozené lidské vlastnosti typu vlastní 
zájem, pýcha, potupa, msta (podtrženo námi). Podle pokusů musíte přijít alespoň s 65:35, aby 
byla celkem slušná šance na to, že neskončíte s prázdnou.“  

                                                 
1 Příspěvek lze najít na internetové adrese blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-michl.php?itemid=6643. Pro 
zajímavost – za jeden týden od svého publikování byl přečten 1739krát, což je velmi vysoký počet návštěv). 
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Z hlediska toho, čím se zabýváme („dešifrování“ podstaty lidského chování prostřednictvím 
teorie her v konkrétní modifikaci teorie redistribučních systémů), lze stěží najít vhodnější 
příklad, který otevírá cestu k následujícímu: 
- Vyvrací výše zmíněný „obecně oblíbený omyl“, že (řečeno např. slovy autora příspěvku) 
„ekonomickou teorii boří přirozené lidské vlastnosti typu vlastní zájem, pýcha, potupa, msta“, 
resp. ukazuje, že dobrá ekonomická teorie je schopna dešifrovat zdroje psychických 
fenoménů tohoto typu.  
- Ilustruje, že za každou poznanou vrstvou reality je další a zajímavější.  
Dříve než si ukážeme, o co v daném případě jde, podívejme se na reakce čtenářů uvedené na 
stejné webové adrese (vybrali jsme ty, které jsou nejvíce k věci). Čtenáře označujeme 
písmeny A, B, C atd.: 
A: „Dobré cvičení. Taky bych dvacku nevzal: Když jsi skrblík, utři hubu se mnou. Ale pravda 
je, že být na druhé straně pokusu, na vteřinu bych neuvažoval o jiné oferetě než fifty-fifty. 
Vyplývá z toho něco? Asi ano. Jsem patrně spíše na okraji Gaussovy křivky. Kde je její střed? 
Kolem té pětatřicítky.“  
B: „Dvacku bych vzal, ale hned mě napadlo to, co Jedlu: Kdybych byl na druhé straně, 
nalezené bych dělil 50:50. To je v člověku. Možná proto dodnes nic nemám...“ 
C: „Tak to jste pane Michl docela drsňák. Pokud je to nastaveno tak, že pokud druhý odmítne, 
nedostane nikdo nic, tak já bych tedy tolik neriskoval.“ 
D: „Ten druhý dostal od prvního příležitost, bez prvního by neměl vůbec nic, tedy z mého 
pohledu 50:50 není jediná spravedlivá nabídka.“  
E: „Pane Michle, zapomněl jste na takové pojmy, jako je spravedlnost a fair play – chápu 
vás, fair play není ekonomická kategorie.“ 
F: „Vy opravdu nevíte, že v normálním „chlapském společenství“ (na vojně, ve skautském 
oddílu, v partě dělníků na stavbě) je zcela samozřejmé dělení 50:50 a jakékoliv jiné se 
kvalifikuje jako lotrovina? Právě tento fakt je zjevně neznámý našim „elitám“ a domnívají se, 
že můžou zcela libovolně krást, a to i v případě, že „je na ně vidět“. Někde jsem četl, že etické 
jednání je v podstatě reflex – ti, kteří veřejně kradou, jednají proti tomuto reflexu, a budou 
dříve či později (nejčastěji v čase nějaké krize – ejhle!) potrestáni.“  
G: „Ještě mě napadlo – jaký vliv má velikost té částky. Malé pivo je docela jednoduché 
odmítnout z pohledu „spravedlnosti“. Ale jak by se člověk asi zachoval při dělení 1 miliónu 
(20:80)?“ 
H: „Pokud dobře rozumím podmínkám a pokud jsou stoprocentně jasné i účastníkům pokusu 
(nejsou pod nějakým tlakem), tak si myslím pane Michle, že na to jdete moc vědecky. My 
prostí lidé uznáváme půl na půl anebo jděte někam..., buď akceptuje, nebo odmítá.“ 
I: „Jaképak fifty-fifty? Nejde o dělení s kámošem. Je jedno, kdo se jak zasloužil. Je to přece 
modelová situace a jediné, co je důležité, je maximalizovat zisk na základě toho, co můžu. 
Můžu učinit jednu nabídku. Obecné statistiky jsou, pane Michle, k ničemu. Je rozhodující, co 
pro druhého výše jeho podílu znamená. Bude-li to roční příjem, vezme bez ohledu na to, že na 
vás bude rozzloben. Bude-li to dvacetikačka (ve stejném poměru), pošle vás někam. Takže 
obecně stanovit poměr nelze. Kdyby šlo opravdu o stovku, je škoda času něco řešit.“ 
J: „Hezká psychologická hříčka: jaká částka bude pro vašeho protihráče natolik lákavá, že se 
vzdá potěšení z pomyšlení, že vy nedostanete nic? Je možné, že škodolibost může sehrát roli i 
při pomyšlení na sdílení podílu při likvidaci průšvihu. Sebevražednou.“ 
Všimněme si, že prakticky všechny reakce odkazují na různé psychické fenomény, kterými se 
čtenáři snaží zdůvodnit své stanovisko k danému problému.  
Příklad s dělením 100 Kč je případem toho, co nazýváme „pozičním investováním“. 
Představme si, že na první hru (dělení stokoruny) navazuje další, tj. výše pojmenovaná. 
Konkrétní příklad – poté, co se aktéři předešlé hry rozdělí o 100 korun, se půjdou ucházet 
o dívku. Přitom každý z nich ví následující: Dívka si vybere toho, kdo jí koupí hezčí 
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(a v našem případě tudíž dražší) kytku. Pak přesně podle ekonomické teorie (pochopitelně při 
přesně definovaných podmínkách) je pro každého z hráčů jediné přijatelné rozdělení 50:50. 
Jinak totiž ve druhé hře zcela jistě prohraje ten, kdo v první hře získá méně.  
Lze namítnou, že náš příklad je založen na umělých předpokladech (dívka si vybírá jen podle 
toho, kdo jí přinese dražší kytku). Ale i výchozí příklad byl založen na vytvoření podmínek, 
které nejsou zcela přirozené. Pokud by se nejednalo o experimentování, pak by do hry musel 
vstoupit kouzelný dědeček.  
V realitě se paralelně hraje množství nejrůznějších her, které se různě prolínají. V tomto 
smyslu můžeme hovořit o kontextuálních hrách, tj. hrách, které se v realitě hrají v kontextu 
jiných her. Jejich parametry nikdo nezná zcela přesně a každý je jen odhaduje. S pozičními 
hrami, o kterých jsme hovořili, se setkáme téměř všude (jak se kdo obléká, s jakým autem 
přijede na úřad, jakého si kdo najme právníka, do které restaurace kdo chodí, jaký večírek si 
kdo může dovolit financovat…). Vyhodnocení nejrůznějších her, toho, jak se prolínají, jak je 
hrát a jak v nich obstát, provádí člověk nejen formou racionálního kalkulu, ale i 
prostřednictvím svých emocí. Člověk svou psychikou (prožitky) oceňuje (byť velmi přibližně 
a s řadou selhání, jinak to ovšem nejde) reálné situace. Projevuje se to i tím, že se v jeho 
psychice setkáme s takovými jevy, jako je závist, nepřejícnost atd. To však vůbec neznamená, 
že v této oblasti k „dešifrování“ reality nemůžeme použít vhodný ekonomický model 
založený na předpokladu racionálního základu lidského chování.  
Mj. – abychom rozklíčovali (dešifrovali) určitý konkrétní jednoduchý případ, potřebujeme 
většinou odhalit tak 4-5 vrstev. Někdy k tomu již „čtecí zařízení“ (postupně rozšiřovaný 
model) máme, jindy ne. Je poměrně vzrušující dešifrovat společenskou realitu včetně lidských 
slabostí (pokud to vůbec jsou slabosti) tímto způsobem.  
Pro ilustraci uvedeme ještě třetí vrstvu, která by na dvě výše uvedené hry (předpokládající 
kouzelného dědečka nabízejícího za určitých podmínek stokorunu a pozičního investování do 
kytky, prostřednictvím které lze zlomit srdce milované dívky) navázala. Jak jsme si již 
ukázali, pro racionálně uvažujícího hráče je jediné rozumné řešení (pokud je informován 
o navazující hře, která vede k získání dívky) nabídnout dělení 50:50. Pokud by nabídl dělení, 
které by pro něj bylo výhodnější, musel by toto dělení vzhledem k existenci navazující hry 
druhý hráč odmítnout. Tím ovšem hra nekončí. Oba hráči mají 50 Kč, za které mohou pořídit 
kytku a ucházet se o dívku. Mohou však udělat ještě něco jiného. Toho, kdo se naučil vidět 
reálné situace prostřednictvím teorie her, okamžitě napadne, co mohou učinit a jakou další hru 
tím odstartují.2 Mohou totiž uzavřít dohodu, že nepoužijí peníze na nákup kytky a využijí je 
jiným způsobem. Pokud totiž oba kytku koupí, žádný z nich tím nic nezíská. Tuto dohodu 
však každý z nich může buď dodržet, nebo porušit. Tím se dostanou do situace, kterou 
popisuje jedno z nejznámějších herních schémat – tzv. Vězňovo dilema. 
 
Vzhledem k tomu, že následující příklad je založen na hře typu Vězňovo dilema, 
připomeneme, že se jedná o případ jednokolové nekooperativní hry s nekonstantním součtem, 
kterou lze vyjádřit jako dvou-maticovou hru. Jednotlivé typy těchto her se liší poměrnou 
velikostí výplat jednotlivých hráčů.  
Hry typu Vězňovo dilema získaly název od následující situace. Jde o případ dvou vězňů, kteří 
spáchali nějaký trestný čin. Při výslechu jsou oba odděleni a mají na výběr dvě možnosti, buď 
se přiznat, nebo nepřiznat. Ten, kdo je soudí, si není zcela jist, zda trestný čin spáchali. Proto 
potřebuje přiznání alespoň jednoho z nich. Nabídne jim podmínky, které lze popsat 
následující výplatní maticí: 
 

                                                 
2 J. Benesch (2008) v motu ke své diplomové práci cituje v této souvislosti výstižný výrok D. McAdamse 
z Massachusettského technologického institutu: „Teorie her je struktura myšlení, a jakmile si ji jednou 
uvědomíte, tak ji vidíte všude.“ 
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Hráč 2 
 

Přiznat se Nepřiznat 

Přiznat se -3 -3 
 

-1 -4 
 

Hráč 1 

Nepřiznat -4 -1 
 

-2 -2 
 

 
 
Z matice vyplývá, že každé dvojici strategií použitých hráči (přiznat – nepřiznat) je přiřazena 
výplata (např. počet let, které stráví ve vězení): 
- Pokud se oba přiznají, ví ten, kdo je soudí, že jsou vinní, a dá jim přiměřený trest 
s přihlédnutím k tomu, že se přiznali. 
- Pokud se jeden přizná a druhý ne, dostane ten, kdo se nepřiznal, vyšší trest než v případě, že 
se přiznali oba hráči, a ten, kdo se přiznal, nižší trest než v případě, že se přiznali oba hráči. 
- Pokud se oba nepřiznají, dostanou nejnižší trest. 
 
Podmínkou toho, aby se jednalo o hru typu Vězňovo dilema, je splnění následujících 
nerovností: 
- výplata hráče v případě, že se přizná a druhý hráč nepřizná, je větší než výplata, když se oba 
přiznají,  
- výplata hráče v případě, že se oba nepřiznají, je větší než výplata, když se oba přiznají,  
- výplata hráče v případě, když se oba přiznají, je větší než jeho výplata, když se nepřizná a 
druhý hráč přizná. 
 
Schematicky lze tuto podmínku vyjádřit takto: 
NK> KK > NN > KN 
-1  >  -2  >  -3  >  -4 
kde N znamená, že se první hráč přizná, tj. použil nekooperativní strategii, K znamená, že se 
první hráč nepřizná, tj. použil kooperativní strategii. 
Odsud zřetelně vidíme, že každý hráč má dominantní strategii – přiznat se. Pokud se přizná, 
bude jeho výplata vyšší nezávisle na tom, jak se rozhodne druhý hráč (-3 > -4; -1 > -2). 
Nashova rovnováha v ryzích strategiích tedy existuje, ale je pro oba horší, než kdyby se 
nepřiznali. Problém je, že pokud se jeden nepřizná a druhý ano, pak ho nepřiznání bude stát 
více, bude tedy volit jistotu a přizná se, stejně tak i druhý. 
Jak jsme již uvedli, tento typ her se vyskytuje velmi často, např.: 
- Dvě firmy uzavřely kartelovou dohodu a mohou ji porušit, nebo dodržet. 
- Dvě politické strany uzavřely dohodu o tom, že jejich výdaje na volební kampaň nepřekročí 
určitou částku a mohou ji porušit, nebo dodržet. 
- Dvě velmoci uzavřely dohodu o snížení zbraní a mohou ji porušit, nebo dodržet. 
Při vyplnění výplatní matice u tohoto typu her můžeme využít různé postupy. V případě 
kartelové dohody lze příslušné hodnoty získat kalkulací, v ostatních případech používáme 
spíše expertní odhad. 
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Zdánlivý rozpor teorie her s realitou a jeho řešení (kontextuální hry)  
 
Při experimentech zkoumajících chování lidí v situacích her typu Vězňovo dilema se narazilo 
na významný rozpor mezi tím, co říká teorie, a tím, jak se lidé reálně chovají. Ve Vězňově 
dilematu mají oba hráči dvě možnosti – spolupracovat nebo zradit. Sobecká volba zradit vede 
k vyššímu zisku než spolupráce, pokud druhý hráč spolupracovat chtěl, ale k nižšímu, pokud 
také zradil. Racionálním chováním obou obviněných je udat svého spolupachatele, i když 
optimálním řešením je mlčení obou. Výsledek, kdy zrada je tím správným rozhodnutím, vedl 
k mnoha diskuzím a pokusům o vysvětlení. Také bylo provedeno několik široce 
publikovaných experimentů. Ukažme si výsledek nejznámějších a nejvýznamnějších: 
 
                                 zrada              kooperace      neznámé rozhodnutí 
Shafir, Tversky (1992)  97                    84                   63 
Li, Taplan     (2002)  83                    66                   60 
Busemeyer    (2006)  91                    84                   66 
 
Jména a rok uvádějí, kdo a kdy příslušné experimenty realizoval. Čísla v jednotlivých 
sloupcích vyjadřují procentuální zastoupení „zrad“, tj. případů, kdy příslušný hráč, který měl 
zaručenou informaci, že druhý hráč zradil (první sloupec) nebo nezradil (druhý sloupec), 
případně nebyl o rozhodnutí druhého hráče informován (třetí sloupec), volil nekooperativní 
strategii. 
Další experimenty ukázaly, že ochota zradit či kooperovat je do velké míry ovlivněna 
velikostí odměny (trestu). 
 
Podívejme se nyní blíže na to, v čem je odlišnost mezi tím, jak by se „teoreticky“ měli hráči 
(tj. konkrétní lidé) chovat, a tím, jak se chovají „ve skutečnosti“: 
1. Pokud nevíme, jak se druhý rozhodl, měli bychom zradit (a ne jen v 60-66 % případů 
nekooperativního chování). 
2. Pokud víme, že nás druhý zradil, měli bychom jej rovněž zradit tím spíše (a ne jen  
v 83-97 % případů nekooperativního chování). 
3. Pokud víme, že druhý kooperuje, proč jej zrazovat (a proč dokonce v 66-84 % případů 
nekooperativního chování, tj. dokonce ve větším množství případů, než když nevíme, jak se 
druhý hráč zachoval)? (Pro přesnost dodejme – zde nejde jen o rozpor mezi teorií a 
experimentem, ale – alespoň na první pohled – o do očí bijící rozpor mezi dvěma případy 
testovanými prostřednictvím experimentu.) 
 
Jak tedy vysvětlit „iracionální“ chování (pokud se ovšem skutečně jedná o iracionální 
chování)? Musíme vyjít z kontextuálního charakteru her. V realitě totiž málokdy dojde 
k situaci, že se hraje hra typu Vězňova dilematu bez opakování a zcela izolovaně bez 
ostatních her. Vždyť většinou se na průběh hry, to, jak se jednotliví hráči rozhodnou, dívají 
ostatní lidé (které můžeme považovat za hráče v jiných hrách) a podle toho si vytvářejí i vztah 
k těm, kteří se dané hry účastní. V realitě se tedy nehraje čistá hra bez opakování určitých 
dvou hráčů, ale řada her, kterých se účastní další hráči, přičemž jejich součástí jsou herní 
situace, které bychom mohli nazvat kontextuální hry s kvaziopakováním.  
Každou hru, kterou hrajeme reálně, tedy můžeme chápat jako kontextuální hru, tj. hru, kterou 
hrajeme v kontextu jiných her. Naše rozhodování v reálných hrách je podstatným způsobem 
podmíněno tím, jak reflektujeme kontextuální hry. Samotná reflexe kontextuálních her je 
podstatným způsobem podmíněna naší zkušeností a „přetavením“ této zkušenosti do „on-line“ 
mechanismů našeho (lidského) rozhodování, ve kterém hraje důležitou roli představivost, 
emoce aj. atributy psychiky. Této otázce se budeme věnovat v další části naší monografie. 
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Hráči mohou nabývat či ztrácet „důvěryhodnostní“ kapitál a tím je určen další průběh 
kontextuálních her s kvaziopakováním. O tom, kdo podvádí, se ví, že podvádí, a podle toho se 
k němu budou ostatní chovat. A podle toho se budou chovat i k tomu, o kom se ví, že je 
poctivý, že si zaslouží důvěryhodnost. Představme si například, že se kromě jiného hrají i hry 
typu Lovu na jelena s vloženým uzavřením dohody, přičemž po uzavření dohody vzniká herní 
situace typu Vězňova dilematu.  
 
Pro úplnost si připomeňme základní charakteristiku her typu Lov na jelena. Jde o opačnou 
verzi her typu Vězňovo dilema, kde kooperace je dominantní strategií, respektive, kde se 
nevyplácí ani jednomu z hráčů podvádět a volí spolupráci. Jako příklad uveďme lov zvěře, 
podle kterého získal daný typ her název. Můžete lovit sami zajíce, nebo ve spolupráci jelena. 
Jelen přináší oběma větší užitek než zajíc: 
 
 

Hráč 2 
 

Lovit zajíce Lovit jelena 

Lovit zajíce 2 2 
 

4 0 
 

Hráč 1 

Lovit jelena 0 4 
 

8 8 
 

 
 
Výplatní matici lze číst takto: 
- Pokud bude každý lovit zajíce (což je v případě tohoto typu her nekooperativní strategie), 
uloví každý jen jednoho zajíce (tomu odpovídá výplata 2).  
- Pokud bude jeden lovit zajíce a druhý jelena (což je v tomto případě kooperativní strategie), 
uloví první hráč dva zajíce (tomu odpovídá výplata 4), zatímco druhý neuloví nic, protože 
sám jelena ulovit nedokáže.  
- Pokud budou oba lovit společně jelena, uloví ho, čemuž odpovídá největší výplata (každý 
získá 8). 
Podmínkou toho, aby se jednalo o hru typu Lov na jelena, je splnění následujících nerovností: 
KK> NK > NN > KN 
V této hře se hráčům vyplatí kooperovat.  
 
Vraťme se ke kontextuálnímu charakteru her. Hráč, který má nízký důvěryhodností kapitál, 
bude vyřazen z her typu Lovu na jelena (z původní hry typu Lovu na jelena podmíněné 
smlouvou). Ocenit pak lze jak parametry her, tak i důvěryhodností kapitál. Ten se ve hrách 
tohoto typu mění na jednotky, v nichž jsou vypláceny výplaty (tj. lze je např. i peněžně 
ocenit).  
Při základní hře typu Lov na jelena předpokládáme, že před započetím hry spolu hráči 
nekomunikují a nemají tedy informaci, jak bude postupovat každý z nich. Předpokládejme 
nyní, že spolu mohou komunikovat a uzavřít dohodu, že budou lovit jelena. Jejich 
rozhodování je zdánlivě jednodušší. Každý z nich ví, že větší výnos bude mít, pokud spolu 
budou lovit jelena, a proč by tedy někomu něco mělo bránit uzavřít dohodu. Jenže dohodu lze 
porušit.  
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A představme si nyní, že v kontextu této hry působí poziční multiplikátor, resp. multiplikátor 
pozičního investování. Tj. kdo v určité hře získá větší výnos (ve hře Lov na jelena s dohodou, 
kterou lze ovšem porušit), ten má výhodu v další hře. A tak může i ve hře typu Lov na jelena 
s dohodou dojít k porušení dohody. 
 
Můžeme předpokládat plnou informovanost hráčů o kontextuálních hrách? Z hlediska 
reálného chování hráčů je takový předpoklad nerealistický. Informovanost o kontextuálních 
hrách je z principu vždy jen částečná. Můžeme tedy předpokládat, že každý z hráčů je 
kontextuálními hrami odlišně imprimován (tj. je mu vtištěna určitá představa, kterou se dále 
řídí. Při odhadování situací proto musíme odhadovat i to, jak který hráč uvažuje (reflektuje 
dle svých zkušeností) kontextuální hry.  
 
 
Upřesnění cílů z hlediska výše řečeného 
 
Naším cílem je: 
1. Vytvořit model kontextuálních her, tj. her, které na sebe v reálném společenském prostoru 
navazují. 
2. Rozpracovat metodiku postupného rozšiřování výchozího modelu (příp. výchozích 
modelů), která (tato metodika) umožní analyzovat skryté vazby a skryté formy jednání. 
 
Tento postup chápeme ve dvou rovinách: 
1. Jako výzkumný program postupného „dešifrování“ reality, kdy to, co již dokážeme „číst“ 
slouží jako východisko odhalení skrytějších vazeb, složitějších vztahů. 
2. Jako oporu těm, co chtějí v příslušných hrách obstát, tj. jako metodicky vhodně upravenou 
podobu prezentace výsledků realizace programu pro širší veřejnost, kdy každý na základě své 
představivosti a odhadu je schopen „on-line“ vidět to, co mělo zůstat skryto, a efektivně 
jednat. 
 
Součástí tohoto programu je: 
1. Analýza redistribučních her tak, aby bylo zřejmé, jaké skryté vazby působí na tvorbu 
koalic. 
2. Vytvoření představy o „ontologii“ vzájemné podmíněnosti a vzájemných souvislostí mezi 
jednotlivými hrami. 
3. Vyjádření výsledků prostřednictvím funkčního názorného modelu tak, aby si potenciální 
uživatel rozšířil a obohatil svoji představivost. 
4. Rozpracování metodologických základů zkoumání a popisu přechodů a souvislostí mezi 
jednotlivými hrami. 
5. Analýza a typologie skrytých struktur, resp. struktur založených na vzájemném krytí. 
6. Analýza a typologie replikátorů působících v komunikačním prostoru. 
7. Identifikace vztahů mezi vytvářením institucionální struktury a působením struktur 
založených na vzájemném krytí. 
 
 
Jsou naše emoce a p ředstavivost iracionální, nebo racionální? 
 
Při poznávání světa využíváme kromě svého rozumu též emoce a představivost. Když 
rozhodujeme o výběru mezi možnými variantami, řídíme se většinou naším citem a nikoli 
rozumem. Když se chceme orientovat v nějaké situaci, používáme spíše naši představivost 
než výpočet. To ovšem ještě neznamená, že se chováme iracionálně. Naše psychika má řadu 
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vzájemně propojených a vzájemně se doplňujících vrstev, mezi které patří jak rozum, tak i 
emoce, jak schopnost vytvářet si představy, tak schopnost něco vypočítat.  
Ve hře, jako jsou šachy, lze například teoreticky vše vypočítat. A počítač musí na propočítání 
co největšího počtu variant skutečně spoléhat, pokud příslušnou situaci nenachází ve své 
databázi. Šachista postupuje jinak. Kromě propočtu variant používá i svůj cit a představivost. 
Vidí pozici jako celek a celkovou představu oceňuje pocity, které mají blízko k estetickým 
vjemům. Dokáže nalézt překvapivá řešení. Taková, která se následně objevují v šachových 
učebnicích a která jsou dávána do standardní výbavy šachových programů. Počítač je schopen 
vygenerovat obrovské množství nejrůznějších pozic, nedokáže však sám rozhodnout, které 
jsou „pěkné“, zajímavé“, „překvapující“, „poučné“, „nečekané“ tak, aby je uložil ve své 
paměti. To dokáže jen člověk, který rozhodne, co má počítač ve své databázi uchovat a co ne. 
Znamená to snad, že šachista, který používá cit a představivost, postupuje iracionálně? Z toho 
ho patrně nebudeme obviňovat.  
Pro nás z toho vyplývá to, že použití matematických prostředků spojíme s kultivací naší 
představivosti. Šachista, který se naučí teorii šachu, je schopen lépe vnímat krásu určité 
kombinace, než začátečník. V našem případě nám půjde o to, aby ten, kdo si prostřednictvím 
exaktního modelu představí, jak se lidé rozhodují, byl schopen přesněji vyhodnotit nejrůznější 
situace. „on-line“, tj. prakticky okamžitě. Vyhodnocení situací tímto způsobem není nikdy 
zcela přesné, ale pro praktické chování dostatečné. Náš rozum a ostatní prvky psychiky se 
mohou vzájemně efektivně doplňovat tak, abychom se mohli správně rozhodovat i 
s přihlédnutím k časovým limitům, které máme k dispozici. Přesný matematický model 
rozšiřuje naši představivost, umožňuje nám vidět a představit si to, co bychom bez něj 
neviděli a nedokázali si představit. Jako takový pak zefektivňuje naše rozhodování. 
Z toho, co jsme si uvedli, vyplývají důležité závěry týkající se způsobu výkladu, který volíme, 
i toho, jak náš výklad sledovat, jak si z něj vytěžit to nejdůležitější. Nejde jen o spojení 
prezentace použití poměrně náročného aparátu s popularizací dosažených výsledků. Jde 
především o to, aby i ten, kdo není odborníkem v dané oblasti, měl k dispozici výsledky, 
jejichž smysl chápe, a dovede si představit, o co jde. A to tak, aby nejen získal nové poznatky, 
ale aby dokázal kultivovat své schopnosti spojené s tvorbou představ a citovým hodnocením 
situací.  
 
Podívejme se nyní na jeden konkrétní příklad toho, jak jsme se učili hrát nejrůznější hry již 
v mateřské školce. V další kapitole se totiž budeme věnovat analýze toho typu her, který jsme 
se svým způsobem učili hrát již dávno. Půjde o nejjednodušší typ her, ve kterých se mohou 
vytvářet koalice, v nichž dochází k vyjednávání a diskriminaci hráčů. V čisté podobě se 
s takovými hrami setkáváme zřídka. To ovšem jen proto, že ve světě dospělých jsou překryty 
řadou dalších her. Ale kdysi, když jsme byli ještě hodně malí… 
Možná, že si vzpomenete, s čím jste se setkali již v mateřské školce a později na základní 
škole. Často dochází k tvorbě trojic dívek či hochů, kde spolu dva vytvářejí silnější vazbu a 
diskriminují třetího. Přitom často dochází ke změnám dominantní dvojice, tj. nejslabší 
v daném vztahu uzavírá spojenectví s jedním z těch, co mu před tím naznačovali nadřazenost. 
Aktivitu může vyvinout jak ten, který byl ponižován, tak i ten, kdo se cítí méně spokojen 
v nadřazeném vztahu, komu je v tomto nadřazeném vztahu dáváno najevo, že je tím slabším. 
A dokonce změnu může vyvolat i ten, kdo má v nadřazeném vztahu vůdčí pozici, aby ukázal, 
jak silné je jeho postavení. Nejrůznější kombinace se střídají a „trojka“ drží překvapivě 
pohromadě, ačkoli žádný z jejích členů není nucen v ní zůstat. Je to jen „hra“. Ale hra, ve 
které se hráči, v daném případě ti, co teprve poznávají svět, učí, jak se vytvářejí vztahy mezi 
lidmi. Je to typické vyjednávání s cílem vytvářet diskriminující koalice. Možná stojí za 
zmínku, že častěji a i po delší dobu svého vyspívání hrají tento typ her děvčátka, resp. dívky. 
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Výkonnost či hodnota hráče je dána tím, co kdo může do spontánně vytvořené trojice přinést, 
např. v důsledku postavení rodičů a jejich vztahu k němu. Trojka se může buď rozpadnout, 
nebo – a to se stává často – se vytváří vztah, který je velmi blízký společně přijatelné 
rovnováze. 
Každý z účastníků zkouší, kam až může či naopak musí zajít, pokud jde o diskriminaci 
druhého, podbízení se druhému apod. Odhaluje stavy, při nichž se mění vládnoucí koalice, tj. 
nalézá to, co by bylo možné nazvat určitými typy rovnováhy. Někdy (pokud budeme 
uvažovat případ dívek) se „vystrčená“ dívenka snaží vlichotit do přízně „dominantní“ 
dívenky. Jindy se snaží spolčit s tou, která je v diskriminující koalici v horší pozici. Často se 
stává i to, že „dominantní“ dívenka chce dát té, která je v diskriminující koalici v horším 
postavení, najevo svou moc a spojí se s „vystrčenou“ dívenkou. Možné jsou prakticky vlastně 
všechny varianty střídání diskriminujících koalic a jejich změn. 
Poučení, které z toho vyplývá, je – kromě jiného – i to, že každý z nás ve svém vlastním 
vývoji získává schopnost odhadovat situaci, vyjednávat, být aktivní ve vhodnou dobu apod. 
A to vše v poměrně raném stadiu svého osobnostního vývoje. Nemusíme nic počítat, ale 
dokážeme si udělat představu o tom, jak jednat a jaké může jednání mít výsledky. To, co 
modelujeme prostřednictvím soustavy rovnic, se v realitě odehrává na základě okamžitého 
odhadu situace každým z účastníků. A tyto odhady jsou poměrně přesné. Jsou „kalibrovány“ 
životní zkušeností každého z nás. Naše psychika funguje určitým způsobem jako „analogový 
počítač“, který je schopen okamžitě, „on-line“, reagovat na nejrůznější herní situace. Jedním 
z cílů naší práce je odhalit logiku, podle které tyto a podobné procesy ve vztazích mezi lidmi 
probíhají.  
Je zde ovšem jedna otázka. Proč se s tímto typem hry setkáváme spíše v případě dívenek a ne 
hochů? V historii bylo uplatnění žen vždy spojeno s jejich působením v malých skupinách 
vázaných na dané místo. Tomu odpovídá i jejich příprava na hry při tvorbě diskriminujících 
koalic. Muži se naopak pohybují v mnohem větším prostoru, vytvářejí si vazby přesahující 
danou komunitu. Proto jejich hry na diskriminující koalice jsou velmi brzy nahrazovány 
hrami spojenými s tvorbou toho, co se nazývá „parta“, soupeřením mezi partami, vytvářením 
skrytých vazeb mezi členy znepřátelených part, které následně rozhodují o tom, kdo se stane 
v jednotlivých partách lídrem apod. Soupeří se o moc mezi partami a soupeří se o moc 
v partách včetně vytváření „křížových vazeb“ (koalicí) mezi znepřátelenými partami. Zkrátka 
hoši se v tu dobu učí hrát hry spojené s „vyšší politikou“.  
 
Praktické využití přístupu prezentovaného v monografii je založeno na rozvíjení naší 
představivosti (schopnosti představit si, o co jde v dané oblasti) pomocí konfrontace modelu a 
reality. Cílem je uvidět a představit si (odhalit, identifikovat) to, co bychom bez matematicky 
fundovaného modelu nespatřili, a v souladu s tím vhodným způsobem prakticky reagovat na 
různé situace. Proto postupné rozvíjení modelu v rámci celého přístupu více či méně odpovídá 
procesu jeho aplikace. Čím dále jsme v rozpracování či osvojení modelu dospěli, tím více 
jsme jeho prostřednictvím schopni přečíst. 
Schopnost udělat si představu a s touto představou pracovat (včetně hodnocení různých 
prvků, které jsou součástí představy) je postup člověku vlastní, jehož podstatu dodnes 
nedokážeme přesně vysvětlit ani počítačově simulovat. Je výsledkem velmi složité interakce 
mezi člověkem a prostředím. Do značné míry nahrazuje a překonává postup založený na 
kalkulaci (výpočtu). Šachista vnímá šachovnici jako celek. Nekalkuluje všechny možnosti. 
Vidí ta pokračování, která se mu líbí a která ne. Je schopen ocenit určitou kombinaci jako 
krásnou, nečekanou, překvapivou. Zkrátka hraje šachy zcela jinak než počítač. A i ten nejlepší 
počítač pracuje s výsledky tohoto specificky lidského vztahování se k realitě. Jeho síla 
spočívá v tom, že ve své gigantické paměti uchovává všechna zajímavá zahájení, všechny 
zajímavé pozice, které se jako zajímavé ukázaly právě tím, že je jako takové vyhodnotili lidé. 
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Počítač sám se sebou či s jinými počítači (v čemž není v daném případě podstatný rozdíl) je 
schopen sehrát gigantické množství partií a prokombinovat gigantické množství pozic. Není 
však schopen rozhodnout, které jsou zajímavé a využitelné a které ne. Proto má lidská 
představivost, lidská schopnost pracovat s představami, lidská schopnost použít pojmy 
k vyvolávání obdobných představ, sdělování představ apod. mimořádný význam.  
 
 
Shrnutí  
 
Analýza společenské reality prostřednictvím teorie her ukazuje, že to, co se v nich na 
první pohled jeví jako vnější vliv, jako projev iracionálních prvk ů lidské psychiky (např. 
osobní sympatie či antipatie, závist či nenávist apod.), je snadno racionálně vysvětlitelné 
(pomocí exaktního modelu) jako vliv kontextuálního charakteru her. Vzhledem k tomu, 
že každý z nás má odlišnou zkušenost danou tím, že jsme se setkali s různými 
kontextuálními hrami, chováme se odlišně, nikoli však „nevypočitatelně“.  
Významnou roli při poznávání reality mají naše emoce a naše představivost. Pokud tuto 
roli doceníme, pochopíme, jak lze poznat i to, co zdánlivě poznat nelze, a to následujícím 
způsobem: 
1. Pomocí exaktních modelů ukážeme, jaký racionální základ má to, co se na první 
pohled jeví jako iracionální. K tomu využijeme mj. zachycení vztahů mezi různými 
hrami, tj. odhalení skutečnosti, že v našem reálném světě hrajeme každou hru 
v kontextu jiných her a že „čistý model“ každé z takových her má jen omezenou 
vypovídací schopnost.  
2. Spojíme tvorbu matematických modelů s kultivací naší představivosti tak, aby nám 
postupně vytvářené koncepty umožňovaly přesnější odhad situací a pochopení toho, o co 
jde. Tím získáme schopnost orientovat se ve hrách, které se v realitě hrají, „on-line“, 
tj. vyhodnocovat situace tak, jak nastávají, včas se v nich správně orientovat. 
3. Výklad povedeme tak, aby i ten, kdo nemá specializovanou průpravu v příslušné 
oblasti teorie her, dokázal využít prezentovaný přístup ke kultivaci vlastní schopnosti 
vytvářet si představy a svým citem vyhodnocovat situace.  
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Základní p ředstava o tom, co je a co dokáže teorie her 
 
Petr Budinský, Karel Havlí ček, Herbert Heissler, Radim Valen čík 
 
 
Jak jsme již uvedli, teorie redistribučních systémů je součástí teorie her. Podívejme se 
z tohoto hlediska na to, jak chápat to, co je teorie her schopna vypovídat o realitě. 
V nejobecnější poloze je teorie vědecká disciplína, která popisuje situace, v nichž výsledek 
nezávisí jen na rozhodnutí určitého subjektu, ale také jiného subjektu. Je rozvíjena převážně 
jako matematický obor s řadou aplikací v nejrůznějších oblastech (ekonomii, politologii, 
psychologii, sociologii, biologii apod.). Na velmi jednoduchých případech si nyní ukažme, 
jaké úlohy řeší z hlediska její možnosti objasnit „specificky lidské“ chování. 
 
 
Příklad první: Jak p řijde „psychologicky zdatn ější“ hrá č o výhodu 
 
Představme si nyní, že hrajeme jednu z nejjednodušších her – jeden hráč 1 ukryje minci v levé 
či pravé ruce, hráč 2 hádá, kde ji první hráč ukryl. Když uhodne, vyhraje, když neuhodne, 
prohraje. Tuto hru lze popsat následující maticí: 
 

Hráč 2 
 

Levá ruka Pravá ruka 

Levá ruka -1 1 
 

1 -1 
 

Hráč 1 

Pravá ruka 1 -1 
 

-1 1 
 

 
 
Jak si ukážeme dále, jedná se o dvou-maticovou nekooperativní hru dvou hráčů s konstantní 
výhrou (v daném případě s nulovým součtem). 
Uvedená hra je zdánlivě zcela triviální a jak se může někdo domnívat, má v ní větší šanci na 
výhru ten, kdo dokáže lépe psychologicky odhadnout svého soupeře. Právě v tomto smyslu ji 
využívá i zakladatel moderní detektivky E. Poe ve slavné povídce Odcizený dopis. Za 
hlavním hrdinou příběhu Dupinem přijde policejní prefekt a žádá o radu. Z královské 
rezidence byl ukraden důvěrný dopis jedním ministrem, který tak může jistou vysoce 
postavenou osobu vydírat. Policie důkladně prohledala ministrův byt a i on sám byl podroben 
prohlídce, ale dopis není k nalezení. Dupin zajde do ministrova bytu a poměrně rychle odhalí, 
kde dopis je. Zatímco police hledala nějaký velmi dobře maskovaný úkryt, dopis byl hned ve 
vstupní hale, všem na očích, v pouzdru na navštívenky, jen trochu roztržen a ušpiněn, obrácen 
naruby a s novou pečetí. Ministr zkrátka strčil dopis policii přímo pod nos a právě proto ho 
neměla šanci najít. Na závěr povídky Dupin poučuje prefekta o tom, jak se obdobné hry 
(a v daném případě šlo o určitý typ hry) hrají. Tím se dostáváme k našemu příkladu. Dupin 
prefektovi pro ilustraci svého způsobu uvažování říká, že když budou výše popsanou hru 
s ukrýváním mince v levé či pravé ruce hrát dva hráči, z nichž jeden bude lepší psycholog, 
bude schopen lépe přečíst způsob uvažování svého protivníka, tak bude mít větší šanci 
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uhodnout, kam minci schoval. Tj. podle slavného spisovatele z hlediska dlouhodobého 
průměru při opakování hry bude vyhrávat ten, kdo je lepší psycholog, umí lépe myslet a 
dokáže se lépe vcítit do uvažování druhého. Opravdu? 
Pokud se čtenář v tuto chvíli zamyslí, možná se mu podaří najít strategii, kterou může ten, 
kdo se necítí být lepším psychologem, plně eliminovat výhodu psychologicky zdatnějšího 
protihráče. Nahradí totiž své rozhodování nějakým pravděpodobnostním mechanismem, který 
s 50% pravděpodobností rozhodne o tom, zda dá minci do pravé či levé ruky. Psychologicky 
zdatnější hráč nejenže přišel o výhodu, ale musí udělat totéž, tj. nechat místo sebe rozhodovat 
pravděpodobnostní mechanismus. Pokud by to neudělal (např. proto, že by trik méně 
zkušeného hráče neprokoukl a domníval se, že se jeho protivník snaží uvažovat podle svých 
nejlepších schopností), z hlediska dlouhodobého průměru by nejen nevyhrával, ale dokonce 
prohrával. Odhalení těchto skutečností ukazuje, že teorie her již v oblasti velmi jednoduchých 
případů přináší velmi cenné a ne zcela triviální poznatky.  
To však ještě zdaleka není vše, co z uvedeného příkladu můžeme vyčíst. V teorii her hrají 
významnou roli pojmy Nashova strategie a Nashova rovnováha (nazvané podle výše 
zmíněného nositele Nobelovy ceny). Nashova strategie je taková, že když ji hráči zvolí, tak 
ten, který by se od ní odchýlil, by (z hlediska dlouhodobého průměrného výsledku) prohrával. 
Uplatněním Nashovy strategie všemi hráči pak vzniká situace, která se nazývá Nashovou 
rovnováhou. V daném případě je Nashovou strategií nahrazení jednoznačného rozhodnutí 
použitím pravděpodobnostního mechanismu, kdy dvě strategie, které má každý z hráčů 
k dispozici, hraje s 50% pravděpodobností.  
A ani to ještě není vše, co můžeme z daného příkladu vyčíst. Stačí, když poněkud pozměníme 
výplatní matici hry, a vyvstane před námi další problém: 
 

Hráč 2 
 

Levá ruka Pravá ruka 

Levá ruka -1 1 
 

1 -1 
 

Hráč 1 

Pravá ruka 4 -4 
 

-1 1 
 

 
 
Když první hráč ukryje minci v levé ruce a druhý hráč neuhodne, kde je mince ukryta, vyhraje 
jen jednu peněžní jednotku. Když však první hráč ukryje minci v pravé ruce a druhý hráč 
neuhodne, kde je mince ukryta, vyhraje čtyři peněžní jednotky. Jinými slovy – prvnímu hráči 
stačí jedenkrát vyhrát v případě, že bude mít minci ukrytou v pravé ruce, aby získal tolik, 
kolik by měl v případě, že vyhraje s mincí ukrytou v levé ruce čtyřikrát.  
Kam tedy dá minci? No samozřejmě do levé ruky. Ale pozor. To vše ví i druhý hráč. Proto 
bude hádat, že první hráč má minci v pravé ruce – a vyhraje. To ovšem ví i první hráč, a tak 
není jisté, zda dá minci do pravé ruky. Jak se tedy každý z hráčů zachová? Jaká je jeho 
nejlepší strategie? Je zřejmé, že to již není strategie 50:50. Pokud budeme chvíli uvažovat, 
zjistíme, že nejvhodnější (a v daném případě i Nashovou) strategií je hrát čtyřikrát strategii L 
a jedenkrát strategii P oběma hráči (tj. měl by ji hrát jak ten, který ukrývá minci, tak ten, který 
hádá, kde je ukryta), tj. nahodile střídat obě strategie v poměru 80:20. Ten, kdo by se od této 
smíšené strategie (smíšené v tom smyslu, že se s určitou pravděpodobností střídají původní, tj. 
 čisté strategie) odchýlil, z hlediska dlouhodobého průměru výplat by prohrával. Situace se 
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ještě více zkomplikuje, když výplatní matici původní velmi jednoduché hry ještě dále 
pozměníme, např. takto: 
 

Hráč 2 
 

Levá ruka Pravá ruka 

Levá ruka -2 2 
 

3 -3 
 

Hráč 1 

Pravá ruka 4 -4 
 

-1 1 
 

 
 
V tomto případě již málokdo dokáže říci, jaký je optimální poměr mezi použitím každé ze 
strategií, resp. jaké je optimální smíšená strategie.  
 
Ještě složitější situace nastane, když každý z hráčů bude mít více strategií. Velmi 
jednoduchým příkladem je zde známá hra nůžky-kámen-papír. Sestavit její výplatní matici 
není problém: 
 

Hráč 2   

N K P 

N 0;0 -1;1 1:-1 

K 1:-1 0:0 -1:1 Hráč 1 

P -1:1 1:-1 0:0 

 
 
Najít optimální (Nashovu) strategii ani v tomto případě není zvlášť obtížné. Je zřejmé, že 
každý z hráčů musí zvolit smíšenou strategii, když každou z čistých strategií (nůžky, kámen, 
papír) hraje s pravděpodobností 1/3, přičemž místo sebe nechá rozhodovat nějaký 
pravděpodobnostní mechanismus. Pokud ovšem pozměníme hodnotu výplat, je zřejmé, že 
k nalezení optimálního poměru čistých strategií musíme použít ne zcela jednoduchý výpočet. 
Pro názornost si ukažme příklad toho, jak mohou být výplaty pozměněny: 
 

Hráč 2   

N K P 

N 0;0 -3;3 4:-4 

K 1:-1 0:0 -5:5 Hráč 1 

P -6:6 2:-2 0:0 
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Jedním z prvních velkých výsledků teorie her byla tzv. základní věta teorie her, která říkala, 
že každá z her výše uvedeného typu (nekooperativních her dvou hráčů s konstantní výplatou) 
má vždy (při libovolném počtu strategií, kterými hráči disponují) řešení ve smíšených 
strategiích. Z důkazu příslušné věty pak vyplynulo, jak uvedené řešení najít. Příslušný důkaz 
je poměrně náročný a přesahuje rámce základní informace o teorii her. Příkladem, který jsme 
sledovali, jsme si však udělali dostatečnou představu o povaze problému. (Případného 
zájemce jsme dokonce navedli na způsob, jak příslušný důkaz provést, pokud by byl 
dostatečně matematicky zdatný.) 
Zmíníme ještě jednu komplikaci, která s naším úvodním příkladem souvisí. Doposud jsme 
uvažovali jen případ dvou hráčů. Jakmile bychom měli tři hráče, museli bychom k popisu 
výplat použít prostorovou matici. To z hlediska naší představivosti i z technického hlediska 
znamená mnohem a mnohem náročnější úkol. Navíc ve většině situací v případě her s více 
než dvěma hráči mohou vznikat koalice. Množství možných koalic s počtem hráčů 
exponenciálně přibývá. Proto je analýza her s více než dvěma hráči značně náročná. 
 
 
Příklad druhý: V ězňovo dilema, nebo Lov na jelena? 
 
Současná hospodářská krize charakteristická poklesem poptávky na světových trzích, 
poklesem likvidity firem, zásadním zhoršením struktury bilancí podniků, vzájemnou 
nedůvěrou mezi dlužníky a věřiteli a v důsledku toho i nízkou ochotou bank financovat 
podnikový segment s sebou rovněž přináší i mnoho nových úkazů, založených na vzájemných 
vztazích všech zainteresovaných stran (stakeholders a shareholders) podniku. Jedním z nich je 
vyjednávání a vytváření různých koalic mezi podnikem, věřiteli a financujícími bankami při 
tzv. klubovém financování. Při analýze tvorby koalic a dohodování o rozdělení výnosů a ztrát 
se jako velmi přínosná ukazuje aplikace teorie her, mj. i jedné z perspektivních oblastí – 
teorie redistribučních systémů. 
Různé hry vznikají přirozeně i v dobách konjunktury, nicméně v době krize získávají vztahy 
mezi financujícími institucemi a podniky zcela mimořádné postavení, a vzájemné hry 
odehrávající se mezi všemi aktéry jsou charakterizovány mnoha proměnnými, se kterými se 
v době uzavírání kontraktu o klubovém financování nepočítalo. Přesto jsou některé z nich 
alespoň částečně predikovatelné, a podniky, stejně jako banky by na ně měly být připraveny. 
Naší snahou je dokázat, že řízení vztahů v podnikání nesmí být založeno pouze na 
zkušenostech získaných v praxi, ale i na znalostech a nezbytnosti porovnávat získané znalosti 
s nabytými zkušenostmi. Dovednostní, tzv. intuitivní, management je nezbytné vyvažovat 
s tzv. znalostním managementem, jehož základem jsou teoretické poznatky, které se budeme 
snažit v následujícím textu vysvětlit a prokázat.  
Při poskytnutí klubového úvěru, který je obvyklejší u středních podniků, výše úvěru 
nepřesáhne jednu miliardu korun, není ale obvykle menší než 300 milionů Kč. Podnik v tomto 
případě neuzavře jednu smlouvu se sdružením bank, ale s každou z financujících bank uzavře 
smlouvu samostatně. Banky společně odsouhlasí celkovou výši a strukturu úvěrů, dohodnou 
se na jednotných podmínkách, a obvykle si ve stejném poměru rozdělí úvěrové portfolio 
u klienta, včetně vyplývajících záruk. Postupují tedy společně, nedochází k zásadnímu 
zvýhodňování pozic žádné z bank, které touto formou financování snižují svoje celkové 
riziko. Smluvní vztahy nicméně uzavře každá banka s klientem samostatně. Rovněž následná 
správa úvěrových linek probíhá odděleně. Byť banky mají snahu postupovat společně, každá 
z nich si již řídí úvěrový vztah samostatně. Pro podnik to znamená určitou šanci většího 
prostoru pro sjednání lepších podmínek, v každém případě se ale vytváří do budoucna 
konkurenční prostředí mezi bankami. Právě to je hlavní příčinou vytváření různých her a 
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redistribučních systémů mezi všemi aktéry úvěrových vztahů. To vše kulminuje v době, kdy 
se podnik dostává do potíží a hrozí, že není reálně schopen splatit bankám svoje závazky. 
Podívejme se nyní blíže na vztah mezi bankami a podnikem. Jsme v situaci, kdy podnik je 
úvěrován konsorciem bank na bázi tzv. klubového financování. Jak již bylo uvedeno, vše 
vypadá na první pohled dobře, banky se podělily o riziko i výnosy, klient – podnik – má 
zajištěné financování tím, že uzavřel s každou z bank samostatnou smlouvu, banky postupují 
ve shodě a financují firmu rovným dílem, stejně tak se rovným dílem dělí o záruky. Podmínky 
úvěru jsou shodné, a to jak z pohledu splatnosti úvěrů, tak z pohledu úrokových sazeb. Dobré 
vztahy a společný obchod začíná dostávat trhliny v době krize, kdy je zřejmé, že dlužník není 
schopný v dohodnutém čase uspokojit všechny věřitele – tedy ani banky.  
Dlužník nicméně není úplně na dně, disponuje určitými aktivy, a dokonce je schopen 
generovat i cash-flow, nepokrývající ovšem v uspokojivém čase všechny dluhy vůči bankám. 
Začíná velká hra věřitelů o to, komu zůstane „Černý Petr“ v ruce, kdo s kým vytvoří koalici, 
jaký postoj se zaujme vůči dlužníkovi, nebo jak se společně s dlužníkem postaví zbývající 
bance z původní koalice. Do hry vstupují racionální argumenty, vyjednávací dovednosti, 
ambice, obavy i schopnosti bankéřů i dlužníků, pravomoci vyjednávačů, reálné možnosti 
všech aktérů, i vnitřní režim bank spojený s účetním pohledem na úvěr (tvorba opravných 
položek). Stejně tak vstupují do hry emoce, osobní animozity aktérů hry, vyřizování si účtů 
z jiných obchodních případů nebo naopak výměna pozic aktérů (bankéřů) za jiné obchody. 
Nezřídka dochází ke hrám mezi bankami, kde se dlužník stává pouhým nárazníkem, obětí, 
nebo naopak vítězem, a to na základě obtížně předvídatelných dohod bank a jejich vzájemné 
výměny ústupků spojených s jinými úvěrovými případy, na něž nemá dlužník vliv. Nesčetně 
her a dohadování různých způsobů přerozdělení se začíná odehrávat v momentě, kdy je 
zřejmé, že produkční schopnost klienta nestačí na pokrytí jeho dluhů. Podnik nicméně 
„dýchá“ a je nezbytné zahájit restrukturalizaci.  
Z pohledu aktivit managementu rozdělujeme restrukturalizaci na provozní a finanční, přičemž 
obě aktivity jsou bezprostředně spojeny s restrukturalizací bilance (rozvahy) podniku. Cílem 
provozní restrukturalizace je zajistit zvýšení produkční síly aktiv, tedy levé strany rozvahy, 
naproti tomu finanční restrukturalizace je zaměřena na optimalizaci pravé strany bilance, 
zejména cizích zdrojů. Je patrné, že na restrukturalizaci pasiv se podílejí jak dodavatelé a jiní 
věřitelé, tak obvykle banky a vlastníci, někdy i za cenu řízené a soudem uznané 
restrukturalizace (tzv. reorganizace, jíž předchází insolvenční řízení). Je tedy zřejmé, že banky 
nezískají určitou část dlužné částky zpět, nevznikne-li nějaká koalice, která vytlačí jiné 
věřitele (včetně jiných bank) z nově vznikajícího klubu, který si mezi sebe následně rozdělí 
část aktiv nebo celá aktiva dlužníka. Čas v těchto případech hraje rozhodující roli. 
Zdálo by se, že ve hře je tolik skrytých, nahodilých a specificky lidských prvků, že k popisu 
toho, co se odehrává při vyjednávání různých koalic, způsobu přerozdělení zisků a ztrát 
z provozní a finanční restrukturalizace, nelze použít účinné teoretické prostředky. Tedy 
takové, které by dokázaly rozlišit standardní situace, poskytnout doporučení pro hráče, 
umožnit předpovědět, co se odehraje.  
Pokud uvedenou situaci popíšeme pojmy teorie her, můžeme rozlišit hráče, jejich strategie 
(včetně způsobu vyjednávání), koalice a výplaty (hráčů či koalic). Hry, které v dané oblasti 
mohou probíhat, lze rozlišit na kooperativní a nekooperativní. Za hráče lze v určitém 
přiblížení považovat vlastníka, koalici bank, věřitele (resp. koalici věřitelů, pokud se vytvoří). 
Při vyjednávání koalic, dohod (včetně skrytých) o rozdělení výplat (ve smyslu teorie her) 
může vzniknout a v praxi také vzniká několik typů koalic mezi hráči (kdy za hráče 
považujeme i koalici bank, resp. věřitelů): 
- Koalice bank proti věřitelům a vlastníkovi. 
- Koalice bank a vlastníka proti věřitelům. 
- Koalice bank a věřitelů proti vlastníkovi. 
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(V úvahu ovšem připadají i koalice některých bank vůči jiným bankám a dalším subjektům.) 
 
K popisu situace, která v dané oblasti vzniká, se nabízí uplatnění schématu, které vyjadřuje 
některou z nekooperativních her. Nejdříve budeme uvažovat případ dvou hráčů – např. 
koalice bank jako jeden hráč proti koalici věřitelů a vlastníkovi firmy jako druhému hráči. 
V tom případě můžeme příslušnou situaci popsat prostřednictvím hry typu Vězňovo dilema 
nebo hry typu Lov na jelena. Tyto hry byly popsány již v předcházející části. 
 
V praxi je velmi důležité odlišit případ, kdy se jedná o hru typu Lov na jelena a kdy o hru 
typu Vězňovo dilema. V prvním případě lze očekávat převažující snahu o spolupráci, ve 
druhém případě naopak, tj. to, že druhý hráč se zachová ve svůj prospěch. Prvním krokem je 
uzavření dohod o společném postupu. Pokud uvažujeme dva hráče, může jít o dva případy: 
- Dva hráči se spolu domlouvají na společném postupu, jehož dalším krokem bude, že osloví 
třetího. 
- Dva hráči se již domluvili na společném postupu a oslovují třetího, se kterým vyjednávají 
o společném postupu. 
V obou případech (u všech typů koalic, které mohou vzniknout) se jedná spíše o hru typu Lov 
na jelena. Pokud budou hráči postupovat společně (nejdříve někteří dva z nich, posléze dva, 
kteří se již na společném postupu domluvili), jedná se o hru typu Lov na jelena.  
Jakmile jsou však uzavřeny smlouvy o společném postupu, vzniká situace, kdy má každý hráč 
dvě strategie – porušit dohodu a neporušit dohodu. V některých případech může vzniknout 
obdobná situace jako před tím. Hra má parametry hry typu Lov na jelena a žádnému z hráčů 
se nevyplatí dohodu porušit. V jiných případech může mít porušení dohody (kdy jako jeden 
hráč vystupují dva subjekty vůči třetímu) parametry hry typu Vězňovo dilema. V těchto 
situacích může případ porušení smlouvy skutečně nastat. Musíme ovšem uvážit ještě jeden 
významný aspekt, který – v obecné poloze – souvisí s tím, že žádná hra neprobíhá izolovaně a 
čistý model se vždy poněkud liší od reality. V našem případě platí, že se nejedná 
o jednokolovou hru typu Vězňovo dilema. Proto porušení dohody má určitý vliv na další 
průběh chování hráčů, přestože nejde o hru typu Vězňovo dilema s opakováním v pravém 
smyslu slova. (Nehrají se tytéž hry a hry se stejnými hráči, každý hráč si však vytváří určitou 
image, získává určitou pověst, disponuje určitou věrohodností.) 
 
Pokud chceme vnímat realitu v dané oblasti komplexněji a rozpoznávat standardní situace, 
které zde nastávají či mohou nastat, musíme uvážit model, který: 
- Zkoumá všechny případy jako jednu hru. 
- Je schopen popsat všechny alternativy, přitom nejen jako jednokolové hry, ale hry, které 
mají více kol (přičemž jejich počet není omezen nějakým předem zadaným parametrem). 
 
Právě pro tento případ je vhodné použití teorie redistribučních systémů, které budeme věnovat 
pozornost dále. Teorie redistribučních systémů popisuje chování N hráčů v případě, kdy: 
- Čím více se hráči odchýlí od určitého rozdělení výplat (např. podle výkonnosti, ale může se 
jednat i o jiný parametr), tím menší společnou výplatu si mohou rozdělit. 
- Možnost prosadit určité rozdělení výplat je daná tím, že část hráčů vytvoří určitou koalici, 
jejíž členové jsou zvýhodněni a ostatní jsou diskriminováni. Jedná se o redistribuční hry 
prvního řádu. V systémech mohou existovat i hry vyššího řádu – paralelní redistribuční hry. 
V nich je způsob, kterým část hráčů získává ve svůj prospěch prostředky ze systému, odlišný. 
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Příklad t řetí: Pro č vyhrávají pr ůměrní  
 
Ukažme si tedy jeden zajímavý a poučný příklad. Je spojený s několika typy úloh a je 
zjednodušenou ukázkou toho, co se může odehrávat v redistribučních systémech.  
Máme tři společníky (hráče) A, B, C, kteří pracují ve společné firmě. První společník přispěl 
k celkovému výkonu firmy 6 jednotkami, druhý 4, třetí 2. Jejich výkony jsou tudíž v poměru 
6:4:2, tj. první je nejvýkonnější, a to třikrát více než třetí, druhý je výkonný dvakrát více než 
třetí a třetí je nejméně výkonný. Předpokládejme dále následující:  
- Výplaty hráčů mohou být jen v celých jednotkách. 
- Každý z hráčů musí dostat nejméně jednu jednotku.  
- Pokud nevznikne koalice dvou hráčů diskriminující třetího hráče, rozdělí se podle svých 
výkonů. 
- Pokud vznikne koalice dvou hráčů diskriminující třetího hráče, může to být jen ta, v níž si 
dva hráči polepší oproti rozdělení podle svých výkonů. 
 
První otázka zní: Jak proběhne rozdělení výplat?  
Řešení si ukážeme formou následující úvahy. Mohou vzniknout tři koalice:  
- Nejvýkonnější hráč (A) může uzavřít koalici s průměrným hráčem (B) a oba si polepší na 
úkor nejslabšího hráče (C).  
- Podobně hráč B může uzavřít koalici s hráčem C a oba si polepší na úkor hráče A.  
- Pak je zde ještě třetí možnost, totiž že hráči A a C uzavřou koalici a polepší si na úkor 
hráče B.  
 
Ve všech těchto případech si dva z hráčů, kteří uzavřeli koalici, mohou rozdělit 11 jednotek 
(jednu musí ponechat třetímu hráči). Pokud by nákladem obětované příležitosti bylo rozdělení 
podle výkonu, pak: 
 
1. Pokud spolu uzavřou koalici hráči A a B, mohou si rozdělit 1 jedinou jednotku na úkor 
hráče C. Tomu neodpovídá žádné rozdělení, při kterém by si polepšili oba hráči. 
 
2. Pokud spolu uzavřou koalici hráči A a C, mohou si rozdělit 3 jednotky na úkor hráče B. 
Tomu odpovídají dvě následující rozdělení, při kterých si oba hráči v diskriminující koalici 
polepší: 
 A B C 
 8 1 3 
 7 1 4 
 
3. Pokud spolu uzavřou koalici hráči B a C, mohou si rozdělit 5 jednotek na úkor hráče A. 
Tomu odpovídají následující čtyři rozdělení, při kterých si oba hráči v diskriminující koalici 
polepší: 
 A B C 
 1 8 3 
 1 7 4 
 1  6 5 
 1 5 6 
 
V případě, že si hráči rozdělí výplaty podle variant, které jsou podtrženy, získají oba více než 
v případě koalice A a C.  



 33 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Největší podporu proto bude mít koalice hráčů B a C s některým z následujících rozdělení: 
 A B C 
 1  6 5 
 1 5 6 
(Mj. již z tohoto prostinkého příkladu vyplývá, že existuje primární tendence k tomu, aby 
dohody mezi sebou uzavírali nejméně schopní s průměrnými.) 
 
Lze ovšem předpokládat, že pokud se hráči nerozdělí podle své výkonnosti, výkon celého 
systému poklesne. Dejme tomu, že o dvě jednotky. Mohou si tak rozdělit jen 9 jednotek. 
V tomto případě: 
- Hráčům A a B se nevyplatí uzavřít koalici, protože 9 jednotek si mezi sebe nemohou 
rozdělit tak, aby si oba polepšili. Pokud např. hráč A dostane alespoň 7 jednotek, zbudou na 
hráče B jen 2 jednotky. 
- Hráčům A a C se rovněž nevyplatí uzavřít koalici, protože 9 jednotek si rovněž mezi sebe 
nemohou rozdělit tak, aby si oba polepšili.  
- Ovšem hráči B a C již takovou koalici mohou uzavřít. Rozdělení výplat mohou být 
následující (tj. existují dvě řešení): 
 A B C 
 1 5 4 
 1  6 3 
 
Na předcházející otázku pak navazuje další: Má hráč, který se nutně ocitne mimo vítěznou 
koalici, možnost nějaké obrany, tj. může nabídnout některému z hráčů něco, co odvrátí 
nebezpečí, že se ocitne mimo vítěznou koalici a bude tudíž mít odměnu jen ve velikosti jedné 
jednotky? 
 
Hráč A skutečně má určitou obranu – může nabídnout některému z hráčů rozdělení, ve kterém 
si oproti variantě, ve které je diskriminován, polepší on a polepší si i hráč, který s ním koalici 
uzavře. Takovými možnostmi jsou následující rozdělení výplat: 
- Oproti rozdělení 1:5:4 
 A B C 
 2 7 1 
 3  6 1 
 2 1 7 
 3 1 6 
 4 1 5 
 
- Oproti rozdělení 1:6:3 
 A B C 
 2 7 1 
 2  1 7 
 3 1 6 
 4 1 5 
 5 1 4 
(Mj. i z tohoto příkladu vyplývá zajímavý a příznačný závěr – nejsilnější hráč bude mít 
tendenci podbízet se nejslabšímu.) 
 
V případě, že taková obrana existuje, ocitne se mimo vítěznou koalici jiný z hráčů. Jakou má 
obranu on? A co se bude dít, pokud se každý bude příslušným způsobem bránit tomu, aby se 
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ocitl mimo koalici? Jaká či jaké vzniknou možné situace rozdělení výplat, tj. do jakého stavu 
či stavů se systém dostane? 
(Tato poslední otázka je již velmi náročná a její řešení je důležitým klíčem k analýze 
formalizovaných modelů redistribučních systémů – odpovíme na ni až v souvislosti 
s upřesněním pohledu na proces vyjednávání v redistribučních systémech.) 
 
Všimněme si, že původní model vytváření diskriminujících koalic jsme museli rozšířit dvěma 
směry, aby měl z hlediska postižení toho, o co jde, dostatečnou vypovídací schopnost: 
1. O zahrnutí vlivu odchylky výplat od výkonnosti hráčů na pokles výkonnosti celého 
systému. To lze udělat různým způsobem. 
2. O zahrnutí procesu vyjednávání, které může mít řadu kol, příp. počet kol nemusí být 
omezen. Vyjádření procesu vyjednávání v modelu může být rovněž provedeno různým 
způsobem. 
 
Původní zadání můžeme zobecnit v následujících směrech: 
1. Společný výkon může poklesnout o jinou hodnotu. Vzniká pak otázka, při jaké hodnotě 
poklesu výkonu bude uzavřena jiná koalice než při poklesu o dvě jednotky. 
2. Společný výkon může poklesnout v případě každé z koalic o jinou hodnotu. To je celkem 
logické. Lze např. očekávat, že když uzavře koalici nejvýkonnější hráč s průměrným a budou 
diskriminovat nejméně výkonného hráče, bude výkon firmy větší, než když koalici uzavře 
nejméně výkonný hráč s průměrným a budou diskriminovat nejvíce výkonného hráče.  
Nechť v případě koalice A a B je pokles výkonu 1x nějaká hodnota, v případě koalice A a C 
je pokles výkonu 2x nějaké hodnota, v případě koalice B a C je pokles výkonu 3x nějaká 
hodnota.  
Při jaké velikosti této hodnoty zvítězí jiná koalice než B a C? 
3. Hráči ve vítězné koalici se mohou dělit nejen rovným dílem, ale také například v poměru 
své výkonnosti. Pokud například uzavře koalici hráč A a B, budou se dělit v poměru 6:4, 
pokud uzavře koalici hráč B a C, budou se dělit v poměru 4:2, pokud  
uzavře koalici hráč A a C, budou se dělit v poměru 6:2.  
Jaké zde budou vítězné koalice v případě různých variant poklesu výkonu systému v důsledku 
redistribuce výplat oproti výkonu hráčů? 
 
Poznámka na závěr tohoto příkladu:   
Koalice průměrného a nejslabšího hráče je za velmi obecně platných podmínek tou, do které 
má tendenci jakýkoli redistribuční systém „spadnout“. To není příliš radostné zjištění. O to 
méně, že odpovídá tomu, s čím se často setkáváme i v realitě. Nemusí tomu ovšem tak být 
vždy. Jedním z úkolů teorie by pak měla být odpověď na otázku, co dělat, aby v reálných 
podmínkách bylo co nejvíce omezeno nebezpečí uzavírání koalic mezi těmi nejméně 
výkonnými, kteří se tímto chtějí přiživit na výkonech těch nejschopnějších i za cenu 
poškození či úpadku firmy, instituce, organizace apod. 
 
 
Příklad čtvrtý: Pro č někdy dochází k degeneraci systému 
 
Výše uvedeným jsme zdaleka nevyčerpali to, co z velmi jednoduchého příkladu vyplývá. 
Pokusme se tedy podívat, jaké další důsledky tendence ke spojování průměrných a nejméně 
výkonných má. 
Jeden z vousatých vtipů je ze série otázek na rádio Jerevan. „Kdy bude lépe?“ – ptá se 
posluchač. „Už bylo.“ – odpovídá rádio Jerevan. Jak to souvisí s teorií redistribučních 
systémů?  
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Pozorujeme-li však změny v personálním obsazení určitých rolí, zjišťujeme, že téměř fatálně 
platí „všechny změny jsou k horšímu“. Je to náhoda, naše přehnaná náročnost při posuzování 
reality, nebo – bohužel – trpká skutečnost? Tak jsme se pokusili původní model poněkud 
rozšířit tak, abychom ukázali, jak se bude systém, ve kterém se prosazují koalice průměrných 
a podprůměrných diskriminující nejvíce výkonné, chovat, pokud hra bude probíhat několik 
kol. To, co se odehrává, lze jednoduchým modelem vyjádřit takto: 
 
Obrázek 1: Grafické vyjádření posunu ke stále méně výkonným hráčům 
 
První kolo hry:   
 
 
 Hráči typu A     Hráči typu B Hráči typu C 
 
 
 
 
   Hráči typu B a C uzavřou koalici 
 
Hráči typu A postupně odcházejí či jsou vytlačováni ze systému 
Do systému přicházejí noví hráči   
 
Druhé kolo hry: 
 
 
      
 
 
 
   Hráči typu B a C uzavřou koalici, 
   Přičemž převládají již hráči typu C 
     
Hráčů typu A je již méně a i ti, co nově přišli, postupně odcházejí či jsou vytlačováni ze 
systému 
Do systému přicházejí noví hráči   
 
Třetí kolo hry: 
 
 
      
 
 
 
   Koalici nyní již uzavírají jen hráči typu C 
     
Hráčů typu A je již zanedbatelné množství a ze systému odcházejí či jsou postupně 
vytlačováni i hráči typu B 
 
Vidíme, že koalice jsou postupně uzavírány mezi hráči se stále nižší výkonností.  
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To, že do systému přicházejí i noví hráči, na uvedeném trendu to nic nemění, jen proběhne 
o něco pomaleji. Můžeme rozlišit dva případy: 
1. Mezi nově příchozími hráči je stejné procentuální rozložení výkonnosti jako mezi hráči 
v systému, ve kterém ještě nezačala hra. Pak je příchodem nových hráčů doplněna jen 1/3 
nejvýkonnějších hráčů, kteří odešli, a těžiště se v každém kole posouvá opět k méně 
výkonným, byť i o něco pomaleji. 
2. Složení nově příchozích hráčů je predeterminováno složením hráčů, kteří v systému zůstali. 
Tj. stávající spektrum výkonnosti slouží jako filtr, který již do systému nepřipouští hráče 
s vyšší výkonností. Pak proces proběhne stejně rychle jako v případě, pokud systém není 
novými hráči doplňován. 
 
Typickým případem, kde můžeme uvedené ilustrovat, je politická sféra. Její parametry jsou 
následující: 
- Politické prostředí sice vytváří určitou konkurenci, ovšem v současné situaci nikoli takovou, 
aby nedostatečná podpora výkonných, příp. i jejich diskriminace, ohrozila postavení 
jednotlivých politických stran. (K tomuto momentu se ještě vrátíme, abychom upřesnili proč.) 
- Příslušnost k nějaké (jakékoli) politické straně, přesněji určitá pozice v ní, znamená určitou 
výhodu, kterou se každý snaží zlepšit či udržet. 
- Spojováním průměrných a nejméně výkonných dochází k tomu, že nejvýkonnější hráči jsou 
diskriminováni, ale odcházejí teprve postupně. Pokoušejí se o zvrat, aby nepřišli o výhody, 
které získali. Prakticky nemají šanci. Jsou zcela vytlačeni a donuceni k „odejití“. 
- V dalším kole pak již soupeří výkonnější průměrní (kteří fatálně prohrají a jsou postupně 
odejiti), méně výkonní průměrní a výkonnější podprůměrní, kteří spolu s nejméně výkonnými 
vytvoří koalici. 
 
A tak má občan smůlu. Volby od voleb zjišťuje, že je mu nabízeno méně stravitelné menu. 
Může se utěšovat jen tím, že příčinou není jeho fandovství pro některou ze stran či politický 
názor, který ho vede k preferování některé ze stran. Stejně jsou na tom i ti, kteří volí jiné 
strany. 
 
Zbývá ještě upřesnit následující: 
1. Proč je v současné době prostředí, ve kterém soupeří politické strany, nedostatečně 
konkurenční v tom smyslu, že by bylo důležité, jak výkonní jsou jednotliví hráči? 
2. Je proces doplňování nových hráčů závislý na rozložení spektra výkonnosti těch, co 
v systému zůstali? 
3. Kdy hra výše popsaného typu končí, na jaké meze narážejí? (Každému je zřejmé, že 
zhoršování výkonnosti i celkové úrovně hráčů nemůže pokračovat donekonečna.) 
 
K první otázce:  
- V prvním přiblížení bychom mohli říci, že to je možnost různého čtení příčin volebního 
neúspěchu a časová zpoždění mezi výkonem a výplatou (příp. „výpraskem“). 
- Působí zde ovšem i vliv křížových koalic, které v daném případě předznamenávají koalice 
reálné. Tj. největší výhodu a vliv mívají ti, co mají vazby (informační i vlivové) na hráče 
z konkurujících i nepřátelských subjektů. V důsledku existence těchto vazeb se oslabuje 
konkurenční prostředí, prosazování spojenectví průměrných a nejméně výkonných 
poznamenává všechny systémy. Ty místo toho, aby si konkurovaly, se spíše dohánějí a 
předhánějí ve svém úpadku. (Mj. určitým projevem role křížových koalic v této oblasti při 
souběhu úpadku všech systémů je to, že čím menší je koaliční potenciál strany umožňující 
vytvářet křížová propojení hráčů, tím je proces úpadku příslušné strany pomalejší.) 
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Ke druhé otázce: 
Proces doplňování nových hráčů, zejména pak jejich poziční růst, je výrazně závislý na již 
vytvořeném spektru výkonnosti. Projevuje se zde pak ještě jeden vliv – totiž to, že 
redistribuce založená na postavení té či oné politické strany a toho či onoho hráče v ní, je 
spojena s řadou složitých a většinou záměrně skrývaných mechanismů. Při vstupu nových 
hráčů do systému tak hraje důležitou roli nejen to, aby „nepřerostli“, ale aby se dokázali 
podřídit mechanismům fungování redistribuce, které reálně působí. Tj. aby na to měli 
žaludek. K této prověrce dochází jak při vstupu, tak v počátečních obdobích pozičního 
vzestupu každého z hráčů. 
 
Ke třetí otázce: 
- Tato otázka je nejsložitější a pro odpověď na ni platí, že to nejdůležitější z budoucnosti je to, 
co nejméně dokážeme předpovídat. 
- Svou roli může sehrát nějaká vnější krize. 
- Jinou z alternativ, která si vynutí obrat v procesu úpadku, je, že se objeví nový konkurenční 
subjekt – v daném případě v podobě nové úspěšné politické strany (což je v našich 
podmínkách poměrně málo pravděpodobné). 
- Změna může nastat zánikem (propadem či rozpadem) jednoho z dominantních politických 
subjektů (to v našem případě nelze vyloučit). 
- Ke změně může dojít i postupným nárůstem váhy subjektu, který v důsledku omezeného 
přístupu svých hráčů k tvorbě křížových koalic nejpomaleji prochází procesem úpadku. 
 
Příklad politické sféry jsme uvedli jen proto, že je nejvíce na očích. Velmi obdobné procesy 
probíhají i v dalších oblastech, které nejsou vystaveny dostatečnému konkurenčnímu tlaku. 
Můžeme uvažovat např. o následujících sférách: 
- Výkon administrativy v určitých oblastech. 
- Kulturní sféra. 
- Akademická sféra. 
 
A tak se z původně velmi triviálního modelu rodí koncept, který má až nepříjemně vysokou 
míru vypovídací schopnosti. Ta je ovšem podmíněna tím, že najdeme souvislosti vztahu mezi 
mírou konkurence působící v určitém prostředí a intenzitou tendence spojování průměrných 
s nejméně výkonnými na jedné straně, na straně druhé pak dalšími společenskými jevy (viz 
dále). 
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Základní pojmy teorie redistribu čních systém ů 
 
Petr Budinský, Ji ří Mihola, Radim Valen čík 
 
 
Jakou podobu může mít to, co jsme nazvali „čtecí“ model? Tedy model, který (řečeno 
s trochou nadsázky i zjednodušení) popisuje to, co je vidět, tak, aby prostřednictvím 
„viditelného“ bylo možné spatřit (identifikovat) to, co vidět není. Model je založen na pojmu 
redistribuční systém.  Velký důraz zde klademe na použití názorných grafických prostředků. 
A to zejména z následujících důvodů: 
- Jak jsme si ukázali, při aplikacích teorie redistribučních systémů rozhodující roli hraje 
zejména představivost, schopnost představit si „on-line“ to, oč v daném případě běží. 
Grafické prvky, tak jak je budeme prezentovat, tak slouží mj. ke kultivaci schopnosti vytvářet 
si představy o reálných situacích, s nimiž se každodenně setkáváme. 
- Prostřednictvím různých simulací jsme zjistili, že některé důležité vlastnosti elementárního 
redistribučního systému, které určitým a podstatným způsobem vypovídají o chování lidí, 
zůstávají v různě modifikovaných modelech neměnné, resp. mění se přesně popsatelným 
způsobem. Ne vždy však umíme formou matematického důkazu potvrdit, že tomu tak za 
určitých podmínek musí být. (To je úkolem dalšího zkoumání, pro které příslušné grafické 
prvky mohou být inspirací i oporou.) 
- V některých případech přináší grafické zobrazení elementárního redistribučního systému při 
různých parametrech nečekané, zajímavé a i z estetického hlediska pěkné pohledy. 
V některých případech mohou mít i hlubší smysl, který v tuto chvíli spíše jen tušíme. 
 
 
Co musí obsahovat nejjednodušší „ čtecí“ model  
 
Pokud chceme vytvořit (definovat, popsat, modelovat, matematickými prostředky analyzovat) 
model chování lidí (hráčů), který by obsahoval alespoň ty nejdůležitější základní prvky, musí 
obsahovat alespoň následující: 
1. Možnost vytvářet koalice, které zvýhodňují své členy na úkor ostatních členů. 
2. Vyjádření procesu vyjednávání, při kterém se vytvářejí koalice a dochází k rozdělení 
výplat. 
3. Existenci dilematu mezi vlastním prospěchem hráče, a efektivním fungováním celého 
systému. 
4. Různou výkonnost hráčů a závislost této výkonnosti na odměně. 
5. Nejmenší výplatu, kterou musí hráč získat, aby byl ochoten hru hrát, příp. aby byl ochoten 
se hry zúčastnit. 
 
Mohli bychom uvažovat ještě další prvky – například vývoj systému v čase, možnost uplácení 
jednoho hráče druhým z prostředků, které získal již dříve, existenci sankcí v důsledku 
porušení dohod apod. Pokusme se však začít tím, co je nejjednodušší (elementární) a formou 
rozšíření původního modelu zkoumat složitější situace. 
 
Poznámka: 
Jak si postupně ukážeme, najít to nejjednodušší, prizmatem kterého bychom mohli číst vnější 
vlivy působící na jakýkoli systém, není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát na první 
pohled. Poněkud to připomíná složitou cestu, kterou se lidské myšlení ubíralo k abstrakci 
rovnoměrného přímočarého pohybu, která se stala základním čtecím prizmatem klasického 
fyzikálního světa. Je v podstatě shodná s Galileovým principem setrvačnosti či Newtonovým 
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prvním zákonem. V Descartově formulaci zní: Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném 
přímočarém pohybu, dokud na něj nepůsobí síla. A pokud působí (konstantní síla), tak se 
v souladu s druhým zákonem Newtona začne těleso pohybovat rovnoměrně zrychleně. Jak 
prosté. Trvalo ovšem více než dva tisíce let, než se od Aristotelovy představy pohybu dospělo 
k této abstrakci.  
Protože s mnohými jevy na cestě k pochopení toho skutečně „nejjednoduššího“ se setkáme i 
při hledání našeho čtecího prizmatu, stojí za to si připomenout některé momenty toho, jak se 
s tímto problémem vyrovnala kdysi dávno klasická fyzika, resp. teoretická mechanika. Zde 
využijeme některé podněty Z. Pokorného. Je neúnavným inspirátorem a organizátorem 
každotýdenních pátečních setkání filozofické sekce sdružení Sysifos. Studiu přechodu názorů 
na pohyb od Aristotela ke Galileovi, resp. jeho žákům věnoval značnou pozornost, aniž by 
své poznatky písemně zpracoval. Podle něj ještě Galileo, který již dospěl k abstrakci 
rovnoměrnosti pohybu v prázdnotě, se nedokázal rozloučit s představou o tom, že 
elementárním pohybem je pohyb po kruhu. Vyplývá to z korespondence mezi ním a jeho 
žáky, kteří ho marně přesvědčovali o nutnosti tohoto kroku. 
Proč se jednalo o tak obtížný úkol? Protože jak pochopení rovnoměrnosti, tak přímočarosti 
pohybu souviselo se dvěma – pro tehdejší dobu obtížně představitelnými věcmi – prázdnotou 
a nekonečnem. Podle Z. Pokorného3 najdeme na jednom místě Aristotelových spisů názor, že 
pohyb by mohl být rovnoměrný, ovšem jen pokud by k němu docházelo v prázdnotě, tj. 
„ničem“. „Nic“ však nemůže – již z podstaty pojmu – existovat, a proto ani rovnoměrný 
pohyb nemůže existovat. Podobně je tomu i s upřednostňováním pohybu po kružnici. Ten si 
umíme představit lokálně, kdežto přímočarý pohyb předpokládá představu nekonečna. A té se 
při pohledu na to, co je to pohyb, vzpíral i geniální duch Galileův.  
Jenže v tom je právě ten problém. Aby se něco stalo klíčem k pochopení reality, musí být tím 
skutečně elementárním. A pohyb po kruhu se sestává ze dvou pohybů – rovnoměrného 
přímočarého a rovnoměrně zrychleného (volného pádu k určitému bodu). Proto na základě 
představy o „dokonalosti“ (a to dokonalosti i ve smyslu elementárnosti) pohybu po kruhu 
nemohlo být vytvořeno dostatečně efektivní čtecí prizma. S tím bylo nutné počkat až na 
Newtona. Mj. i překročení těch hranic reality, v nichž lze vystačit s klasickou mechanikou či 
fyzikou, proběhlo formou elementárního rozšíření stávajícího modelu.4 

                                                 
3 PhDr. Zdeněk Pokorný je neúnavný organizátor pravidelných setkání společenskovědní sekce Českého klubu 
skeptiků Sisyfos a její předseda, viz: www.patecnici.wbs.cz/Kontakt.html  
4 O tom, že každý krok dekódování světa si lze představit jako limitně jednoduché rozšíření původního (rovněž 
limitně nejjednoduššího) modelu, svědčí mj. některé příspěvky uvedené v knížce Můj Einstein (originál byl 
vydán v roce 2006). Jedná se většinou o příspěvky špičkových fyziků, kteří s nadhledem i hlubokým 
pochopením komentují to, s čím vlastně Einstein přišel. Uvedeme si dva příklady. Ačkoli se to na první pohled 
nezdá, vypovídají právě o tomtéž.  
Nejdříve první a stručnější: „Einsteina nemotivovalo žádné převratné experimentální zjištění (ačkoli právě na 
základě experimentů už rostly pochybnosti o Newtonově názoru na svět), ale hluboký estetický a fyzikální smysl 
pro symetrii a soulad s přírodou. Protože symetrie těsně souvisí s krásou a jednoduchostí, snadno uvěříme 
Einsteinovu názoru na fungování přírody.“ (Lederman, s. 60-61.) Všimněme si – podstata toho, co hnalo 
Einsteina k objevům, je zde vyjádřena jako estetický smysl, smysl pro symetrii, jednoduchost a tudíž i krásu.  
Druhý pohled je mnohem méně otřelý, zato však hluboce pravdivý. Předznamenává jej název příspěvku „Albert 
Einstein: Vědecký reakcionář“: „Einstein tento nesoulad vyřešil jako šestadvacetiletý mladík v roce 1905. 
Později poznamenal, že jakmile si uvědomil podezřelost Newtonova axiomu absolutního času, dokázal během 
šesti týdnů najít způsob modifikace Newtonovy mechaniky, aby byla v souladu s Maxwellovými rovnicemi. 
Protože Einsteinova mechanika a její nejznámější formulace E = mc2 přinesla převratné důsledky, málokdy si 
uvědomíme, že Einsteinova inovace byla v podstatě hluboce konzervativní. Tehdy platné základní fyzikální 
rovnice upravil jen minimálně. V Maxwellových rovnicích už byla rychlost světla zakotvena jako základní a měla 
zásadní roli. Její odstranění by si vyžádalo úplné přepracování rovnic. Naproti tomu vložit do Newtonovy 
mechaniky limit rychlosti světla a použít světelné signály ke koordinaci měření času na různých hodinách (tento 
nápad pochytil Einstein při svém zaměstnání švýcarského posuzovatele patentů), to byla jen triviální záležitost. 
Upravit Maxwellovy rovnice tak, aby byly v souladu s Newtonovou mechanikou, to by téměř jistě narušilo soulad 
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Jedná se o problémy zdánlivě velmi, velmi vzdálené tomu, čím se zabýváme. Ve skutečnosti 
na ně náš výzkum narážel a dosud naráží na každém kroku. A to, i když jsme příslušnou 
analogii s hledáním klíče k dešifrování fyzikální reality znali a obraceli jsme se k ní při 
vyjasňování toho, jakým směrem pokračovat, objevovali jsme její další půvaby. 
 
To nejjednodušší, které můžeme chápat jako klíč k dešifrování reality či jako čtecí prizma 
umožňující odhalení vnějších vlivů působících na systém, má ještě jednu zajímavou vlastnost. 
Je svým způsobem všudypřítomné. Tak jako je rovnoměrný přímočarý pohyb v určitém 
smyslu obsažen v každém složitějším případu pohybu. 
Nyní již můžeme přejít k explicitnímu vyjádření čtecího prizmatu, resp. čtecího modelu pro 
významnou oblast lidského chování. Tento úkol splývá s definováním a vytvořením modelu 
elementárního redistribučního systému a rozpracováním teorie redistribučních systémů. Proč 
jsme příslušné (původní) teoretické koncepci dali tento název, si ukážeme v příslušném 
kontextu. 
 

                                                                                                                                                         
s experimentálními výsledky, zatímco změny, které Einstein provedl v Newtonově mechanice, se projevily pouze 
při rychlostech blížících se rychlosti světla. Proto zavedení rychlosti světla do mechaniky těles nevyžadovalo 
zdlouhavé experimentální potvrzení, a Einstein také žádné pokusy neprovedl. Jeho pojednání o relativitě 
neobsahuje žádné reference. Ani je kvůli tak drobné úpravě fyzikálních rovnic nepotřebovalo. 
Když Einstein zavedl do mechaniky těles základní limit rychlosti, čili rychlost světla, bylo zjevné, že je třeba 
modifikovat také Newtonovu gravitační teorii, protože k překonání vlivu gravitace počítala s neomezenou 
rychlostí. Newtonův zákon přitažlivosti neobsahuje žádné omezení rychlosti; gravitační efekt pohybu skály na 
Zemi by se v principu měl okamžitě projevit kdekoli ve vesmíru. Einstein do roku 1917 spěšně vytvořil novou 
gravitační teorii a já jsem svůj život zasvětil studiu Einsteinových rovnic. Jeho gravitační teorie, běžně nazývaná 
obecnou relativitou, se často považuje za revoluční změnu pohledu na gravitaci, protože Newtonova gravitace je 
síla, zatímco v Einsteinově pojetí je to zakřivení prostoru a času. Přesto však i obecná relativita byla vlastně jen 
konzervativní modifikace existující Newtonovy gravitační teorie. Velký francouzský matematik Elie Cartan ve 
dvacátých letech prokázal, že Newtonova gravitační síla není ve skutečnosti silou, ale projevem zakřivení času! 
Vyplývá to ze skutečnosti, že gravitační „síla“ p ůsobící na těleso je úměrná jeho hmotě. A z toho pak plyne, že 
dráha tělesa v gravitačním poli nezávisí na jeho hmotnosti, protože hmota se vyruší na obou stranách 
Newtonova druhého pohybového zákona F = ma. Toto vyrušení znamená, že dráha tělesa v gravitačním poli 
kopíruje křivku prostoru nebo času, stejně tak jako auta nebo jízdní kola sledují zatáčky silnice. Dráha, po které 
se vozidla pohybují, vůbec nezávisí na masívnosti vozu. Cartan ukázal, že lze odvodit Newtonovu rovnici pro 
generaci gravitačního pole za předpokladu, že se zakřivuje pouze čas. Proč by se měl ale deformovat jenom čas? 
Einsteinova gravitační teorie umožnila zakřivení jak času, tak prostoru a ukázala, že tato zakřivení spolu 
vzájemně souvisejí. Co mohlo být přirozenější? – Většina fyziků nyní uznává, že Einsteinova teorie relativity 
vůbec není revoluční teorií, ale pouze doplněním klasické fyziky. Připustil to i nejloajálnější Einsteinův 
životopisec Abraham Pais, ale trval na tom, že revolucí byl Einsteinův objev kvantové mechaniky v pojednání 
o fotoelektrickém jevu z roku 2005. – Já s tím nesouhlasím. Také Einsteinův objev kvantové mechaniky byl opět 
konzervativní úpravou – konzervativní ve smyslu zachování klasické struktury newtoniánské fyziky…“ (Tipler, 
2007, s. 82-84.) To, že Einsteinovy úpravy výchozího (Newtonova) modelu byly „reakční“, „konzervativní“, 
neznamená nic jiného, než že byly tím nejvíce (limitně) jednoduchým rozšířením. Tiplerův zasvěcený výklad 
umožňuje dobře pochopit, v čem tato jednoduchost spočívala. A je to metodologicky poučné pro jakoukoli práci 
s modelem, který usiluje o (pokud možno) všeobecnou platnost v dané oblasti reality. Jak původní model, tak i 
každé (důraz je na slově „každé“) rozšíření, které má být přínosem k poznání toho, o co jde, musí splňovat 
kritérium intuitivní (obtížně definovatelné, ale vnitřním cítěním zřejmé) limitní jednoduchosti. Toto vodítko bylo 
a je i při vypracování modelu redistribučních systémů nesmírně cennou oporou.  
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Obecný pojem redistribu čního systému  
 
Teorie redistribučních systémů si klade za cíl identifikovat a popsat to, co je obecně přítomné 
ve skupinovém chování člověka v různých týmech, institucích, organizacích apod.  
Z matematického hlediska patří teorie redistribučních systémů do oblasti koaličních her více 
hráčů (doposud byl analyzován jen případ her s nepřenosnou výhrou). Zabývá se těmi 
systémy, v nichž dochází k následujícímu: 
1. Vyjednávají se v nich 
- koalice; 
- dohody; 
- způsob zabezpečení dohod; 
- pozice hráčů (mj. jako jedna z forem zabezpečení dohod). 
2. Koalice a dohody v těchto hrách mohou:  
- být zjevné i skryté;  
- sloužit k získání výhod jedněmi a tudíž i k diskriminaci druhých; 
- sloužit i k provozování aktivit (paralelních redistribučních her), kterými je ve prospěch 
koalice ovládající paralelní redistribuční hru odváděna část prostředků systému ve prospěch 
jejích členů. 
3. Při těchto redistribučních hrách hráči řeší (a to v několika směrech) dilema mezi vlastním 
(resp. koaličním) prospěchem a výkonností celého systému, tj. existuje zde chování, z něhož 
plynou pozitivní důsledky pro hráče či koalici na úkor jiných hráčů či koalic, což má 
negativní důsledky na celkový výkon systému. Na základě identifikování těchto dilemat lze 
v modelech popisujících redistribuční systémy identifikovat různé typy rovnováhy. 
4. Každý stav systému: 
- je výsledkem předcházejícího vývoje (který můžeme znát částečně či vůbec neznat); 
- je výchozí pro další procesy vyjednávání, tvorby koalic, aktivit v systému, rozdělování 
výplat, tvorby dohod, vytváření pozic hráčů apod. 
Jednoduchý případ, kdy uvažujeme odlišnou výkonnost hráčů, jejich vlivovou sílu, minimální 
výplatu a vliv odchylky výplat od výkonnosti hráčů na výkonnost celého systému, lze popsat 
s využitím redistribuční rovnice následujícím způsobem: 
 

x1 + x2 +...xN =  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2;... xN – eN)    (1) 
kde: 
x1, x2,...xN jsou výplaty jednotlivých hráčů; 
e1, e2,...eN je výkon hráčů, tj. to velikost odměny (výplaty), kterou by hráč dostal, pokud by 
byl odměněn podle své výkonnosti. 
Při výpočtu diskriminační rovnováhy se jako významné ukazují ještě parametry d1, d2,...dN, 
kterými jsou vyjádřeny nejmenší možné výplaty jednotlivých hráčů. Jejich smysl může být 
interpretován v různých systémech různě. Může se jednat např. o nejmenší možnou výplatu 
hráče, kterou musí hráč dostat z existenčních důvodů. Může to však být i nejmenší výplata, 
kterou musí získat, aby v systému zůstal (jinak z něj odejde).  
V modelu jsou proměnnými výplaty jednotlivých hráčů a parametry jsou velikost výplaty 
odpovídající odměně za výkon, dále pak nejmenší výplata, jakou může hráč dostat, a 
koeficient snížení výkonnosti. Za parametr by bylo možné považovat i hlasovací sílu každého 
z hráčů (resp. kvantifikaci jeho schopnosti ovlivnit tvorbu koalic) a funkci vzdálenosti.  
 
Redistribuční rovnice ukazuje závislost výkonnosti systému na rozdělení výplat a popisuje 
všechna možná maximální rozdělení výplat. Výkonností systému rozumíme součet výkonů 
všech hráčů tj. E = e1 + e2 +...eN, což je maximální částka, která by mohla být rozdělena, 
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pokud by výkon redistribučního systému byl maximální, což znamená, že by nedocházelo 
k redistribuci a rozdělení výplat by tedy proběhlo podle výkonnosti, 
η je koeficient citlivosti systému na odchylku skutečných výplat od výkonnosti hráčů,  
R(x1 – e1; x2 – e2;... xN – eN) je funkce vzdálenosti rozdělení skutečných výplat od výplat 
podle výkonnosti hráčů. 
Redistribuční rovnici lze číst i tak, že toho, kolik si hráči mohou rozdělit, je tolik, kolik by si 
mohli rozdělit maximálně, sníženo o to, nakolik se vzdálili rozdělení podle výkonnosti. 
Funkce vzdálenosti může být definována různě, ve stávajících modelech se používá běžná 
eukleidovská metrika (kladná hodnota odmocniny součtu čtverců rozdílů výplaty podle 
výkonnosti hráčů od skutečné výplaty), avšak analyzovány byly i neeukleidovské metriky. 
 
 
Elementární redistribu ční systém 
 
Dále se budeme věnovat hledání toho nejjednoduššího, tj. modelu elementárního 
redistribučního systému, ve kterém by (v intuitivním smyslu) bylo vše, co je důležité, a 
současně by tam nebylo nic zbytečného. Budeme předpokládat, že model má tři hráče. 
V takovém systému mohou vznikat koalice dvou hráčů proti jednomu. Některé zajímavé jevy 
se ovšem mohou vyskytnout až v případě většího počtu hráčů. Námitka, že uvažovat jen tři 
hráče, je proto nepochybně oprávněná. Uvidíme, že tři hráči jsou sice málo, ovšem v určitém 
smyslu až příliš. Již v případě tří hráčů jsme v situaci, kdy se nabízí řada možností, mezi 
kterými není jednoduché vybrat ty nejvhodnější. 
 
Abychom mohli pracovat s nějakou konkrétní představou, doplníme další parametry: 
- Výkonnost hráčů je rozdělena v poměru malých, snadno představitelných čísel, např. 6:4:2. 
- Každý hráč má stejnou schopnost ovlivnit výsledek (má tedy vlivovou sílu rovnou 1).  
- Každý hráč musí v systému dostat nějakou minimální odměnu, nechť je v našem případě 
rovna 1. 
- Citlivost systému na odchylku skutečných výplat od výkonnosti hráčů (tj. parametr η) nechť 
je rovná 0,5. 
- Funkce vzdálenosti je definována jako eukleidovská metrika, tj. kladná hodnota odmocniny 
součtu čtverců rozdílů výplaty podle výkonnosti hráčů od skutečné výplaty.  
 
Pro všechna přípustná rozdělení platí: 
 

x1 + x2 + x3 < E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)    (2) 
respektive 

  x1 + x2 + x3 < 12 – 0,5.√[(x1 – 6)2+ (x2 – 4) 2+ (x3 – 2) 2])    (2a) 
 
Tj. přípustná rozdělení leží na redistribuční ploše nebo pod ní (uvažujeme zatím jen kladné 
hodnoty výplat), přičemž na redistribuční ploše se nacházejí všechny body paretovského 
optima a každý bod na redistribuční ploše je paretovsky optimální (tj. žádný hráč si zde 
nemůže zvýšit svoji výplatu, aniž by se snížila výplata jiného hráče). 
 
Několik poznámek k základním vlastnostem, předpokladům a prvkům modelu elementárního 
redistribučního systému: 
1. Jak jsme již upozorňovali, nedáváme plně dotaženou podobu čtecího modelu. Prezentujeme 
jen ten stav, který se nám podařilo dosáhnout. K dokonalosti (a „elementárnosti“!) má ještě 
dost daleko. To bude ostatně zřejmé z jeho podrobnější charakteristiky. Již v této podobě je 
však cenný nejméně ve dvou směrech: 
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- Má některé funkční prvky, prostřednictvím kterých lze uvidět to, co bychom bez modelu 
neviděli, tj. již v této podobě jej lze použít ke čtení některých prvků společenské reality. 
- Identifikování nedokonalostí elementárního modelu z hlediska jeho vypovídacích schopností 
umožňuje nastolit konkrétní otázky, které orientují směr dalšího rozpracování teorie 
redistribučních systémů. (Při řešení těchto otázek má – jak si ještě vícekrát připomeneme – 
významnou roli analogie s objevením významu modelu založeného na abstrakci 
rovnoměrného přímočarého pohybu.) 
2. Jakoukoli změnu rozdělení výplat lze zobrazit jako pohyb v prostoru omezeném 
redistribuční plochou, resp. – pokud budeme uvažovat jen paretooptimální stavy – na 
redistribuční ploše. A naopak, každému přechodu z jednoho bodu do druhého v daném 
prostoru odpovídá změna výplat – přerozdělení (redistribuce) oproti předcházejícímu 
rozdělení. Odsud bylo převzato i pojmenování teorie, kterou se zabýváme – teorie 
redistribučních systémů. Zabývá se obecnými zákonitostmi transformace jednoho stavu 
systému do druhého, tj. redistribucí výplat hráčů. Žádný stav (rozdělení výplat) není sám 
o sobě ani výchozí, ani ideální apod. Pokud z některého stavu vycházíme, můžeme to chápat 
jako zadání počátečních podmínek nějaké konkrétní úlohy. Pokud budeme nějaký stav chápat 
jako „lepší“, „výhodnější“, musíme vždy uvést, v jakém smyslu. 
3. Velmi mnoho diskusí v rámci našeho týmu se týkalo samotné podstaty vymezení 
redistribuční funkce. Obsahuje totiž poměrně silné předpoklady. Totiž to, že hráči ještě před 
tím, než něco společně vytvoří (a výsledky toho si budou moci mezi sebe rozdělit), ví, kolik si 
budou moci rozdělit a jak toto „kolik“ závisí na způsobu rozdělení, na tom, co komu připadne. 
Vůči tomu lze vznést přinejmenším dvě námitky (s první se lze vyrovnat poměrně snadno, 
druhá je naopak zcela zásadního charakteru a týká se samotné podstaty našeho přístupu, resp. 
toho, o co se snažíme): 
3.1 První námitka zní: Jak mohou hráči dopředu vědět, kolik si budou moci rozdělit, a 
dokonce znát i závislost toho, kolik společně vytvoří, na způsobu rozdělení? Odpověď zní – 
mohou. Díky kvalifikovanému odhadu založenému na zkušenostech (na tom, jak si dovedou 
příslušnou situaci představit a jak mají tuto schopnost vytvářet si představu „kalibrovanou“ 
tím, s čím se do té doby setkávají. Můžeme předpokládat, že každý hráč má tuto schopnost 
dostatečně rozvinutou a že příslušné odhady jsou dostatečně přesné. A pokud by nebyly, resp. 
pokud by příslušné hodnoty odhadovali hráči různě (budeme uvažovat i tento případ), pak lze 
model rozšířit v příslušném směru. 
3.2 Druhá námitka (ta závažnější) zní: Daný model předpokládá, že nezávisí na tom, jak se 
hráči chtějí rozdělit, ale jen na tom, jak se skutečně rozdělí. Odsud například vyplývá, že i 
pokud se budou chtít hráči zcela dobrovolně rozdělit rovnostářsky (bude se to všem líbit, bude 
to všem vyhovovat), výkon systému poklesne oproti situaci, kdy dojde k rozdělení podle 
jejich výkonnosti. Takovému pohledu má leckdo chuť se přímo vzepřít. Ponechejme prozatím 
tuto námitku bez odpovědi (resp. doporučujeme, aby ji čtenář zafixoval jako problém, na 
který si chce vytvořit samostatný názor). Zanedlouho (v poznámce ke 3. poznámce) se k ní 
vrátíme. 
4. Tvar redistribuční funkce (R(x1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)) i hodnoty koeficientu citlivosti η 
mohou být různé a empiricky velmi obtížně zjistitelné. To je sice pravda, ale člověk se řídí 
kvalifikovaným odhadem kalibrovaným jeho zkušenostmi. My jen „zvenku“ popisujeme, co 
vlastně dělá. Proto nás „detaily“ nemusí tak zajímat. Nejde ovšem jen o to, že si opět 
vypomáháme schopností člověka dostatečně přesně si představit parametry příslušné situace. 
Ukazuje se, že poměrně velké a podstatné množství zákonitostí, které analýzou elementárního 
modelu redistribučního systému odhalujeme, nezávisí na tvarech redistribuční funkce a 
hodnotách koeficientu citlivosti, pokud se tvary redistribučních funkcí a hodnoty parametru 
citlivosti pohybují v „rozumných“ mezích. (Pojem „rozumný“ dáváme do uvozovek, protože 
jej chápeme v intuitivním smyslu.) Zkrátka to, co je zajímavé, je zpravidla invariantní vůči 
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dílčím změnám systému. Našemu týmu se dokonce podařilo vytvořit model, který ukazuje, co 
se děje, pokud se mění různé základní parametry systému (výkonnost hráčů, celkový 
maximální výkon systému, redistribuční funkce, koeficient citlivost, omezení týkající se 
minimálních výplat hráčů, tj. ei, E, R, η, di). 
5. Snažíme se o to, aby model redistribučního systému obsáhl všechny „viditelné“ vlivy na 
rozdělení výplat uvnitř něj. Tak, aby na základě porovnání modelu a reality bylo možné 
identifikovat vlivy skryté, tj. ty, o kterých nejsou a z principiálních důvodů ani nemohou být 
informováni všichni hráči. 
6. Lze předpokládat, že do modelu budou muset být zahrnuty ještě některé další prvky – např. 
vytváření reprezentace systému, na kterou jsou delegovány některé rozhodovací aktivity. Jde 
o vhodné rozšíření modelu příslušným směrem. 
 
Poznámka k poznámce 3 (tj. k tomu, že velikost výplat závisí jen na tom, jak se hráči rozdělí, 
nikoliv na tom, jak se chtějí rozdělit):  
Začneme konkrétním příkladem. Dejme tomu, že se chci rozdělit se všemi stejně, rovným 
dílem. Je to moje přání, moje pociťovaná vůle. Tak proč by měl výkon systému poklesnout 
oproti rozdělení podle výkonnosti?!  
To je jeden pohled na věc. Druhý vyplývá z toho, že člověk má schopnost sám sebe 
přesvědčit o tom, že to, co je pro něj určitým způsobem prospěšné (to, co vyhodnotí jako 
žádoucí, potřebné, nutné), to si přeje a oceňuje to svými prožitky jako pociťovanou vůli.  
Dejme tomu, že systém je určitým způsobem (například konkurencí) tlačen k rozdělení podle 
výkonnosti. V takovém případě bude v systému existovat tendence ke spojení průměrného a 
nejméně výkonného hráče. Nejvýkonnější hráč se může preventivně bránit tím, že nabídne 
rovnostářské rozdělení, aby předešel své diskriminaci. Sám sebe přesvědčí, že je to jeho 
pociťovaná vůle, že chce, aby všichni měli stejně bez ohledu na svoji výkonnost. Jeho vůle 
však není exogenním (vnějším) prvkem ve vztahu k tomu, co se v systému odehrává. 
Všimněme si, že tomu tak skutečně velmi často bývá. Nositelem myšlenky rovnosti (až 
rovnostářského rozdělení) bývají často ti nejvýkonnější hráči v systému. A líbí se jim být 
nositelem této myšlenky. Naopak průměrní a nejméně výkonní hráči mnohem více tíhnou 
k podpoře a prosazování různých diskriminačních vztahů. 
To, co lidé pociťují jako svoji vůli, je podstatným způsobem produktem dějů v systému. 
A prostřednictvím identifikování a analýzy těchto jevů chceme popsat obecnou podstatu toho, 
jak se lidé chovají. To znamená, že nejdříve musíme vytvořit čistý model. Abstrahovat od 
takových vnějších jevů, jako že někdo něco chce a pociťuje to jako svoji vůli, či naopak něco 
nechce. 
Ostatně – to, že se třeba i všichni chceme rozdělit stejným dílem, ještě neznamená, že se náš 
výkon nesníží oproti tomu, jaký by byl, pokud bychom se rozdělili podle výkonnosti. Proto 
má náš model své oprávnění, Je hledáním ryzí abstrakce, toho, co je skutečně nejjednodušší, 
všudypřítomné a základní.  
Zde je namístě určitá analogie s trnitou cestou vydestilování abstrakce rovnoměrného 
přímočarého pohybu. Lidské myšlení se neustále vyrovnávalo s tím, že si nedokázalo 
představit pohyb, který by nenarážel na odpor prostředí. Rovněž v případě hledání základních 
pravidel lidského chování se složitě dobíráme toho nejjednoduššího, základního, 
všudypřítomného. A obtížně abstrahujeme od toho, jakou roli hraje naše chtění či sympatie. 
Tj. od toho, co bude potřeba rozvinutým modelem zpětně vysvětlit. 
V našem přístupu si proto budeme klást nikoli otázku, jací jsme a co z toho vyplývá, ale 
otázku, do jakých her vstupujeme či jsme vtahováni, a jak tyto hry predeterminují naše 
nejintimnější stránky, činí nás takovými, jakými jsme. 
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Obrázek 1: Redistribuční plocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Redistribuční plocha s vyznačením oblastí zlepšení výplat 
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Všimněme si některých jevů, které lze ze zobrazení elementárního redistribučního systému 
vypozorovat: 
1. Jakémukoli rozdělení výplat mezi hráče jedno-jednoznačně odpovídá určitý bod na 
redistribuční ploše. Viz obrázek 1 redistribuční plochy (prostorové zobrazení). 
 
2. Oproti jakémukoli rozdělení výplat si mohou vždy někteří dva hráči polepšit, tj. žádná 
koalice není stabilní. Viz obrázek 2 (tmavší barvou v podobě výsečí jsou zobrazeny oblasti 
výskytu bodů, ve kterých má určitá dvojice hráčů větší výplatu): 
 
3. Pokud budou dva hráči plně diskriminovat třetího (dají mu nejmenší množnou výplatu, tj. 
výplatu di na obrázku 3 je d1 = d2 = d3 =1), budou výplaty těchto hráčů na příslušné tučně 
vyznačené linii, která redistribuční plochu ohraničuje.  
Viz tučně vyznačené linie na obrázku 3: 
 
Obrázek 3: Redistribuční plocha s vyznačením linií plné diskriminace hráčů 
 

 
 

 
4. Pokud se dva hráči rozdělí stejným dílem, pak tomuto rozdělení odpovídá linie rovného 
rozdělení dvou hráčů při měnících se výplatách hráče třetího. Všechny tři linie rovných výplat 
se protínají v jednom bodě, přitom v tomto bodě mají všichni hráči stejnou výplatu. Viz tučně 
vyznačené linie na obrázku 4: 
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Obrázek 4: Redistribuční plocha s vyznačením linií rovnostářského rozdělení 
 

 
 
 
Obrázek 5: Redistribuční plocha s vyznačením linií rozdělení podle výkonnosti 
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5. Pokud se dva hráči rozdělí podle své výkonnosti, pak tomuto rozdělení odpovídá linie 
výkonnostního rozdělení dvou hráčů při měnících se výplatách hráče třetího. Všechny tři linie 
výkonnostních výplat se protínají v jednom bodě, přitom v tomto bodě mají všichni hráči 
výplatu odpovídající výkonům. Viz tučně vyznačené linie na obrázku 5. 
 
6. Na každé z hraničních linií je rovněž zajímavý bod, který je výsledkem řešení následující 
soustavy rovnic: 
d1 + x2 + x3=  E – η.R(d1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)      (1) 
x1 + d2 + x3=  E – η.R(x1 – e1; d2 – e2; x3 – e3)      (2) 
x1 + x2 + d3=  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; d3 – e3)      (3) 
respektive po dosazení 
  1 + x2 + x3 < 12 – 0,5.√ [(– 5)2+ (x2 – 4) 2+ (x3 – 2) 2]     (1a) 
  x1 + 1 + x3 < 12 – 0,5.√ [(x1– 6)2+ (– 3) 2+ (x3 – 2) 2]     (2a) 
  x1 + x2 + 1 < 12 – 0,5.√ [(x1– 6)2+ (x2 – 4) 2+ (– 1) 2]     (3a) 
 
Řešením této soustavy rovnic jsou xd1; xd2; xd3  
 
Jedná se o body, kdy každý z hráčů má v koalici plně diskriminující některého z hráčů stejnou 
výplatu; tyto body nazveme body diskriminační rovnováhy a v další části jim dáme zajímavou 
interpretaci. Viz vyznačené body:  
 
Obrázek 6: Redistribuční plocha s vyznačením bodů diskriminačních rovnováh 

 

 
 
 
Nechť xdi je výplata hráče Xi v případě, kdy je systém ve stavu diskriminační rovnováhy a 
kdy je hráč ve vítězné koalici. Hodnoty výplat hráčů v jednotlivých diskriminačních 
rovnováhách pak jsou: 
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(xd1; xd2; d3) – zde je diskriminován třetí hráč 
(xd1; d2; xd3) – zde je diskriminován druhý hráč 
(d1; xd2; xd3) – zde je diskriminován první hráč 
 
 
Věta o stabilit ě množiny tvo řené body diskrimina ční rovnováhy 
 
Stabilní množina redistribuční plochy v uvažované hře tří hráčů je každá podmnožina M bodů 
redistribuční plochy, která je vnitřně i vnějšně stabilní v následujícím smyslu: 
1. O kterémkoli prvku množiny rozdělení výplat (tj. bodu redistribuční plochy) říkáme, že je 
lepší než jiný prvek této množiny, když existuje alespoň jedna dvojice hráčů, pro kterou je 
tento prvek lepší, tj. který představuje rozdělení, ve kterém má každý z těchto dvou hráčů 
větší výplatu: (x1; x2; x3) je větší než (y1; y2; y3) tehdy a právě tehdy, když existuje dvojice 
hráčů Xi a Yi, pro kterou platí xi > yi a současně xj > yj. 
2. Množina M je vnitřně stabilní, pokud o žádném z jejích prvků nelze říci (ve smyslu výše 
uvedeného), že je lepší než kterýkoli jiný prvek množiny M, tj. že neexistuje žádná dvojice 
hráčů, pro kterou by byl lepší. 
3. Množina M je vnějšně stabilní, pokud pro každý prvek původní množiny rozdělení výplat, 
který nepatří do M, existuje v množině M prvek, který je lepší, tj. existuje nějaká dvojice 
hráčů, pro kterou je lepší. 
4. Množina, která je vnitřně i vnějšně stabilní, je stabilní množina rozdělení výplat 
v uvažované hře tří hráčů. 
(S trochou zjednodušení lze říci, že ve stabilní množině není žádný prvek zbytečný (což 
odpovídá požadavku vnitřní stability) a současně jsou tam všechny prvky nezbytné (což 
odpovídá požadavku vnější stability).) 
Je-li funkce R rostoucí v každé své proměnné (což v našem případě je), pak pro redistribuční 
plochu platí, že zvětší-li se výplata dvou hráčů, je to vždy na úkor třetího hráče, tj. v případě, 
že máme dva prvky (x1; x2; x3) a (y1; y2; y3), kde (xi > yi) a (xj > yj), pak z toho vyplývá, že (xk 
< yk).  
 
Tvrzení: Tříprvková množina M = {(d1; β; γ), (α; d2; γ), (α; β; d3)}, kde (α; β; γ) je řešení 
soustavy rovnic  
d1 + x2 + x3 =  E – η.R(d1 – e1; x2 – e2; x3 – e3),     
x1 + d2 + x3 =  E – η.R(x1 – e1; d2 – e2; x3 – e3),     
x1 + x2 + d3 =  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; d3 – e3),     
je stabilní. 
 
Důkaz:  
1. Vnitřní stabilita. Vnitřní stabilita množiny M vyplývá z toho, že pro každou dvojici bodů 
množiny M (např. dvojici bodů (d1; β; γ) a (α; d2; γ)) existuje hráč, který má stejnou výplatu 
v obou bodech (v tomto případě hráč X3). Z toho plyne, že jediná koalice, pro kterou by jeden 
z bodů dané dvojice mohl být lepší než druhý, je koalice neobsahující tohoto hráče (v tomto 
případě koalice hráčů X1 a X2). Avšak pro tuto koalici platí, že oba hráči nemohou mít ani 
v jednom z bodů dvojice (d1; β; γ) a (α; d2; γ ) své výplaty větší než ve druhém bodu, protože 
v tomto případě platí  α > d1 a zároveň β > d2. 
2. Vnější stabilita. Pro důkaz vnější stability rozlišíme dva případy: 
2.1 Prvek nepatřící do množiny M leží na některé z linií plné diskriminace některého z hráčů, 
např. hráče X1. Takový prvek má souřadnice (d1; x2; x3) a je různý od bodu (d1; β; γ).   
2.1a: V případě x2 > β platí nutně x3 < γ. Pak ovšem bod (α; d2; γ) z množiny M je pro koalici 
hráčů X1 a X3 lepší než bod (d1; x2; x3). 
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2.1b: V případě x2 < β platí nutně x3 > γ. Pak ovšem bod (α; β; d3) z množiny M je lepší než 
bod (d1; x2; x3) pro koalici hráčů X1 a X2. 
Obdobně je tomu v ostatních případech. 
2.2 Prvek nepatřící do množiny M neleží na žádné z linií plné diskriminace některého z hráčů. 
Zvolme takový prvek libovolně, např. (a1; a2; a3).  
(a) Předpokládejme, že a1 ≥ α. Z předpokladu o monotonii funkce R (a z toho, že uvažovaný 
bod nepatří do množiny M) plyne, že v daném případě nutně platí  a2 < β a a3 < γ. Pak ovšem 
je bod (d1; β; γ) z množiny M lepší než bod (a1; a2; a3) pro koalici hráčů X2 a X3.  
(b) Předpokládejme, že a1 < α.  
(b1) Je-li a3 < γ, je bod (α; d2; γ ) z množiny M lepší než bod (a1; a2; a3) pro koalici X1 a X3. 
(b2) Je-li a3 ≥ γ, pak platí a2 < β, a bod (α; β; d3) z množiny M je lepší než bod (a1; a2; a3) pro 
koalici X1 a X2. 
 
Poznámka: 
Výše uvedená množina není jedinou stabilní množinou. Tou jsou i linie plné diskriminace, 
dokonce i část linií neúplné diskriminace. Je to ovšem jediná stabilní množina, která se 
sestává z konečného počtu prvků. Výsledek je zajímavý nejen z matematického hlediska. Jak 
si ukážeme, resp. jak je předvedeno v některých dalších kapitolách, některé simulace procesu 
vyjednávání (odpovídající naší intuitivní představě o tom, jak by se mohli hráči chovat) jsou 
„přitahovány“ body uvedené množiny. 
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Grafické vyjád ření různých typ ů redistribu ční plochy 
 
Jiří Mihola 
 
 
Matematické vymezení úlohy a p ředpoklady 
 
Pro práci s elementárním redistribučním systémem, který redukuje počet hráčů jen na tři, je 
možno názorně zobrazit redistribuční plochy ve třírozměrném prostoru. To umožňuje 
odvození řady souvislostí, vlastností a především ilustrací elementárního redistribučního 
systému, což je dobrý základ pro další zobecňování tohoto systému.  
Redistribuční plochy představují veškeré možné alternativy volby jak jednotlivých hráčů, tak 
všech jejich koalic. Koalici v našem případě mohou tvořit libovolní dva hráči. Dohodu všech 
tří hráčů budeme považovat za speciální plnou koalici. Také kterýkoliv jeden hráč může být 
považován za zvláštní (degenerovanou) koalici. Současně lze na redistribučních plochách 
zobrazovat preference jednotlivých hráčů i všech druhů koalic, včetně speciální plné koalice. 
Orientaci na redistribučních plochách umožňují izokvanty stálých výplat jednotlivých hráčů a 
také izokvanty stálých součtů všech výplat. V některých případech mohou být výhodné i 
izokvanty součtů výplat párových koalic5. Redistribuční plocha umožňuje též zakreslení bodů 
některých rovnováh i speciálních výplat, např. rovnostářská výplata, výplata v poměru 
odpovídajícím výchozímu bodu hry apod. Redistribuční plocha může sloužit též k záznamu 
průběhu určité hry nebo vyjednávání. 
Pro potřeby následujících zobrazení přijmeme v souladu s předchozí kapitolou ještě některá 
další zjednodušení, která budeme moci později opustit a úlohu tak opět zobecnit: 
Výkony6 hráčů jsou x0 = 6; y0 = 4; z0 = 2. Tyto souřadnice tvoří souřadnice tzv. výchozího 
bodu [6; 4; 2] 
Každý hráč má stejnou schopnost ovlivnit výsledek (vlivová síla je rovna 1). 
Minimální odměna hráče je 1. 
 
Výchozí redistribuční rovnice pak má tvar: 
x + y + z = 12 – η . R[(x-6); (y-4); (z-2)]                                        (1) 
kde:  
x, y, z  …  jsou výplaty jednotlivých hráčů (po redistribuci)7; 
N = 3  ...  počet hráčů je 3; 
Eo = 12 ... součet výkonů hráčů je částkou k rozdělení8 při η = 0 nebo maximální možnou 
částkou k rozdělení při η ≥ 0; 
xmin = ymin = zmin = 1 ... minimální výplata, z čehož plyne dolní omezení pro součet výplat 
hráčů 
 
Emin = 3   neboli    Eo ≥ 3                                                    (2) 
pro výplaty hráčů platí 
x ≥ 1; y ≥ 1; z ≥ 1                                                        (3) 

                                                 
5 Stejně tak je zde možno zakreslovat stále poměry či rozdíly určitých výplat nebo další funkce související 
s vývojem dané hry. 
6 V této fázi výzkumu se nezabýváme konkretizací měření použitých veličin ani jejich jednotkami. Pro 
zobrazování redistribučních ploch předpokládáme, že výkony a výplaty vyjadřujeme nezápornými racionálními 
čísly x ≥ 0; y ≥ 0; z ≥ 0. 
7 Vzhledem k tomu, že bude zavedena minimální výplata hráče 1, platí pro výplaty hráčů x ≥ 1; y ≥ 1; z ≥ 1. 
8 Pro η > 0 je částka k rozdělení menší než 12 a pro η < 0 by byla tato částka větší než 12. V této studii se 
budeme věnovat především variantě η > 0.  
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η je parametr snížení9 součtu výplat oproti součtu výkonu hráčů. Redistribuční rovnici lze číst 
i tak, že toho, kolik si hráči mohou rozdělit, je tolik, kolik by si mohli rozdělit maximálně, 
sníženo o to, čeho se vzdali nebo se museli vzdát v rámci redistribuce. Pokud bude parametr  
η = 0, nebude při redistribuci docházet ke snížení součtu výplat. Pokud dochází k poklesu 
součtu výplat, je η > 0. Již vzhledem k platnosti vztahu (3) nemůže docházet k libovolnému 
poklesu součtu výplat. Jak později ukážeme, bude výhodné, pokud zvolíme u všech dále 
uvažovaných metrik horní hranici η = 1. Jak uvidíme dále, parametr η představuje současně 
stupeň rozevření (nebo také zakřivení) redistribuční plochy. Pro nejvyšší hodnotu η = 1 půjde 
o maximální interpretovatelné zakřivení (zborcení) redistribuční plochy, které ale bude mít 
pro různé metriky obdobné vlastnosti. 
Funkce R vzdálenosti od výchozího bodu o souřadnicích [6;4;2], kde je součet výkonů vždy 
Eo = 12, může být definována různě. Z mnoha možností se v rámci dosavadního 
experimentování ukázaly jako prakticky použitelné následující čtyři způsoby vyjádření 
(měření) vzdálenosti od výchozího bodu: 
 

Běžně používaná eukleidovská metrika10:  
R[(x-6); (y-4); (z-2)] = √[(x-6)2+(y-4)2+(z-2)2]          (4) 
 

Z dále diskutovaných důvodů lze použít též čtverec neboli mocninu této eukleidovské 
metriky. Čtverec výrazu (4) získáme jednoduše tím, z něj vypustíme odmocninu11. Taková 
metrika má rovněž dobrou interpretaci a výchozí vztahy jsou jednodušší:  
R[(x-6); (y-4); (z-2)] = (x-6)2+(y-4)2+(z-2)2                     (5) 
 

Manhatan metrika jako součet absolutních hodnot rozdílů výkonů a výplat jednotlivých hráčů:  
R[(x-6); (y-4); (z-2)] = |x-6|+|y-4|+|z-2|                                                          (6) 
 

Čebyševova metrika, která vybírá z rozdílů výkonů a výplat jednotlivých hráčů vždy ten 
rozdíl, který přísluší hráči s největší odchylkou:  
R[(x-6); (y-4); (z-2)] = max [(x-6); (y-4); (z-2)]                                              (7) 
 

 
Obrázky 1 a 2 ukazují přehled základních typů redistribučních ploch a křivek, které vytnou 
redistribuční tělesa do stěn souřadného systému. 
 

                                                 
9 Pokud by bylo η < 0, šlo by o zvýšení rozdělované částky oproti součtu výkonů hráčů. To prakticky nepřipadá 
do úvahy, pokud jde o úlohu redistribuování již vytvořeného součtu výkonů hráčů, kterými se budeme zabývat 
především. Existují ale reálné interpretace úloh, ve kterých bude celková redistribuovaná částka vyšší, například 
v důsledku synergického efektu. Výkon kooperujícího kolektivu kompatibilních osob s vhodně nasměrovanými 
inklinacemi je vyšší než součet individuálně pracujících osob zejména v případě potřeby různých odborností. 
10 Je to kladná hodnota odmocniny součtu čtverců rozdílů výplaty a výkonu jednotlivých hráčů. 
11 Je to součet čtverců rozdílů výplaty a výkonu jednotlivých hráčů. 
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Lineární redistribu ční plocha 
 

Nejjednodušším případem je redistribuční plocha s neměnným součtem výplat, odpovídajícím 
součtu výkonů. Tento případ odpovídá η = 0. Redistribuční rovnice se zjednoduší na: 
 

              x + y + z = 12                                              (8) 
 

Redistribuční plochou je rovnoramenný trojúhelník ležící symetricky v součtové rovině. 
Vrcholy redistribučního trojúhelníku mají vzhledem k minimální výplatě 1 souřadnice 
[1;1;10]; [1;10;1] a [10;1;1] a lze jej znázornit následujícím způsobem:  

Obrázek 1 

Obrázek 2 
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Kolmici12 na tuto součtovou plochu ve výchozím bodě o souřadnicích [6;4;2] lze vyjádřit 
rovnicí (9): 

x – 6 = y – 4 = z – 2                                                     (9) 
 
Tato přímka je rovnoběžná s osou prvního kvadrantu a její směr je dán stejnými směrovými 
kosiny  

α = β = γ = 54,74°                                                         (10) 
 

cos α = cos β = cos γ = 
1/√3                                                      (11) 

 
Proto je účelné pro další úvahy podívat se na tuto lineární redistribuční plochu ve směru její 
normály13 tak, jak je zobrazena na obrázku 1 v části Modely různých vyjednávání. Krychle 
o hraně 12 je umístěna jedním rohem v počátku souřadnic a jeví se jako pravidelný 
šestiúhelník, v níž je umístěna rovina ve tvaru rovnostranného trojúhelníku s vrcholy 
v bodech [0;0;12]; [0;12;0] a [12;0;0]. Pokud z této trojúhelníkové plochy uřízneme z každé 
strany pruh o šířce 1, dostaneme hledanou lineární redistribuční plochu.  
Na této ploše jsou nakresleny lineární izokvanty stálých výplat jednotlivých hráčů ve výši 
1 až 12 vždy po 1. 
Hráč A má výplaty na ose x.  
Hráč B má výplaty na ose y.  
Hráč C má výplaty na ose z.  

                                                 
12 Souřadnou rovinu x y protíná tato přímka v bodě [4;2;0]. 
13 Na obrázku 1 v části Modely různých vyjednávání je zřejmé, že se na redistribuční plochu díváme ve směru 
tělesové úhlopříčky krychle s vrcholem v počátku souřadnic o hraně 12. 

Obrázek 3 

x 

y 

z 

[ 1; 1; 10 ] 

[ 1; 10; 1 ] 

[ 1; 10; 1 ] 

[ 6; 4; 2 ] 
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Pro hráče C jsou izokvanty stálých výher vyznačeny škálou šedých odstínů.  
Na uvedeném obrázku 1 jsou vyznačeny též čtyři druhy významných bodů, a to jak pro 
libovolnou koalici dvou hráčů (plně diskriminujících zbývajícího hráče), tak pro speciální 
koalici všech tří hráčů i jednoho hráče, který plně diskriminuje oba hráče zbývající.  
 
 
Kuželová redistribu ční plocha 
 

Redistribuční plocha přestane být lineární, pokud budeme zvažovat η ≠ 0. Zaměříme se 
především na případ pro η > 0. Nejdříve se budeme zabývat eukleidovskou metrikou (4). 
Redistribuční rovnice má tvar: 
 

x + y + z = 12 – η .√ [(x-6)2 + (y-4) 2 + (z-2) 2]                                    (12) 
 
Parametr η, modelující redistribuční snížení součtu výplat hráčů oproti součtu výkonů hráčů, 
má rovněž geometrickou interpretaci, neboť je měřítkem stupně zborcení (zakřivenosti) 
redistribuční plochy. Nulové zakřivení je modelováno při η = 0. Pro největší reálné zborcení 
zvolíme η = 1. Parametr η se tedy pohybuje v rozmezí 0 ≤ η ≤ 1. 
Tvar redistribuční plochy není z rovnice (12) zřejmý, a proto je nutno ji upravit. Protože se 
jedná s velkou pravděpodobností o kvadriku (kvadratická plocha druhého stupně), využijeme 
pro zjištění druhu této kvadratické plochy ortogonální invarianty druhého stupně.  
Rovnici (12) je nutno nejdříve upravit do podoby f(x, y, z) = 0. Konkrétně 
f(x, y, z) = a11x

2 + 2a12xy + a22y
2 + 2a13xz + 2a23yz + a33z

2 + 2a14x + 2a24y + 2a34z + a44  = 0   (13) 
 
Jednotlivé koeficienty aij  lze uspořádat do odpovídajících matic. Ty tvoří výchozí informaci 
pro výpočet následujících ortogonálních invariantů:  
diskriminant14 A; A = det A = det (aik) ; i = 1,2,3,4; k = 1,2,3,4; 
subdeterminant A44 diskriminantu; 
kvadratický invariant I2  
lineární invariant  I1 = a11 + a22 + a33 
 
Hodnoty všech těchto invariantů pro redistribuční rovnici (12) lze spočítat pomocí uvedeného 
postupu. Výsledky jsou uvedeny v závislosti na parametru η v tabulce 1.  

                                                 
14 Ve všech determinantech platí aik = aki 
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η A A44 I1 I2 A44.I1 

0 0 0 0 0 0 
0,1 0 2964359 297 -597 880414623 
0,2 0 44354 72 -147 3193488 
0,3 0 3575 30 -64 108441 
0,4 0 554 16 -35 8729 
0,5 0 119 9 -21 1071 
0,6 0 31 5 -14 164 
0,7 0 9 3 -9 29 
0,8 0 4 2 -6 6 
0,9 0 2 1 -4 2 
1 0 2 0 -3 0 

 
 
S výjimkou diskriminantu A jsou všechny ortogonální invarianty závislé na volbě parametru 
η. Pro posouzení typu kvadriky je ale podstatné pouze, zda jsou nulové, kladné nebo záporné. 
Údaje pro vyhodnocení typu kvadratické plochy jsou uvedeny v tabulce 2. Protože je A = 0 a 
I1. A44 a I2 nejsou zároveň > 0, jde o středovou metriku: kuželová plocha15. Tyto výchozí 
trojrozměrné úvary, jejichž části budou tvořit redistribuční plochy, budeme nadále nazývat 
redistribuční tělesa. Použití Eukleidovské metriky tedy generuje redistribuční těleso reálný 
kužel.  
Jak uvidíme dále, vrchol tohoto kužele je v bodě16 [6;4;2] a osou tohoto kuželu je přímka  
 

x – 6 = y – 4 = z – 2                     (14) 
 

se kterou jsme se již setkali jako se vztahem (9), jde o normálu k součtové rovině procházející 
výchozím bodem [6;4;2]. 

                                                 
15 Pokud bychom uvažovali o růstu η nad 1, bude se vrcholový úhel kužele dále zmenšovat, pročež nezískáme 
prakticky použitelné redistribuční plochy. Pokud by bylo  η  ≥ √3, přešel by reálný kužel v kužel imaginární. 
16 V obecném případě to bude bod [x0;y0;z0] a osa kuželu bude mít rovnici: x – x0 = y – y0 = z – z0.  

Tabulka 1 
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A44 ≠ 0     středové kvadriky 

  
I1 . A44 > 0, I2 > 0 I1 . A44 a I2            nejsou 

zároveň > 0 

A < 0 elipsoid dvoudílný hyperboloid 

A > 0 imaginární elipsoid jednodílný hyperboloid 

A = 0 imaginární kuželová plocha kuželová plocha 

A44 = 0     nest ředové kvadriky 

  A < 0, I2 > 0 A > 0, I2 < 0 

A ≠ 0 eliptický paraboloid hyperbolický paraboloid 

  I2 > 0 I2 < 0 I2 = 0 

A = 0 
eliptická válcová 
plocha 

hyperbolická 
válcová 
plocha parabolická válcová plocha 

 

 
Pro zakreslení redistribuční plochy je potřeba upravit rovnici (1) do podoby z = f( x; y ). 
Velmi ilustrativní je pohled na kuželovou redistribuční plochu kolmo na její osu, ve směru 
souřadné roviny x y, což je rovněž směr součtové roviny x + y + z = 12, která se z tohoto 
pohledu jeví jako přímka. Tento pohled na redistribuční kužel pro hodnotu parametru η = 0,5 
je zobrazen na obrázku 4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2 

Obrázek 4 

η = 0,5 

η = -0,5 
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Šikmá čárkovaná přímka představuje součtovou rovinu x + y + z = 12. Tato přímka je kolmá 
na osu kužele, se kterou se protíná v bodě [6;4;2]. Protažením úseček, procházejících tímto 
bodem, tvořícím obrys kužele, získáme představu o kuželovém tělese, z kterého souřadná 
soustava vyřezává základ kuželové redistribuční plochy. Horní17 kužel, který je symetrický 
přes vrchol v bodě [6;4;2], má η < 0 (v tomto případě  η = – 0,5). Osa kuželů protíná 
půdorysnou souřadnicovou rovinu x y v bodě [4;2;0]. Z obrázku je zřejmé, že kuželová 
redistribuční plocha (prozatím nezmenšená o min. výplaty ve výši 1) tvoří část kuželové 
plochy s relativně velkým vrcholovým úhlem. 
Pro redistribuční kužel lze odvodit vztah pro jeho vrcholový úhel α, který je závislý, jak se 
ukázalo, pouze na parametru η.  

α = 2.arccos( 
η/√3 )                                                     (15) 

 
Rozevření kuželu se tedy nemění v souvislosti s posouváním jeho vrcholu po součtové rovině, 
tj. v souvislosti s volbou výchozího bodu, pro který bude součet výkonů hráčů shodný, avšak 
výkony jednotlivých hráčů budou jiné. Příklady takových redistribučních ploch pro výchozí 
body [4;4;4]; [5;3;4]; [10;1;1] a [2;2;8] jsou na obrázku 8. 
Vztah (15) také umožňuje odvodit vztahy mezi mezními hodnotami η a α. O tom, že výraz 
(15) představuje velmi plochou křivku, se lze přesvědčit z jeho zobrazení na obrázku 5. 
 

   

Vrcholový úhel redistribu čního kužele
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Rozsah vrcholového úhlu redistribučního kužele lze odvodit z rozsahu pro η, který je 0 ≤ η ≤ 
1, a tudíž rozsah α je 109° ≤ α ≤ 180°. Při 180° kužel přechází v redistribuční součtovou 
rovinu. Minimální úhel 109° je dvojnásobek úhlu mezi tělesovou úhlopříčkou krychle a její 
hranou, tj dvojnásobek směrového kosinu viz výraz (10). Jinými slovy nejmenší úhel α má 
takový redistribuční kužel, jehož jedna povrchová přímka, vedená z jeho vrcholu, je současně 
kolmicí spuštěnou z tohoto vrcholu na souřadnicovou rovinu x y. Takový kužel již přestává 
být funkcí, a proto bude tento mezní kužel zobrazován pro η = 0,999, a nikoliv pro η = 1. 

                                                 
17 Na tomto horním kuželu s η = -0,5 by součet výplat hráčů oproti součtu jejich výkonů přibýval obdobně, jako 
ubývá na kuželu dolním s η = 0,5. 

Obrázek 5 
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Obrázek 6 ilustruje velikosti minimálního vrcholového kužele α = 109°, redistribučního 
kužele s α = 146° odpovídajícím η = 0,5 a také největšího zcela rozevřeného redistribučního 
kužele pro α = 180°, tj. kužele, který přechází v součtovou plochu.  
Vlastní kuželová redistribuční plocha vzniká oříznutím kuželové plochy rovinami souřadné 
soustavy, tj. rovinou x y; rovinou x z a rovinou y z. Křivky, které tak vzniknou na průniku 
souřadných rovin a redistribučního kuželového tělesa, jsou části hyperbol. Redistribuční 
plocha vznikne tím, že z ní ještě z každé ze tří stran odřízneme pruh o šířce 1. Schematicky je 
tato situace načrtnuta na obrázku 7 (plocha má pro větší názornost η = 0,7).   
 

 
 
 

 
 
 
Nyní máme příležitost zobecnit význam volby jednotlivých parametrů z hlediska jejich 
geometrické interpretace ve vztahu k redistribuční ploše. Pokud budeme měnit výchozí bod 
[6;4;2] tak, že součet výkonů zůstane 12, budeme vlastně tento výchozí bod posouvat po 
součtové rovině a tím budeme posouvat i vrchol redistribučního kužele. Toto posouvání 
vrcholu redistribučního kužele nemění jeho rozevření. Při stálém η sice nebudeme měnit jeho 
rozevření, avšak souřadné roviny jej seříznou v jiných místech, a tak se bude měnit výsledný 
tvar kuželové redistribuční plochy.  

Obrázek 6 

Obrázek 7 



 60 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

 
 

 

 
 
 
V tomto směru je vhodné prozkoumat důsledky zejména mezního umístění výchozího bodu, 
tj. ve vrcholech [1;1;10]; [1;10;1] a [10;1;1] nebo na spojnicích těchto vrcholů, případně ve 
středu tohoto trojúhelníka. Posouvání vrcholu redistribučního kužele (případně jeho 
rozevření) po součtové ploše ukazuje obrázek 8, kde jsou zobrazení kuželové redistribuční 
plochy pro výchozí body [4;4;4]; [5;3;4]; [10;1;1] a [2;2;8]. Pokud chceme měnit rozevření 
redistribučního kužele, tj. jeho vrcholový úhel, stačí měnit pouze parametr η. Správné 
nastavení těchto parametrů je při znalosti jejich geometrické interpretace snazší, avšak jejich 
správné určení je otázkou souladu použití modelu s modelovanou realitou nebo herní situací. 
 
Velmi reálnou představu o kuželové redistribuční ploše v závislosti na zvoleném η si lze 
udělat z animace rostoucího zakřivení kuželové redistribuční plochy na obrázcích 18 až 23. 
Na obrázcích se postupně zmenšuje rozevření redistribučního kužele, což odpovídá rostoucím 
hodnotám parametru η, který postupně nabývá hodnot 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 a 0,999. Kuželové 

Obrázek 8 
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redistribuční plochy jsou zde zobrazeny ve směru osy prvního kvadrantu. Tato ose je kolmá 
na součtovou plochu, jež je na těchto obrázcích také naznačena. Této součtové roviny se 
kužele dotýkají pouze ve svém vrcholu, kterým je výchozí bod [6;4;2]. Izokvanty stálých 
výplat hráčů A (na ose x) a B (na ose y) jsou odstupňovány po 0,5. Hráč C s výplatami na ose 
z má izokvanty vyznačeny odstíny šedé, jejich odstupy jsou 1. Obrázky jsou doplněny též 
izokvantami součtu výplat všech tří hráčů. Tyto izokvanty mají tvar soustředných kružnic 
s průměrem rostoucím o 1. Pokud se na obrázek vejdou, jsou zde zakresleny izokvanty pro 
součet výplat 11; 10 a 9. 
 
Všech šest animačních obrázků je doplněno též významnými body rovnováh, které byly ve 
své většině popsány již při popisu lineární redistribuční plochy. Ukažme si ty nejdůležitější na 
tomto místě: 
 
 
 

 
 
Zde: 
○ (kolečko) odpovídá rozdělení výplat podle výkonnosti hráčů. Jde o výchozí bod [6;4;2], 
který je uvnitř redistribuční plochy a dotýká se součtové roviny. Pro diskriminační rovnováhy 
párových koalic ležící body na izokvantě 1 diskriminovaného hráče tak, aby byl zachován 
stejný poměr mezi koaličními hráči, jako byl ve výchozím bodě [6;4;2];  
□ (čtvereček) odpovídá diskriminační rovnováze (pokud jsou na diskriminační izokvantě 1), 
nebo společně přijatelné rovnováze pro všechny hráče (pokud je tento bod uvnitř redistribuční 
plochy). Na kuželové redistribuční ploše tyto body s rostoucí η postupně cestují od bodu 

Obrázek 9 
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označeného + (křížkem), se kterým splývá na rovné redistribuční ploše k bodu označenému 
kolečkem, se kterým splývá při maximálním zakřivení pro η = 1;  
+ (křížek) odpovídá rovnostářskému rozdělení výplat jak v případě diskriminační rovnováhy 
(body leží vždy na izokvantě 1 diskriminovaného hráče a na přední hraně krychle o hraně 12), 
tak v případě rozdělení podle výkonnosti mezi všemi hráči (pokud je ve středu souřadné 
soustavy, tj. nad bodem [0;0;0];  
 

 
Manhatanská redistribu ční plocha 
 
Obdobně jako s eukleidovskou metrikou můžeme pracovat i s dalšími třemi, v této studii 
uvažovanými, metrikami. Doplníme-li výraz (6), který představuje manhatanskou metriku, do 
rovnice (1), získáme redistribuční rovnici: 
 

x + y + z = 12 – η . [|x-6|+|y-4|+|z-2|]                     (16) 
 
Parametr η modeluje redistribuční snížení součtu výplat hráčů oproti součtu výkonů hráčů a 
má také geometrickou interpretaci jako měřítko stupně zakřivenosti (případně rozevřenosti) 
redistribuční plochy. Nulovému zakřivení odpovídá η = 0. Největšímu zakřivení η = 1. 
Parametr η se tedy pohybuje stejně jako u kuželové redistribuční plochy v rozmezí 0 ≤ η ≤ 1. 
 
Tvar manhatanské redistribuční plochy není z rovnice (16) zřejmý, přičemž nemáme tentokrát 
možnost využít ortogonální invarianty druhého stupně, protože nejde o hladkou kvadratickou 
plochu. O tvaru manhatanské redistribuční plochy však bude dostatečně přesvědčivě 
vypovídat její zobrazení. 
 
Manhatanská redistribuční plocha vzniká oříznutím speciálního symetrického, nikoliv však 
rovnostranného šestibokého jehlanu, jehož každá hrana leží v rovině rovnoběžné s některou 
stěnou souřadného systému, tj. buď s rovinou x y nebo s rovinou x z nebo s rovinou y z. Na 
průniku souřadných rovin a tohoto jehlanu vznikají dvakrát18 zalomené úsečky. Redistribuční 
plocha vznikne tím, že z ní odřízneme z každé ze tří stran rovnoběžně se souřadnicovými 
rovinami pruh o šířce 1. Pro zobrazení manhatanské redistribuční plochy je potřeba upravit 
výraz (16) na funkci19 z = f(x,y). Schematicky je manhatanská redistribuční plocha pro η = 0,5 
načrtnuta na obrázku 10. Jehlan se dotýká součtové plochy svým vrcholem, kterým je 
 výchozí bod [6;4;2]. Osa tohoto jehlanu je stejná jako osa redistribučního kužele a její 
rovnice je tudíž daná opět výrazem (14). 
 
Všechny hrany této manhatanské redistribuční plochy svírají s osou jehlanu pro dané η 
shodný úhel, pročež svírají pro dané η též shodný úhel se součtovou rovinou x + y + z = 12. 
Pro manhatanský redistribuční jehlan lze odvodit vztah pro úhly hran nebo ploch vzhledem 
k součtové ploše nebo k ose jehlanu. Např. úhel φ, který svírá hrana ležící v rovině 
rovnoběžné se souřadnicovou rovinou x y a průmětem osy jehlanu do této roviny, je:  
 

φ = arccos(1/√(1+
1
/ η2))                                                 (17) 

 

Přesto, že úhlů k hranám či stěnám je při použití této metriky více než u redistribučního 
kužele, jde stále o to nějakým způsobem zachytit rozevírání nebo skládání tohoto jehlanu. 
Všechny tyto úhly jsou závislé pouze na parametru η. 

                                                 
18 Pro η = 1 je jen jedno pravoúhlé zalomení. Pro η < 1 je situace poněkud komplikovanější. 
19 Přitom je nutno řešit problém vlivu znamínka sgn(z-2) na tvar tohoto zobrazení. 
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Obrázek 11 znázorňuje závislost úhlu libovolné hrany manhatanského jehlanu a jeho osy. 
Pokud tento redistribuční jehlan pro η = 0 splývá se součtovou rovinou, je úhel φ = 90°. Pro  
η = 0,5 se φ = 68,6° a pro η = 1 nabývá úhel osy a součtové roviny φ = 54,7°. 
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Dobrou představu o tvaru manhatanského redistribučního jehlanu si lze udělat 
prostřednictvím animace jeho změn v závislosti na rostoucímu η.  
 
 
Kulová redistribu ční plocha 
 
Kuželová redistribuční plocha je reálná středová kvadrika, na které je úbytek součtu výplat 
přímo úměrný vzdálenosti od výchozího bodu. To by se změnilo v progresivnější nelineární 
vztah, pokud bychom místo pouhé eukleidovské metriky použili čtverec této metriky. Novou 
redistribuční rovnici tak získáme z rovnice (12) pouze tím, že z ní odstraníme odmocninu, což 
následné výpočty poněkud zjednoduší. 
Redistribuční rovnice bude mít po této úpravě následující tvar: 
 

x + y + z = 12 – η .[(x-6)2 + (y-4) 2 + (z-2) 2]                        (18) 
 
Parametr η, modelující redistribuční snížení součtu výplat hráčů oproti součtu výkonů hráčů, 
opět představuje též stupeň zakřivenosti redistribuční plochy. Nulové zakřivení je 
modelováno při η = 0, kdy je redistribuční plochou součtová rovina. Největší zakřivení bude 
vhodné stanovit tak, aby svou interpretací odpovídalo vlastnostem nejzakřivenějších 
redistribučních ploch při použití již použitých metrik. Pokud to půjde, bude vyhledána pro η 
taková vhodná transformační funkci, která zajistí, aby maximální zakřivení opět odpovídalo   
η = 1. Parametr η by se pak, podobně jako u obou předchozích metrik, pohyboval v rozmezí      
0 ≤ η ≤ 1. 
Tvar redistribuční plochy není z rovnice (18) zřejmý a proto je nutno tuto rovnici opět upravit. 
Protože se jedná, podobně jako v případě kužele, o kvadriku (kvadratická plocha druhého 
stupně), využijeme opět pro zjištění druhu této kvadratické plochy ortogonální invarianty 
druhého stupně.  
 
Rovnici (18) opět upravíme do podoby f(x, y, z) = 0. Konkrétně 
f(x, y, z) = a11x

2 + 2a12xy + a22y
2 + 2a13xz + 2a23yz + a33z

2 + 2a14x + 2a24y + 2a34z + a44  = 0  (19) 
 
Hodnoty všech těchto invariantů pro rovnici (18) jsou uvedeny v tabulce 3.  
 
 

η A44 I2 I1 A44.I1 A 
1E-18 1 3 3 3 0,0000 
0,1 1 3 3 3 -9,0000 
0,2 1 3 3 3 -0,2500 
0,3 1 3 3 3 -0,1111 
0,4 1 3 3 3 -0,5625 
0,5 1 3 3 3 -1,0000 
0,6 1 3 3 3 -1,3611 
0,7 1 3 3 3 -1,6531 
0,8 1 3 3 3 -1,8906 
0,9 1 3 3 3 -2,0864 
1 1 3 3 3 -2,2500 

 
S výjimkou diskriminantu A jsou všechny ortogonální invarianty nezávislé na volbě 
parametru η. Pro posouzení typu kvadriky je podstatné pouze to, zda jsou nulové, kladné nebo 
záporné. Údaje pro vyhodnocení byly již uvedeny v tabulce 2. Protože je A < 0; I1. A44> 0 a 

Tabulka 3 
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I2> 0, jde o středovou metriku, odpovídající rovnoosému elipsoidu, což je koule. Při použití 
čtverce eukleidovské metriky vede úloha na kulové redistribuční těleso.  
Jak uvidíme dále, tato koule se dotýká součtové roviny ve výchozím bodě20 [6;4;2]. Tento bod 
se středem koule spojuje nám dobře známá přímka 
 

x – 6 = y – 4 = z – 2                                                   (20) 
 
se kterou jsme se již setkali jako se vztahem (9) či s osou redistribučního kužele jako výraz 
(14) nebo osou redistribučního jehlanu. V tomto případě jde o normálu k součtové rovině, 
procházející výchozím bodem [6;4;2] a jak uvidíme dále, leží na ní středy všech 
redistribučních koulí. 
Úhel rozevření zastupuje v případě koule její poloměr R. Poloměr této redistribuční koule je 
opět závislý pouze na parametru η. Platí velmi jednoduchý vztah nepřímé úměrnosti 
 

η = 
1
 / R                                                                    (21) 

takže 

R = 
1
 / η                                                           (22) 

 
Vztah (22) lze znázornit hyperbolou tak, jak je zobrazeno na obrázku 12. Jako nejmenší 
vhodná koule, na které již téměř splývají body diskriminační rovnováhy s body s poměry 
shodnými s bodem výchozím, se ukázalo η = 0,2 (přesněji η = 0,2121). Jako výhodná se 
ukázala transformace η = η´.5, takže pro η´ bude opět platit         0 ≤ η´ ≤ 1.  
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Pro názorné zakreslení kulové redistribuční plochy je potřeba upravit rovnici (18) do podoby       
z = f( x; y ).  
 

                                                 
20 Obecně je to bod [x0; y0; z0]. 

Obrázek 12 
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Velmi ilustrativní je pohled na kulovou redistribuční plochu kolmo na její osu, ve směru 
roviny x y, což je rovněž směr součtové roviny x + y + z = 12, která se zde jeví jako přímka. 
Tento pohled na redistribuční kouli pro hodnotu parametru η = 0,5 ukazuje obrázek 13. Zde je 
zobrazena také druhá tečná koule, dotýkající se výchozího bodu z druhé strany součtové 
plochy. Ta by v tomto případě odpovídala  η = – 0,5. Šikmá čárkovaná čára představuje opět 
součtovou rovinu x + y + z = 12. Tato přímka je kolmá na spojnici výchozího bodu [6;4;2] a 
středů koulí. Z obrázku je zřejmé, jakou část koule vyřezává souřadná soustava jako základ 
kulové redistribuční plochy, kterou je ještě nutno zmenšit o pásy minimálních výplat. 
Pro větší názornost je tatáž situace zachycena ještě na obrázku 14 v pohledu kolmého na 
součtovou plochu. Pokud bychom parametr zakřivení η zmenšovali, výchozí redistribuční 
koule bude větší, až pro η = 0 půjde o kouli s nekonečným průměrem.  
 

Obrázek 13 
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Z dosavadního rozboru je zřejmé, že při práci na zakřivených redistribučních plochách je 
potřeba využívat neeukleidovské geometrie. V případě kulové redistribuční plochy 
Riemanovu geometrii. Kulová redistribuční plocha je vlastně trojúhelník na sférické ploše. 
 
Na obrázku 15 je zobrazena kulová redistribuční plocha pro η = 0,5. Obdobně jako 
v předchozích případech by bylo možno zobrazit také animaci změny této kulové 
redistribuční plochy s rostoucím η. Izokvanty stálého součtu výplat by byly opět soustředné 
kružnice, stejně jako v případě redistribučního kužele s tím, že velikost odpovídajících 
kružnic bude větší než u kužele a vzdálenost mezi izokvantami vyšších součtů výplat bude 
rychle nelineárně klesat. Body významných rovnováh se budou opět pohybovat stejnými 
směry a zejména bod Nashovy rovnováhy bude cestovat od bodů rovnostářských k bodům se 
zachovanými poměry výplat k bodu výchozímu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 14 
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   Obrázek 15 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čebyševovská redistribu ční plocha 
 
Poslední redistribuční plochu pro η ≠ 0 získáme tím, že použijeme Čebyševovu metriku, která 
povede k podobným výsledkům jako metrika Manhatan. Doplníme-li výraz (7) do rovnice (1), 
získáme redistribuční rovnici: 
 

x + y + z = 12 – η . max [(x-6); (y-4); (z-2)]                                 (23) 
 
Parametr η, modelující redistribuční snížení součtu výplat hráčů oproti součtu výkonů hráčů, 
bude opět určovat rozevření redistribuční plochy, která bude mít tentokrát tvar redistribučního 
trojbokého jehlanu, opět oříznutého souřadnou soustavou a zmenšenou o pásy menších výplat 
než 1. Nulové zakřivení je modelováno při η = 0, kdy redistribuční těleso trojboký jehlan 
splývá se součtovou rovinou. Největší zakřivení nastává pro η = ∞. Opět se pokusíme 
o vhodnou transformaci parametru η tak, aby při největším zakřivení platilo η = 1. Parametr η 
by se tedy opět mohl pohybovat stejně jako ve všech předchozích případech v rozmezí      
0 ≤ η ≤ 1. 
Podobně jako pro manhatanskou jehlanovitou redistribuční plochu není možné využít 
ortogonální invarianty druhého stupně, neboť nejde o hladkou kvadratickou plochu. O tvaru 
čebyševovské jehlanovité redistribuční plochy se opět přesvědčíme jejím zobrazením. 
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Čebyševovská redistribuční plocha vzniká oříznutím trojbokého jehlanu plochami souřadného 
systému. Na průniku souřadných rovin a tohoto jehlanu vzniknou jednou lomené čáry. 
Redistribuční plocha vznikne tím, že z ní odřízneme z každé ze tří stran pruh o šířce 1. 
Schematicky je tato situace načrtnuta na obrázku 16 (takto zobrazená redistribuční plocha má   
η = 0,5).  
 
 
 

 
 
 
Jehlan se dotýká součtové plochy svým vrcholem, splývajícím s výchozím bodem [6;4;2]. 
Osa tohoto jehlanu je stejná jako osa již odvozených redistribučních těles (kužele, šestibokého 
jehlanu a koule) v předchozích případech. 
Všechny hrany i stěny této čebyševovské redistribuční plochy svírají s osou jehlanu pro dané  
η shodný úhel, pročež svírají pro dané η též shodný úhel se součtovou rovinou x + y + z = 12. 
Pro čebyševovský redistribuční jehlan lze odvodit vztah pro úhly hran a ploch vzhledem 
k součtové ploše nebo ose jehlanu. Např. úhel φ, který svírá stěna jehlanu s osou jehlanu, je 
opět závislá pouze na parametru η:  
 
φ = 54,74 – arctg(√2(1+η))                                                        (24) 
 
Jako vhodná transformace se pro parametr η ukázala funkce: 

η = tg(η´.
π/2)                                                                       (25) 

 

Obrázek 16 
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Výraz (24) pro transformovanou η (viz obrázek 17), zobrazuje jak vztah úhlu stěny jehlanu a 
osy jehlanu, tak stěny a součtové roviny. 
Rovněž rozevírání této čebyševovské redistribuční plochy při rostoucím η lze animovat. 
Izokvanty součtů výplat budou po celou dobu rovnoramenné trojúhelníky. Významné body 
rovnováh budou opět cestovat stejným způsobem. Vyloupnutí ze součtové plochy bude 
obdobné jako u manhatanské redistribuční plochy s tím rozdílem, že se objeví jen tři žebra 
budoucí hrany jehlanu. Závěrečný tvar pro největší zakřivení η´ = 1 bude stejný jako 
v případě manhatanské redistribuční plochy, neboť to bude opět kvádr, dotýkající se jedním 
svým vrcholem součtové plochy ve výchozím bodě [6;4;2]). 
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Srovnání odvozených redistribu čních ploch 
 
Pro srovnání všech čtyř redistribučních ploch využijeme jejich zobrazení pro η = 0,5, 
případně η´= 0,5. Kuželová redistribuční plocha je zobrazena na obrázku 24, zatímco kulová 
redistribuční plocha je na obrázku 25. V obou případech jde o neeukleidovský trojúhelník, 
umístěný na zakřivené kvadratické ploše. Jehlanovité redistribuční plochy jsou na obrázku 26, 
kde je manhatanská redistribuční plocha, zatímco čebyševovská redistribuční plocha je na 
obrázku 27. V těchto dvou případech jde opět o jakýsi zvláštní prohýbaný trojúhelník, avšak 
tentokrát je umístěný na ploše, která vznikne zalamováním roviny. V místech zalomení 
vznikají hrany, které se vždy sbíhají do výchozího bodu, který je také bodem dotyku se 
součtovou rovinou, která je v každém z těchto čtyř obrázků rovněž zakreslena.  
 
Přesto, že se čtyři redistribuční plochy navzájem v mnohém liší, lze je všechny použít pro 
původní záměr, kterým bylo zobrazení všech alternativ volby výplat jak jednotlivých hráčů, 
tak všech jejich koalic v redistribučních hrách třech hráčů. Všechny čtyři zakřivené 
redistribuční plochy umožňují současně zobrazovat též preference jednotlivých hráčů i všech 
druhů koalic, včetně speciální plné koalice, tj. dohod všech hráčů.  

Obrázek 17 
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Modely r ůzných typ ů vyjednávání  
 

Jiří MiholaJiří MiholaJiří MiholaJiří Mihola    
 
Základní označení: 
- Symbolem ● označujeme bod, odpovídající rozdělení výplat podle výkonnosti hráčů.  
- Symbolem ♦ označujeme bod21, odpovídající rovnostářskému rozdělení výplat.  
- Symbolem □ označujeme bod22, odpovídající diskriminační rovnováze.  
- Symbolem ○ označujeme bod, odpovídající diskriminaci dvou hráčů jedním zbývajícím 
hráčem. Jsou umístěny ve vrcholech diskriminačního trojúhelníka. 
 
Znázornění diskriminačního vyjednávání 
 
Nejdříve si ukážeme, jak se na redistribuční ploše zobrazí diskriminační vyjednávání 
postupně vznikajících párových koalic, které – jak ukazuje model – obvykle končí v bodech 
diskriminační rovnováhy. Vyjednávání probíhá ve více kolech, přičemž je v každém kole 
jeden z hráčů diskriminován tak, že získá pouze minimální výplatu, v našem případě 1. 
Pravidla vyjednávání, použitá v následujícím příkladě, lze stručně shrnout do těchto bodů: 
� V novém kole vyjednávání je iniciátorem (strůjcem) nového koaličního vyjednávání ten 
hráč, který byl v kole předchozím diskriminovaný. 
� V následujícím kole je diskriminovaný ten hráč, který byl v kole předchozím účastníkem 
(nikoliv iniciátorem) koalice.  
� Účastníkem koalice je ten hráč, který byl v kole minulém iniciátorem koalice23.  
� Iniciátor nabídne účastníkovi zlepšení jeho výplaty oproti kolu minulému (tento 
přírůstek (krok) může být po celé vyjednávání shodný nebo i proměnlivý; v našem 
modelovaném případě bude 0,5). 
� Výplata iniciátora koalice bude dána odečtením výplat diskriminovaného hráče a 
účastníka koalice od sumy výplat. Suma výplat na lineární redistribuční ploše je stálá, např. 
12, nebo proměnná na zakřivených redistribučních plochách roste spolu se vzdáleností od 
výchozího bodu.  
� Předpokládá se racionalita chování hráčů spočívající v tom, že každý z nich přijme 
každou takovou nabídku, která zlepšuje jeho výplatu.  
� O žádném dalším (např. společném) užitku všech tří hráčů se neuvažuje. Součástí 
vyjednávání je dodržení jeho pravidel, mezi něž patří, že v každém kole bude jeden hráč 
maximálně diskriminován. Hráči se při svém rozhodování neřídí ani úvahami o následujících 
kolech. 
� Mimo jiné se předpokládá odpovídající informovanost všech hráčů. 
 
Příklad vyjednávání je popsán tabulkou 1. První řádek zachycuje výchozí situaci 
představovanou bodem [6; 4; 2]. Krok zlepšování koaličního hráče je 0,5. V prvním kole je 
diskriminován24 hráč A, který tudíž získá jen 1. Koalici s hráčem C vytváří hráč B, který 
nabízí hráči C zvýšení jeho výplaty o 0,5, tj. ze 2, které měl v kole 0, na 2,5 v kole 1. Zbytek 
do 12, tj. 8,5, si ponechá hráč B. Změnu, která nastala v prvním kole, zachycuje šipka na 
obrázku 1. Tato šipka končí v bodě [1; 8,5; 2,5].   
                                                 
21 Tyto body jsou v následujících zobrazeních, kde nesplývají s jinými body, též zobrazeny takto.   
22 Tyto body jsou v následujících zobrazeních, kde nesplývají s jinými body, též zobrazeny takto.   
23 Nejméně od druhého kola se tyto role pravidelně střídají. 
24 Diskriminovaným hráčem by mohl být v prvním kole také hráč B nebo C. Při diskriminaci hráče A může začít 
vyjednávání také hráč C. Možností zahájení vyjednávání je tedy více. Vyjednávání pak má poněkud odlišný 
průběh, avšak vede k podobným závěrům. 



 75 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V následujícím druhém kole vyjednává koalici za obdobných podmínek hráč A, který nabízí 
hráči C další zlepšení jeho výplaty o 0,5, tentokrát na 3. Diskriminovaný je hráč B. Na strůjce 
koalice zbývá 8. Vyjednávání se posouvá do bodu [8; 1; 3]. Dosavadní vývoj znázorňuje na 
lineární redistribuční ploše obrázek 2.  
 
 
 
 
 

 

Tabulka 1 

Obrázek 1 
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Ve třetím kole vyjednává koalici na podobném principu hráč B, který nabízí hráči A zlepšení 
jeho dosavadní výplaty 8 o 0,5, tj. na 8,5. Diskriminovaným je hráč C. Na koaličního 
vyjednavatele zbývá sice jen 2,5, avšak i to je více než 1, kterou měl v minulém kole jako 
diskriminovaný hráč. Vyjednávání se posouvá do bodu [8,5; 2,5; 1].   
Je zřejmé, že hráči se ve svých rolích diskriminovaných, vyjednavačů koalice i koaličního 
partnera pravidelně střídají. V kole čtvrtém vyjednává koalici hráč C, který nabízí hráči B 
zlepšení jeho výplaty 2,5 opět o 0,5, čímž si polepší na 3. Diskriminovaným je hráč A. Na 
koaličního vyjednavatele, který byl v minulém kole v roli diskriminovaného hráče, zbývá 8. 
Vyjednávání se posouvá do bodu [1; 3; 8]. V pátém kole vyjednává koalici hráč A, který 
nabízí hráči C zlepšení jeho výplaty 8 na 8,5. Diskriminovaným je hráč B. Na koaličního 
vyjednavatele zbývá 2,5. Vyjednávání se posouvá do bodu [2,5; 1; 8,5]. V šestém kole 
vyjednává koalici hráč B, který nabízí hráči A zlepšení jeho výplaty z 2,5 na 3. 
Diskriminovaným je hráč C. Na koaličního vyjednavatele zbývá 8. Vyjednávání se posouvá 
do bodu [3; 8; 1]. 
V sedmém kole vyjednává koalici hráč C, který nabízí hráči B zlepšení jeho výplaty na 8,5. 
Diskriminovaným je hráč A. Na koaličního vyjednavatele zbývá 2,5. Vyjednávání se posouvá 
do bodu [1; 8,5; 2,5], což je bod, ve kterém se již vyjednávání nacházelo v prvním kole. 
Průběh všech vyjednávacích kol je šipkami zobrazen na obrázku 3, ze kterého je rovněž 
zřejmé, že vyjednávání se zacyklilo a že neaproximuje k bodům diskriminační rovnováhy (ta 
je 5,5).  
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 
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To je dobře vidět také na obrázku 4, který ukazuje průběh dohodnutých výplat všech tří hráčů 
v každém jednotlivém kole až do kola 11. Z obrázku je opět zřejmé, že by se situace nadále 
opakovala stejným způsobem. 
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Obrázek 3 

Obrázek 4 
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Následující obrázek 5 je ještě obecnější. Ukazuje na 90 kolech pouze výhry, nikoliv 
diskriminace jednoho z hráčů, v našem případě hráče A. Na obrázku je také výchozí bod 
odpovídající výkonu tohoto hráče, který byl 6. Z obrázku 5 je dobře vidět, že diskriminační 
rovnováha je sice průměrem těchto výher, avšak výhry hráče A se k ní nikterak nepřibližují. 
Obdobné obrázky jako pro hráče A lze zakreslit i pro hráče B nebo hráče C. Průměrnou 
velikostí výhry bude ve všech případech 5,5. 
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Nyní si můžeme přehrát diskriminační vyjednávání, které jsme realizovali na rovné 
redistribuční ploše (viz výše), na kuželové redistribuční ploše. Zakřivení redistribuční 
kuželové plochy je η = 0,5.  
 

 

Obrázek 5 

Obrázek 6 
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Výchozím bodem vyjednávání byl opět výchozí bod [6;4;2]. V tomto případě proběhlo 
120 vyjednávacích kol. Proces vyjednávání lze zachytit jako stopu spojující body výplat 
jednotlivých hráčů, ležících na kuželové redistribuční ploše, což ilustruje obrázek 6.  
Vyjednávání na první pohled vede k určité rovnováze. O tom, že jde o diskriminační 
rovnováhu, informuje obrázek 7, který ukazuje závislost nediskriminačních výplat hráče25 A 
na postupujících vyjednávacích krocích. Diskriminační rovnováha má v tomto případě 
velikost 5,65. Na kuželové26 redistribuční ploše tedy dochází k aproximaci mnohem lépe27 
než na ploše rovné, tj. lineární.  
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25 Totéž lze zobrazit pro hráče B a C, kteří mají jinou hodnotu diskriminační rovnováhy. 
26 Později se přesvědčíme, zda to platí i o dalších zakřivených plochách, případně se pokusíme tento závěr 
zobecnit. 
27 K postupnému přibližování koalic dvou stejných hráčů k diskriminačním rovnováhám nemusí dojít ani na 
zakřivené ploše, pokud je krok (tj. kolik přidáváme druhému hráči v koalici) takový, že bod diskriminační 
rovnováhy překročíme. Proto je možné při výpočtech tento krok postupně zmenšovat. V uvedeném příkladu tak 
učiněno nebylo.  

Obrázek 7 
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Společně přijatelná rovnováha 
 
Karel Havlí ček, Radim Valen čík 
 
 
Odhalení společně přijatelné rovnováhy je jedním z nejvýznamnějších a nejzajímavějších 
výsledků, kterého jsme při rozpracování teorie redistribučních systémů dosáhli. Jedná se 
přitom o výsledek, který je formulován v jazyce matematiky. A – jak tomu v případě, kdy se 
podaří něčeho dosáhnout exaktními matematickými prostředky, bývá – otevírá cestu 
k formulování dalších otázek. Velmi podstatná je ovšem i interpretace výsledku, tj. pochopení 
smyslu toho, co tento výsledek říká. Ani v tomto směru není teoretická práce ukončena. 
V našem týmu se stále ještě vedou spory o tom, jak výsledek interpretovat, a lze předpokládat, 
že se ještě po určitou dobu povedou. Podívejme se tedy blíže, čeho jsme dosáhli, a jaké další 
otázky z toho vyplynuly. 
Jak jsme již uvedli, redistribuční systémy jsou zvláštním případem N-koaličních her. Od 
běžně uvažovaných N-koaličních her se odlišují členem η.R(x – a e1; y – b e2; z – c e3), kde: 
- Funkce R vyjadřuje vliv vzdálenosti výplat od výkonnosti hráčů na pokles výkonnosti 
celého systému. 
- Koeficient η míra vlivu této vzdálenosti na pokles výkonnosti. 
- Parametry e1, e2, e3 charakterizují výkonnosti hráčů. 
- Parametry d1, d2, d3 jsou hodnoty nejmenších výplat, kterou musí každý z hráčů získat. 
- Proměnné x, y, z jsou výplaty hráčů. 
Zatímco v běžně uvažovaných N-koaličních hrách jsou všechny maximálně dosažitelné 
výplaty hráčů v podprostoru s N-1 rozměry, který není zakřiven (rozdělení výplat nemá vliv 
na výkonnost celého systému), pak v našem případě je tento podprostor zakřivený. Ukažme 
si, co tento rozdíl znamená v případě tří hráčů, tj. v případě, který lze formou projekce 
zobrazit ve dvourozměrném prostoru a který si lze poměrně snadno představit: 
 
 
Obrázek 1: Grafické znázornění rozdílu mezi běžně uvažovanými koaličními hrami s třemi 

hráči a redistribučními systémy, kde má rozdělení výplat vliv na výkonnost 
celého systému 
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Rozdíl mezi běžně uvažovanými N-koaličními hrami a redistribučními hrami není na první 
pohled nijak významný. Do té doby, než si položíme otázku: S jakou výplatou může počítat 
každý z hráčů?  
Simulace na počítači prováděné P. Vávrou a J. Miholou ukazují následující: Pokud se hráči 
orientují jen na nejbližší stav, na tahu je vždy hráč, který je diskriminován, ten dává hráči, se 
kterým může dosáhnout větší výplatu, takovou nabídku, aby si oba polepšili, má posloupnost 
průběžně vyjednaných stavů následující vlastnosti: 
1. Pravidelně se střídají situace, kdy je každý z hráčů ve vítězné koalici (má tudíž větší 
výplatu než nejmenší možnou, tj. di). 
2. Každý z hráčů je vždy dvakrát ve vítězné koalici a jednou je plně diskriminován. 
3. Jeho výplaty ve vítězné koalici se přibližují (tj. konvergují) k hodnotě jeho výplaty 
v příslušné diskriminační rovnováze (ta je výsledkem řešení příslušné soustavy rovnic a 
všechny diskriminační rovnováhy tvoří stabilní množinu). 
4. Toto přibližování hodnotě diskriminační rovnováhy je v případě koalic s jedním z hráčů 
zdola (tj. výplaty určitého hráče jsou v koalici s druhým hráčem vždy menší, než je hodnota 
diskriminační rovnováhy), v případě koalic s druhým z hráčů shora (tj. výplaty určitého hráče 
jsou v koalici s dalším hráčem vždy větší, než je hodnota diskriminační rovnováhy). 
 
Zde je třeba upozornit, že tento závěr vyplynul z počítačových simulací, doposud však není 
podpořen exaktním matematickým důkazem. A nejsou doposud ani přesně známy podmínky, 
za kterých tvrzení o vlastnosti průběžně vyjednaných stavů platí. Vymezení podmínek i 
provedení důkazů je patrně náročnější úkol, než se zdá být na první pohled. Je přitom nutné 
zdůraznit, že někteří členové týmu se o vymezení podmínek a provedení příslušných důkazů 
pokusili. Byly získány i některé cenné dílčí výsledky, které jsou prezentovány v samostatné 
kapitole. Úplný důkaz však stále chybí. Lze předpokládat, že až se jej podaří dát, bude to mít 
pro další zkoumání značný význam. 
 
Všimněme si ještě jednoho důležitého důsledku, který vyplývá z tvrzení o vlastnosti průběžně 
vyjednaných stavů. Pokud sečteme hodnotu výplaty každého hráče ze tří po sobě 
následujících stavů, které byly postupně a průběžně vyjednány, pak se jejich hodnota blíží 
součtu dvojnásobku hodnoty jeho výplaty v té diskriminační rovnováze, ve které je ve vítězné 
koalici, tj. xdi a hodnotě jeho výplaty, pokud je plně diskriminován, tj. di. Můžeme tedy říci, že 
průměrná výplata hráče (označme ji xi*) za daných podmínek konverguje k hodnotě dané 
následujícím výrazem (2xdi + di)/3, tj. platí: 
xi* = (2xdi + di)/3 
 
Zde je nutné upozornit na to, že tímto pojem „průměrná výplata hráče“ definujeme. Důležité 
je správně pochopit a interpretovat, o co se jedná. Znamená to, že pokud by na systém 
nepůsobily žádné vnější podmínky, pokud by nikdo z hráčů nevěděl, „jak jsou karty rozdány“, 
může každá z diskriminačních rovnováh nastat se stejnou pravděpodobností, tj. 
s pravděpodobností 1/3. Pokud by systém dospěl až k uvedeným třem diskriminačním 
rovnováhám (tj. po nekonečném počtu kroků), byla by jeho výplata rovná průměrné. 
Množina bodů, v nichž má každý z hráčů tuto průměrnou výplatu, má podobu linie na 
redistribuční ploše. Nazvěme tyto linie liniemi průměrných výplat v diskriminačních 
rovnováhách. Ukážeme si prostřednictvím počítačového modelu, jak tyto linie vypadají.28 
Následující obrázek je autentickým zobrazením toho, jak tento model vidí uživatel. 
 

                                                 
28 Převzato z diplomové práce P. Vávry. 
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Obrázek 2: Redistribuční plocha s vyznačením linií průměrných výplat a plochou 
paretovských zlepšení oproti průměrným výplatám 

 

 
 
Slabé čáry ukazují, jak posloupnost stavů, kdy je určitý hráč ve vítězné koalici, konverguje 
k příslušné diskriminační rovnováze. Silné čáry jsou linie průměrných výplat. Plocha uvnitř 
útvaru vymezeného liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách („vrchlík“ na 
redistribuční ploše) představuje paretovská zlepšení oproti průměrné výplatě v případě 
vyjednávání vedoucího k tvorbě diskriminujících koalic. To, že se jedná o paretovská 
zlepšení, je důsledkem větší odchylky od rozdělení výplat podle výkonnosti v diskriminačních 
rovnováhách než uvnitř plochy vymezené liniemi průměrných výplat v diskriminačních 
rovnováhách. Tato paretovská zlepšení oproti průměrné výplatě každého z hráčů jsou možná 
právě v důsledku zakřivení redistribuční plochy. Tj. jsou možná jen v redistribuční hře a 
nejsou možná v běžné N-koaliční hře. 
 
Návazně lze položit následující otázky:  
- Existuje nějaká přesně definovaná strategie vyjednávání, při jejímž uplatnění se hra 
„pozvedne“ z vytváření plně diskriminujících koalic (v nichž jeden hráč má vždy nejmenší 
možnou výplatu) k vytváření koalic, kdy i diskriminovaný hráč dostane výplatu vyšší (a 
v procesu vyjednávání rostoucí), resp. kdy přestává být diskriminován a dojde k vytvoření 
společně přijatelné rovnováhy?  
- Kdy a jak v tomto případě konverguje proces vyjednávání ke společně přijatelné rovnováze? 
- Je bod společně přijatelné rovnováhy určen jednoznačně? 
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- Pokud ano, tak jaké má vlastnosti? 
- Který hráč si tuto možnost uvědomí a kdy (bude některý z nich první, nebo to zjistí všichni 
současně)? 
- Jaká je nejjednodušší strategie vyjednávání, která by umožnila dosáhnout paretovská 
zlepšení oproti diskriminačním rovnováhám, a jak ji definovat? 
- Jaké jsou předpoklady procesu konvergence ke společně přijatelné rovnováze, tj. bodu 
danému chováním hráčů na základě racionálně zdůvodněné morality? 
- Které z těchto předpokladů jsou „nejcitlivější“ na vnější podmínky, tj. čím je v realitě proces 
konvergence ke společně přijatelné rovnováze nejvíce či nejčastěji blokován či zvrácen? 
 
Za těmito otázkami se skrývá mnohem více, než by se na první pohled zdálo – jde totiž 
o přechod od konfrontace ke kooperaci zúčastněných hráčů; existuje určitá naděje, že 
identifikování a popis příslušné strategie vyjednávání odhalí to, co je přítomno 
v každém přechodu od konfrontace k rozumnějšímu řešení problémů, tj. něco jako základ 
racionálně zdůvodněné morality. A také naopak, tj. že odhalíme to, co dosažení společně 
přijatelné rovnováhy brání. 
Na výše položené otázky lze dát odpovědi, jejichž pravdivost může být prověřena 
matematickými prostředky. Matematika zde hraje dvojí úlohu. Jednak umožňuje vytvořit 
počítačový model, který názorně ukazuje, co se při různých výchozích parametrech 
v redistribučním systému odehrává. Jednak umožňuje prověřit (formou matematického 
důkazu), že nalezená strategie vede k dosažení společně přijatelné rovnováhy. Nalezení 
příslušné strategie vedoucí k dosažení společně přijatelné rovnováhy je pak v tomto případě 
záležitostí intuice. 
Dříve, než dáme odpověď na uvedené otázky, ukažme si to, o co v nich jde, názorně, 
prostřednictvím následujícího grafického zobrazení (viz obr. 3). 
 
Každý hráč má od určitého kroku v procesu vyjednávání ve vítězné koalici vždy jednou lepší 
a jednou horší postavení. Je to zřejmé z počítačového zobrazení a lze to dovodit i logicky. 
Lepší postavení nastává (jeho výplata je větší než ve druhém případě a je větší než v případě 
dosažení diskriminační rovnováhy), když do koalice vstupuje již z vítězné koalice, horší, když 
do vítězné koalice vstupuje z diskriminovaného postavení. Kromě toho vidíme, že v průběhu 
vyjednávání se výplaty všech hráčů („zdola“ i „shora“, tj. jak jejich lepší, tak i jejich horší 
výplaty) postupně přibližují k hodnotám odpovídajícím příslušné diskriminační rovnováze. 
Podívejme se nyní na danou situaci očima jednoho z hráčů (např. hráče C). Po každém kroku 
vyjednávání si tento hráč C: 
- Spočítá lepší průměr hráče A (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1 
(připomínáme, že 1 je nejmenší možná výplata), to celé děleno třemi).  
- Spočítá lepší průměr hráče B (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1, to celé 
děleno třemi).  
- Tyto hodnoty lepších průměrů dosadí do redistribuční rovnice a zjistí, kolik připadne jemu, 
pokud by hráči A a B dostali výplatu ve velikosti daného (tj. po daném kroku dosaženého) 
lepšího průměru. 
- Výsledek tohoto dosazení porovná s vlastním lepším průměrem.  
Co zjistí? Pokud budou výplaty na začátku více vzdáleny od diskriminační rovnováhy, lepší 
průměr jeho výplat bude větší než výsledek řešení redistribuční rovnice (tedy jeho výplata) po 
dosazení lepších průměrů hráčů A a B. Postupně, s každým dalším kolem vyjednávání, tak jak 
se budou hodnoty lepších výplat všech hráčů přibližovat hodnotě diskriminačních rovnováh a 
tudíž hodnoty lepších průměrů snižovat, se budou hodnoty lepšího průměru hráče C a 
výsledku řešení redistribuční rovnice po dosazení lepších průměru hráčů A a B přibližovat. 
Ať vezmeme jakkoli malé číslo, budou menší než toto číslo. 
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Obrázek 3: Problém jednoznačnosti hledaného bodu společně přijatelné rovnováhy 
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Který z těchto a dalších bodů v oblasti paretovských zlepšení je „ten „pravý“, tj. ten, na 
kterém se hráči dohodnou? A existuje vůbec takový? Existuje cesta k dohodě? 
 
 
Toto malé číslo můžeme interpretovat jako citlivost hráče. Pokud bude odchylka jeho výplaty 
definovaná jako rozdíl z toho, co dostane dle redistribuční rovnice, od toho, co dostává coby 
průměr ze dvou svých lepších výplat a jedné nejmenší (tj. rovné 1), menší než toto číslo, bude 
již spokojen a nebude iniciovat další vyjednávání. (Odchylka bude „pod jeho rozlišovací 
úroveň“.) 
Hráč C pak může oběma zbývajícím hráčům nabídnout jako výplatu tyto lepší průměry a oba 
hráči, podobně jako i on sám, si (paretovsky) polepší oproti svým průměrným výplatám 
spočítaným na základě diskriminačních rovnováh. Pokud bude citlivost všech hráčů stejná, 
uvidí ze svého pohledu všichni tři hráči tuto situaci současně. Pokud by citlivost hráčů byla 
odlišná, skončí vyjednávání až v případě, že bude spokojen nejcitlivější hráč. 
V případě, že se citlivost hráčů bude blížit nule, bude vyjednávání v systému podle výše 
uvedených pravidel konvergovat k určitému bodu. Tento bod nazveme společně přijatelnou 
rovnováhou. Vidíme, že společně přijatelná rovnováha je jednoznačně určena. Bod společně 
přijatelné rovnováhy má z matematického hlediska několik velmi zajímavých vlastností, které 
jsou v současné době zkoumány. 
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Pokud si uvědomíme smysl strategie vedoucí ke společně přijatelné rovnováze, zjistíme, že je 
přirozená a realizovatelná i formou odhadu (tj. hráči se mohou řídit odhadem, nemusí 
provádět složité výpočty). 
 
Vlastnosti bodu společně přijatelné rovnováhy 
 
Bod společně přijatelné rovnováhy jsme získali jako výsledek určité strategie vyjednávání. 
Mohli bychom jej však patrně získat i jinými cestami. Ukažme si, kterými: 
 
1. Jako výsledek postupného vyjednávání (systém „matroška“): 
Při hledání bodu společně přijatelné rovnováhy postupujeme tak, že nejdříve zjistíme linie 
průměrných výplat. Ty potom následně považujeme za linie diskriminační linie v dalším 
přiblížení. To má svoji logiku. Pokud hráč zná, jakou průměrnou výplatu může získat, bude ji 
považovat za tu nejmenší, na kterou je ochoten přistoupit. Tím je ovšem vymezena nová 
redistribuční plocha. Tou se stala oblast paretovských zlepšení. Uvnitř této redistribuční 
plochy opět existují body diskriminačních rovnováh, které tvoří stabilní množinu. 
V následujícím grafu je označujeme Dac2, Dbc2, Dab2. Na základě nich lze zjistit nové linie 
průměrných výplat a novou oblast paretovských zlepšení. Tu opět můžeme považovat za další 
redistribuční plochu a zjistit v ní diskriminační rovnováhy. Ty v následujícím grafu 
označujeme Dac3, Dbc3, Dab3. Tímto postupem se oblast paretovských zlepšení bude neustále 
zmenšovat – limitně až k určitému bodu. 
Jako hypotézu (která nebyla dokázána, ale která se jeví jako velmi pravděpodobná) můžeme 
formulovat to, že příslušný bod je shodný s tím, který jsme získali výše popsaným 
vyjednáváním. 
Celou situaci ukazuje následující obrázek 4: 
 
Obrázek 4: Jeden ze způsobů zadání bodu společně přijatelné rovnováhy  
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2. Jako průsečík linií odvozených od diskriminačních rovnováh: 
Při hledání bodu společně přijatelné rovnováhy v tomto případě postupujeme tak, že v případě 
každého z hráčů měníme parametr di vyjadřující nejmenší výplatu, kterou musí obdržet, od 
výchozí hodnoty až k té maximálně možné (tj. vůbec největší výplatě, jakou může daný hráč 
dosáhnout), aniž bychom přitom měnili hodnoty tohoto parametru ostatních dvou hráčů. Na 
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redistribuční ploše získáme tři linie odvozené od bodů diskriminačních rovnováh. Na základě 
toho můžeme formulovat následující dvě hypotézy: 
- Linie odvozené od diskriminačních rovnováh změnou parametru di se protínají v jednom 
bodě. 
- Tento bod je totožný s bodem společně přijatelné rovnováhy, který jsme získali výše 
popsaným vyjednáváním. 
Celou situaci ukazuje následující obrázek 5: 
 
Obrázek 5: Jiný způsob zadání bodu společně přijatelné rovnováhy 
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3. Jako výsledek řešení soustavy tří redistribučních rovnic po dosazení poměru průměrných 
výplat hráčů: 
Na rozdíl od předcházejících postupů, které patrně dávají shodný výsledek s výsledkem 
dosaženým formou výše popsaného způsobu vyjednávání, vede patrně tento postup 
k dosažení jiného bodu. 
 
4. Jako průsečík prodloužení spojnice bodu (0; 0; 0) a bodu se souřadnicemi průměrných 
výplat s redistribuční plochou: 
I v tomto případě na rozdíl od přecházejících postupů, které patrně dávají shodný výsledek 
s výsledkem dosaženým formou výše popsaného způsobu vyjednávání, vede patrně tento 
postup k dosažení jiného bodu. 
 
5. Jako dotyk kuloplochy kolem bodu se souřadnicemi průměrných výplat a redistribuční 
plochy: 
Rovněž v tomto případě na rozdíl od přecházejících postupů, které patrně dávají shodný 
výsledek s výsledkem dosaženým formou výše popsaného způsobu vyjednávání, vede patrně 
tento postup k dosažení jiného bodu. 
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Interpretace společně přijatelné rovnováhy 
Výsledek, který jsme dosáhli, je dost významný. Říká, že za poměrně obecných předpokladů 
existuje přirozená, přirozenému chápání přijatelná strategie, která umožňuje, aby se hráči 
v systémech redistribučního typu nesnažili vyjednávat diskriminační rovnováhy, ale dali 
přednost společně přijatelné rovnováze. Ta je jednoznačně určena a vykazuje řadu zajímavých 
vlastností. Jinak řečeno – nejenže se hráčům vyplatí postupovat ve shodě, ale existuje i jasná 
cesta, jak této shody dosáhnout, a jednoznačný výsledek této shody. Výsledek lze 
interpretovat (jak jsme již zmínili) i tak, že v těchto systémech existuje racionální základ 
morálního jednání.  
Ti, co jsou skeptičtí vůči možnosti vyjádřit podstatné momenty reálného chování lidí 
prostřednictvím matematických modelů vycházejících z předpokladu racionality člověka, 
namítnou: K čemu tento výsledek, když ve skutečnosti normální člověk podlehne pokušení 
diskriminovat druhého, jedná iracionálně, nechá projevit své špatnosti? K čemu abstraktní 
model, když realita je jiná? 
Zde stojí za to připomenout příklad, který jsme uvedli hned v první kapitole a který se týkal 
zdánlivě „iracionálních“ prvků v chování lidí v experimentech s dělením určité peněžní 
částky. Nalezení toho, co lze nazvat objektivní základ racionálně zdůvodněné morality 
v redistribučních systémech, se může stát klíčem k odhalení toho, co dosažení společně 
přijatelné rovnováhy brání, tj. klíčem k odhalení toho (řečeno s trochou zjednodušení i 
nadsázky), odkud pramení lidské špatnosti.  
Víme totiž, že dosažení společně přijatelné rovnováhy je možné jen za určitých předpokladů. 
Většinou se týkají „čistoty modelu“ (nepůsobí žádné vnější vlivy, redistribuce má jasná 
pravidla, vyjednávání nemá žádné transakční náklady, všichni jsou o všem dokonale 
informováni apod.). Jinými slovy – jakékoli narušení předpokladů (jakákoli „nečistota“) může 
znemožnit konvergenci systému ke společně přijatelné rovnováze. Která z těchto narušení 
jsou nejvýznamnější? (Nastolením této otázky se snažíme prostřednictvím modelu odhalit 
další „vrstvu“ reality.) 
Nejdříve nás napadne29, že je to přirozená lidská vlastnost hodnotit sebe jinak než ostatní. 
Máme tendenci nadhodnocovat vlastní schopnosti (výkonnost) a podhodnocovat schopnosti 
(výkonnost) druhých.30 Podrobný rozbor tohoto případu však ukazuje, že omezená schopnost 
jednotlivých hráčů hodnotit svou výkonnost i výkonnost ostatních hráčů, není tím, co by hrálo 
tak významnou roli. Platí totiž následující: 
- Každý hráč je schopen korigovat svá hodnocení podle toho, jaké návrhy dávají v procesu 
vyjednávání ostatní hráči. 
- Hráč, který by takové korekce nedělal (byl nevnímavý k tomu, co je sdělováno v návrzích na 
rozdělení výplat), by se ocitl „mimo hru“ (koalici by vytvořili hráči, kteří jsou schopni svá 
hodnocení vzájemně korigovat. 
- Vítězí tedy strategie vzájemného korigování hodnocení výkonnosti a tyto strategie rovněž 
konvergují ke společně přijatelné rovnováze. 
(Samozřejmě i zde platí, že různým způsobem mohou být narušeny předpoklady vzájemného 
korigování ocenění výkonnosti podle návrhů, které jsou během vyjednávání podávány, ale to 
již je na další „jemnější“ analýzu.) 

                                                 
29 Tak tomu bylo i na teoretickém semináři Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování, který je na 
VŠFS pořádán ve výukových měsících pravidelně týdně od října 2003, viz http://www.vsfs.cz/?id=1046. Na 
těchto webových stránkách lze sledovat práci týmu zabývajícího se teorií redistribučních systémů a nejnovější 
výsledky. 
30 Na výše zmíněném teoretickém semináři byla probírána i možnost, že výše uvedené souvisí se syndromem 
vůdcovství. Viz seminář na téma: Nové v teorii redistribučních systémů III (Lze vypočítat syndrom 
„vůdcovství“?), který se konal 10.06.2009. K němu jsou na http://www.vsfs.cz/?id=1046 podkladové materiály.  
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Zůstává tak otázka, co z hlediska narušení procesu vyjednávání společně přijatelné rovnováhy 
je tím hlavním, nejdůležitějším a tudíž i klíčovým. Klíčovým ve smyslu odhalení toho, co 
v realitě omezuje uplatnění racionality k volbě morálního postupu v dané oblasti 
(u příslušného typu redistribučních her). 
 
 
Co a jak lze vy číst prost řednictvím modelu z reality  
 
Elementární model systému (podobně jako i jeho rozšíření různými směry) slouží k tomu, 
abychom z reality (z toho, co se odehrává na daném místě a v danou dobu) vyčetli co nejvíce, 
včetně – či přesněji především – toho, co by jinak zůstalo skryto. Některé základní prvky 
„čtecího modelu“ již máme, takže se můžeme zabývat otázkou, co prostřednictvím nich lze 
vysledovat. Jedná se zejména o následující: 
 
 
1. Velká citlivost toho, co se odehrává v reálném systému, na vnější podmínky: 
 
Model jsme sestavili jako plně symetrický. Všichni hráči si byli vzájemně stejně sympatičtí či 
nesympatičtí, bylo jim lhostejné, kdo s kým vytvoří koalici. Ukázali jsme si, že v tomto 
případě by hráči měli tendenci poměrně rychle přejít od vytváření diskriminujících koalic, 
které jsou ovšem nestabilní, ke hledání společně přijatelné rovnováhy.  
Situace se ovšem výrazně změní, pokud do hry zasáhnou některé vnější vlivy. V tom případě 
vzniká situace, kdy je existence některých koalic mezi dvěma hráči předurčena právě těmito 
vlivy. To znamená, že v každý reálný systém je velmi citlivý na vnější vlivy, které mohou 
předurčit vznik některé z koalic mezi hráči. Těmito vnějším vlivy je pak zaručena i stabilita 
příslušné koalice. 
Odsud vyplývají otázky, kterým je nutné se věnovat podrobněji: 
- Jakou podobu mohou mít výše uvedené vnější vlivy a co může být jejich příčinou? 
- Jak tyto vnější vlivy identifikovat. 
 
 
2. Při vyjednávání je nutné rozlišit ty vlivy, které lze vykompenzovat výší výplaty v rámci 
daného systému, od těch vlivů, které jsou tímto způsobem nevykompenzovatelné: 
 
Zde začněme nejdříve příkladem. Hráč A je přítel hráče B. Proto při vytváření koalice hráč A 
upřednostní vytvoření koalice A a B před vytvořením koalice A a C. Ovšem až do určité 
chvíle, kdy výhoda z vytvoření koalice s hráčem C mu přinese větší užitek, než má z koalice 
s hráčem B.  
Kdy tomu tak bude? Můžeme vytvářet různé modely, které jsou rozšířením původního 
herního schématu. V důsledku existence přátelství mezi A a B má pro A velikost výplaty 
hráče B nějakou nenulovou hodnotu, např. 0,3 výplaty hráče B, zatímco výplata hráče C má 
pro hráče A nulovou hodnotu. Potom musíme celkovou výplatu hráče A uvažovat jako součet 
obou výplat, tj. a + 0,3b. 
Pro úplnost dodejme, že hodnota výplaty hráče C by mohla mít pro hráče A také hodnotu 
zápornou. Např. proto, že ze strany hráče C hrozí určité riziko investování získaných 
prostředků v dané hře do své pozice v dalších hrách, kterých se účastní i hráč A. Tuto 
skutečnost můžeme modelovat tak, že velikost výplaty hráče C má pro hráče A zápornou 
hodnotu, tj. např. – 0,5 výplaty hráče C. Celková výplata hráče A bude součtem výplat všech 
tří hráčů, tj. a + 0,3b – 0,5c. Příslušné koeficienty budeme dále označovat αi, βi, γi, kde index 
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ukazuje na hráče, ke kterému se vztahují (kterému nejsou vztahy k určitému jinému hráči 
lhostejné). 
V těchto případech může docházet k tomu, že hráč, který je v nepřátelském vztahu s hráči, 
kteří jsou ve vzájemném přátelském vztahu, může (a z hlediska jeho racionálního chování 
v „čistém“ modelu také musí) svou nepříznivou pozici vykompenzovat tím, že nabídne 
vstřícnější rozdělení jednomu či druhému hráči. Budeme-li znát koeficienty kladné a záporné 
afinity (přátelského či nepřátelského vztahu) mezi hráči a budeme-li za daných podmínek 
hledat diskriminační rovnováhy, pak se nám původní systém rovnic jen částečně modifikuje. 
Připomeňme, že „čisté“, tj. afinitami mezi hráči neovlivněné, diskriminační rovnováhy byly 
dány řešením následující soustavy rovnic: 
d1 + x2 + x3 =  E – η.R(d1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)      (1.1) 
x1 + d2 + x3 =  E – η.R(x1 – e1; d2 – e2; x3 – e3)      (1.2) 
x1 + x2 + d3 =  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; d3 – e3)      (1.3) 
 
V případě, že existují kladné či záporné afinity mezi hráči, již neplatí, že to, co vyjedná jeden 
hráč s druhým, se musí rovnat tomu, co vyjedná s třetím, a to v případě všech tří hráčů. Máme 
tedy jinou soustavu rovnic: 
d1 + x23 + x32 =  E – η.R(d1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)      (2.1) 
x13 + d2 + x31 =  E – η.R(x1 – e1; d2 – e2; x3 – e3)      (2.2) 
x12 + x21 + d3 =  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; d3 – e3)      (2.3) 
 
kde  
x23 je výplata hráče B, kterou vyjednal s hráčem C 
x32 je výplata hráče C, kterou vyjednal s hráčem B 
x13 je výplata hráče A, kterou vyjednal s hráčem C 
x31 je výplata hráče C, kterou vyjednal s hráčem A 
x12 je výplata hráče A, kterou vyjednal s hráčem B 
x21 je výplata hráče B, kterou vyjednal s hráčem A 
 
Tato soustava tří rovnic má již šest neznámých. Platí ovšem, že… 
Celková výplata hráče A:  x 1́ =  x1 +  β1x2 +  γ1x3 

Celková výplata hráče B:  x 2́ =  α2x1 +  x2 +  γ2x3 
Celková výplata hráče C:  x 3́ =  α3x1 +  β3x2 +  x3 
 
kde αi, βi, γi jsou koeficienty vzájemné afinity jednotlivých hráčů. 
 
Pokud dosadíme z původní soustavy rovnic, tak ve vítězné koalici má:  
- hráč A:  
 -- buď výplatu  x 1́3 =  x13 +  β1d2 +  γ1x31 
 -- nebo výplatu  x1́2 =  x12 +  β1x21 + γ1d3 
- hráč B:  
 -- buď výplatu  x 2́1 =  α2x12 + x21 +  γ2d3 
 -- nebo výplatu  x2́3 =  α2d1 +  x23 +  γ2x32 
- hráč C:  
 -- buď výplatu  x 3́1 =  α3x13 + β3d2 +  x31 
 -- nebo výplatu  x3́2 =  α3d1 +  β3x32 + x32 
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Pro tuto celkovou výplatu již ovšem musí platit, že to, co vyjedná jeden hráč s druhým, se 
musí rovnat tomu, co vyjedná s třetím, a to v případě všech tří hráčů, tj.: 
x´13 =  x 1́2  
x´21 =  x 2́3  
x´31 =  x 3́2  
 
To, co platí pro levé strany rovnic, musí platit i pro pravé a tedy musí platit i soustava tří 
rovnic: 
x13 +  β1d2 +  γ1x31 = x12 +  β1x21 + γ1d3       (3.1) 
α2x12 + x21 +  γ2d3 = α2d1 +  x23 +  γ2x32       (3.2) 
α3x13 + β3d2 + x31 = α3d1 +  β3x32 + x32       (3.3) 
 
Přitom tato soustava rovnic musí platit současně s již uvedenou soustavou rovnic. Máme tedy 
soustavu šesti rovnic o šesti neznámých, která (ve většině případů, resp. v běžných situacích) 
jednoznačně určuje tři body modifikovaných diskriminačních výplat: 
d1 + x23 + x32 =  E – η.R(d1 – e1; x2 – e2; x3 – e3)      (4.1) 
x13 + d2 + x31 =  E – η.R(x1 – e1; d2 – e2; x3 – e3)      (4.2) 
x12 + x21 + d3 =  E – η.R(x1 – e1; x2 – e2; d3 – e3)      (4.3) 
x13 +  β1d2 +  γ1x31 = x12 +  β1x21 + γ1d3       (4.4) 
α2x12 + x21 +  γ2d3 = α2d1 +  x23 +  γ2x32       (4.5) 
α3x13 + β3d2 + x31 = α3d1 +  β3x32 + x32       (4.6) 
 
Matematické vlastnosti příslušné soustavy rovnic mohou ukrývat řadu zajímavostí, které mají 
význam i při analýze chování lidí v reálných životních situacích. V našem přístupu 
předpokládáme, že člověk je schopen poměrně přesně situaci vyhodnotit na základě své 
představivosti a svých zkušeností i bez složitých výpočtů. Vlastní výpočet má dvě základní 
funkce: 
- Člověk v něm může najít oporu pro přesnější kalibraci situací, v nichž se ocitá (příp. do 
nichž je vržen či vtahován). 
- Může odhalit anomálie ve vyhodnocování situací, kterých se člověk dopouští, a umožnit mu 
tak kromě jiného sebereflexi důsledků působení různých vnějších vlivů na jeho psychiku, 
konkrétně pak na vyhodnocovací a rozhodovací část jeho psychiky. 
 
Při každém vyjednávání je důležité odhalit ty vlivy, které jsou vykompenzovatelné (ústupkem 
v nabízeném rozdělení výplat, podbízením se), a vlivy, které vykompenzovatelné nejsou. 
Právy tyto nevykompenzovatelné vlivy svědčí o existenci skrytých vazeb mezi hráči, které 
mají původ mimo danou hru. 
 
3. Jaké argumenty se používají při vyjednávání, které slouží k posunům bodů diskriminační 
rovnováhy, příp. společně přijatelné rovnováhy směrem buď k rovnostářskému rozdělení 
nebo rozdělení podle výkonnosti: 
 
Prakticky jakákoli komunikace, k níž dochází, se týká návrhu tvorby koalic a rozdělení 
výplat. V komunikaci jsou ovšem tyto argumenty zpravidla skryty. Všimněme si nejdříve 
argumentů, které se používají k podpoře určitého typu rozdělení výplat. Abychom si 
uvědomili, o co jde, budeme prezentovat nejdříve grafické vyjádření dané situace: 
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Obrázek 6: Různé typy rovnováhy v elementárním redistribučním systému a jejich posuny 
 

   
   
 
Zde: 
- ○ Je bod odpovídající rozdělení výplat podle výkonnosti hráčů jak v případě diskriminační 
rovnováhy (pokud je na hraniční linii), tak v případě rozdělení podle výkonnosti mezi všemi 
hráči (pokud je uvnitř redistribuční plochy). 
- □ Je bod odpovídající diskriminační rovnováze (pokud je na hraniční linii), nebo společně 
přijatelné rovnováhy (pokud je uvnitř redistribuční plochy). 
- + Je bod odpovídající rovnostářskému rozdělení výplat jak v případě diskriminační 
rovnováhy (pokud je na hraniční linii), tak v případě rozdělení podle výkonnosti mezi všemi 
hráči (pokud je uvnitř redistribuční plochy). 
- Šipkami jsou znázorněny možné posuny diskriminační rovnováhy a Nashovy rovnováhy 
v případě působení různých vnějších vlivů na daný redistribuční systém. 
 
Pokusme se o co nejúplnější výčet možností argumentace, která vede k posunům rozdělení 
výplat oproti příslušným typům rovnováhy: 
1. Představa budoucího vývoje: 
Nedělíme se přece jen o výsledek jednání v jednom kole, ale o výsledky i v dalších kolech, 
které jsou současným kolem tak či onak predeterminovány. Přesvědčení ostatních hráčů 
o tom, jak budoucí vývoj proběhne a proč takto proběhne, resp. jaké jsou varianty a jakým 
způsobem se o nich rozhoduje, je při vyjednávání velmi důležité. Hráči si mohou upřesňovat a 
doplňovat představu budoucího vývoje. 
Jedná se o argumenty typu, P „co se stane, když…“ Zde jsou typickými argumenty: 
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- Zdůvodňování nutnosti změny (např. reformy, výměny vůdce apod.) oproti zdůvodňování 
toho, že nejlepší je nic neměnit, že to, co nás znepokojuje, tak bylo vždycky a je 
neodstranitelné (když se jede do kopce, tak se nepřepřahá…). 
- Katastrofické vize (stejně vše fatálně směřuje ke katastrofě…).31 
Představu budoucího vývoje lze modelovat prostřednictvím výplatních matic prezentovaných 
v určitém pořadí, které odpovídá budoucímu vývoji. 
2. Vytvoření obrazu nepřítomného hráče (jak se bude rozhodovat, co od něj hrozí apod., a to 
z hlediska pozitivních i negativních afinit)32: 
Jedná se vlastně o vytvoření modelu druhého hráče a prezentaci tohoto modelu při jednání 
s dalším hráčem – a to třeba i s využitím výsledků jednání s ním. Právě představa o každém 
z hráčů, kterou si vytváří každý jednotlivý hráč, je tím, co představuje velmi významné 
exogenity, kterými je konkretizován výběr jednotlivých průběžných dohod během 
vyjednávání. 
Zde připadá v úvahu řada možností: 
- Prezentace možné dohody s druhým hráčem, příp. stavu přípravy dohody s cílem přimět 
prvního hráče (tedy toho, se kterým se právě vyjednává) k větší vstřícnosti. Tento typ 
vyjednávání lze podstatným způsobem formalizovat prostřednictvím matice výplat jako 
prvotních a navazujících strategií (tedy těch, které lze prosadit okamžitě z daného výchozího 
stavu a které návazně). 
- U vícečlenných systémů (více než 3 hráči) hraje důležitou roli rozlišení hráčů na 3 skupiny: 
 -- Těch, co jednání iniciují, kolem nichž se koalice vytváří (kondenzuje). 
 -- Těch, kteří vytvářejí podstatnou část koalice. 
 -- Těch, kteří se v rozhodujícím momentu přidají a rozhodnou o vytvoření koalice a 
tudíž i rozložení výplat. 
Vždy je přitom důležité, aby hráč, o kterém se vytváří představa (model jeho jednání), do 
tohoto prezentovaného modelu „zapadl“, aby se ve skutečnosti choval tak, jak model, který 
o něm vytváříme, předpokládá, i když jeho jednání může mít zcela jiné motivy, než se mu 
připisuje a může se jednat jen o vnější shodu. 
3. Vytvoření představy o prostředí daného systému: 
- Jaké jsou konkurenční subjekty systému.  
- Co bude daný systém nutit k nějaké změně a proč je nutné s příslušnou změnou počítat 
(souvisí s představou o budoucím vývoji). 
- Jaké jsou horizontální vazby mezi systémy nacházejícími se v okolí našeho systému. – Tj. 
co může omezovat rozhodování uvnitř systému, čemu se musí systém podřídit či co 
respektovat. 
- Do jaké hierarchické struktury systém spadá a o co v této struktuře jde. – Tj. co může 
omezovat rozhodování uvnitř systému, čemu se musí systém podřídit či co respektovat. 
- Jaké jsou možnosti meziorganizační migrace: 
 -- Možnosti ze systému odejít (např. oznámení informace, že některý z hráčů je za 
určitých podmínek rozhodnut systém opustit a má možnost systém opustit). – Jedná se 
o velmi významný moment ve vyjednávání, protože od toho se pak odvíjí jak rozhodování 
uvnitř systémů, tak i představa o budoucím vývoji systému. 
 -- Možnosti, že někdo do systému přijde.  
- Podobně ovšem v opačném smyslu. 
(Problematika meziorganizační migrace je obecně velmi významná.) 
 

                                                 
31 Důvody použití katastrofických vizí při vyjednávání lze velmi přesně identifikovat. Prakticky vždy jsou 
symptomem podpory těch redistribučních situací, které vedou k omezení výkonnosti systému. 
32 Tím mj. či v některých případech působíme na velikost koefiicientů αi, βi, γi a tím i na velikost příslušných 
diskriminačních výplat. 
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Vlastnosti vnějšího prostředí lze formalizovat jako formulování omezujících požadavků na 
vytváření koalic a sdělování informací o těchto omezujících požadavcích mezi členy koalic.  
Rovněž tak lze poměrně snadno formalizovat možnost odchodu někoho ze systému či 
příchodu do systému (počet členů není fixní).  
Třetí aspekt souvisí s hierarchičností organizací – redistribuce existuje nejen uvnitř určité 
organizace, ale i mezi organizacemi (coby hráči) v určité složitější struktuře. 
4. Poukázání na to, že existuje vazba mezi velikostí výplat a vlivem každého z hráčů na 
výsledek hry.  
Jedná se např. o již zmíněný prvek investování do společenské pozice, který pak podstatným 
způsobem ovlivňuje např. představu o budoucím vývoji systému. 
Tj. uvážení zpětné vazby v systému – výsledek hry ovlivňuje pozici (a např. i rozhodovací 
sílu) hráčů v dalším kole. Opět lze formulovat prostřednictvím modelu a příslušné 
posloupnosti matic. 
5. Poukázání na možnou či očekávanou změnu výkonnosti hráčů: 
Může být chápáno i jako součást prezentace budoucího vývoje systému či naopak vytváření 
obrazu o nepřítomném hráči („zestárl“, „už to není ono“, „zpychl“…).  
Nejedná se o vývoj celého systému, ale o to, že původní parametry (výkonnost, hlasovací síla, 
svoboda při utváření koalic) se mění a tím se mění i možnosti vytváření koalic. 
6. Apel na morálku, víru, tabu apod. (tj. omezit výběr faktory, které blokují uvažování všech 
variant formou racionálního rozhodování). 
Matematickým modelem je zde formulování omezení, která tím vznikají při tvorbě koalic. 
Argumenty související s těmito apely často souvisejí s těmi vnějšími vlivy působícími na 
systém, které nelze vykompenzovat velikostí výplat. 
 
Všimněme si, že to, čím se při vyjednávání argumentuje, velmi úzce souvisí s matematicky 
vyjádřitelným rozšířením základního modelu, např.: 
- Změny v čase: 
 -- Velikost toho, co se rozděluje a co by se mohlo rozdělovat. 
 -- Výkonnosti a dalších parametrů hráčů. 
- Hierarchičnost systému a interakce s prostředím: 
 -- Včetně např. vstupu dalšího hráče či odchodu ze systému. 
- Existence zpětných vazeb (výsledky hry mají vliv na parametry hráčů v dalším kole). 
 
Pro argumentaci přitom platí: 
- Je vždy založena na sdělení nových poznatků. 
- Tyto nové poznatky se vždy:  
 -- Buď ukládají do schématu redistribuce, které již druhý hráč zná (ten, kdo je 
podpůrnou argumentací přesvědčován k tomu, aby vstoupil do koalice navrhované prvním 
hráčem); v tom případě obsahují jen upřesnění parametrů příslušného schématu, 
 -- Nebo pro ně druhý hráč vytváří nové schéma redistribuce, které je přímým a 
matematicky definovatelným rozšířením či rozšířením původního schématu (toho, které již 
druhý hráč znal, resp. se kterým počítal). 
Argumentace, při níž je využito rozšířeného schématu, která sděluje nové tímto způsobem, je 
mnohem více účinná. 
 
Jedná se o důležitý závěr, který si zaslouží samostatné rozvinutí ještě nad rámec výše 
řečeného: Hlavním tvrzením ve smyslu výše uvedeného je, že jakákoli působivá (účinná) 
podpůrná argumentace je založena na srozumitelném sdělení, objasnění či pod. matematicky 
definovatelného rozšíření toho herního schématu, se kterým druhý z hráčů již pracoval, 
v němž uvažoval. 
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Jedná se přitom o typicky matematicky vyjádřitelné rozšíření, např.: 
- Větší počet toho, co bylo uvažováno. 
- Změna konstanty v proměnnou. 
- Změna prvku v množinu. 
- Změna množiny ve strukturu se zadanými vztahy. 
- Existence zpětné vazby. 
- Možnost paralelního vyjednávání a přeměna paralelního vyjednávání v rozhodnutí. 
Atd. To, že druhý z hráčů, příp. ani jeden nemusejí mít žádnou matematickou představivost, 
ještě neznamená, že to, co dojednávají, nepodléhá matematickému vyjádření. 
 
Představa o jednotlivých typech rovnováhy (diskriminační a společně přijatelné) i o jejich 
posunech v důsledku jednotlivých vlivů na systém (které jsou využívány v rámci podpůrné 
argumentace) umožňuje poměrně dobře „vyčíst“, o co komu jak v běžných rozhovorech, tak 
tam, kde dochází k záměrnému vyjednávání, jde, jak a proč hodnotí sebe i ostatní. 
Rozlišení jednotlivých typů rovnováhy má značný význam ještě z jednoho hlediska. Hráči se 
mohou řídit několika strategiemi, pokud jde o tvorbu koalic: 
- Orientovat se na vytvoření jedné určité koalice a prosazení určité diskriminační rovnováhy. 
- Snažit se být u tvorby více různých koalic vedoucích k vytvoření diskriminační rovnováhy, 
využívat poznatků při vyjednávání o každé z nich k posilování postavení při vyjednávání jiné 
koalice. 
- Působit jako „neutralizující“ prvek, který se snaží být mimo proces tvorby koalic a přispívat 
spíše k tomu, aby se systém rozdělení výplat blížil společně přijatelné rovnováze. 
- Programově nevstupovat do vyjednávání o tvorbě koalic a způsobu redistribuce v systému, 
stát mimo a (jak se říká) „hledět si svého“. 
 
Z této části vyplývají některá doporučení, která vzhledem k jejich praktickému významu stojí 
za to formulovat explicitně: 
1. Zapamatujme si všechny výše prezentované formy argumentace a sestavme si pro vlastní 
potřebu jejich úplný dobře strukturovaný výčet, který postupně doplňujme na základě našich 
zkušeností (je to naše know-how). 
2. Aktivnímu využívání znalosti forem argumentace jak při naslouchání toho, co říkají druzí, 
tak při naší vlastní argumentaci sloužící k prosazení toho, o co jde nám, věnujme značnou 
pozornost – jedná se o oblast, která je klíčovým pojítkem mezi teorií redistribučních systémů 
a jejím praktickým využitím. 
3. K co nejefektivnějšímu utřídění forem argumentace, kterou využíváme či se kterou se 
můžeme setkat, slouží mj. i velmi abstraktní modely, které vycházejí z modelu elementárního 
redistribučního systému. Právě z tohoto hlediska se nám ozřejmí jejich smysl. 
4. Dávejme přednost příležitostnému používání argumentů, tj. nikoli v přímé vazbě na 
vytváření pro nás příznivé koalice či prosazení příslušné výplaty. Je to účinnější a možnost 
ovlivnit tvorbu koalic i velikost výplat v systému se tím zvýší. 
5. Bedlivě si všímejme ostatních hráčů z hlediska jejich orientace na pozici izolovaného 
hráče, jednoznačně definovaného příslušníka určité koalice, portfoliového investora do tvorby 
koalic. 
6. Respektujme stav vývoje daného systému, tj. to, zda v něm převažuje vliv jednoznačné 
loajality či portfoliového investování, a v souladu s tím volme naší strategii. 
 
Prakticky v každém redistribučním systému probíhá vyjednávání o tvorbě koalic a rozdělení 
výplat, přitom nejen ve zjevných či formalizovaných podobách, ale neustále a spontánně, je 
tak či onak obsaženo v běžných hovorech, které mezi sebou hráči (což jsou v našem případě 
zaměstnanci určitého pracoviště, příp. členové nějaké organizace, ve které působíme) vedou. 
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To se týká zejména argumentace, jejíž jednotlivé formy lze poměrně dobře klasifikovat a 
která slouží k podpoře tvorby koalic i k ovlivnění rozdělení výplat uvnitř koalic. 
S trochou zkušeností lze poměrně snadno rozlišit, kdo se kterou strategií řídí, a odhadnout, jak 
vývoj v systému proběhne.  
 
4. Identifikování různé míry racionality a informovanosti hráčů 
 
V části věnované modelu racionálního chování hráčů při vyjednávání jsme si ukázali, že 
racionální a dobře informovaný hráč bude od počátku navrhovat rozdělení výplat, které 
odpovídá společně přijatelné rovnováze a které zohledňuje jak výkonnost hráčů, tak i jejich 
(v daném případě rovnou) hlasovací sílu. Tak je tomu ovšem jen v rámci čistého modelu. 
V reálných systémech, ve kterých dochází k vyjednávání, musíme předpokládat dvojí: 
- Racionalita každého hráče je omezena v tom smyslu, že teprve po několika krocích si 
postupně uvědomí, kam jednání směřuje, a začne dávat takové návrhy, které počítají s tím, 
o co se mnohou pokoušet ostatní hráči v dalších kolech. 
- Informovanost každého z hráčů je omezena v tom smyslu, že některé významné parametry 
vyjednávání nemusí znát a může se je dozvídat (postupně odhalovat) až v samotném procesu 
vyjednávání. 
- Nezasvěcení hráči neznají skryté nevykompenzovatelné vlivy. 
 
Jak jsme již několikrát uvedli a jak si ukážeme dále, je jednou z nejvýznamnějších 
praktických aplikací teorie redistribučních systémů (a tudíž i vytváření matematických 
modelů, které tato teorie využívá) odhalování toho, co je skryto. Tím jsou právě výše zmíněné 
skryté (pro určitou část hráčů) nevykompenzovatelné vnější vlivy. Tyto vnější vlivy mohou ti 
hráči, kteří tyto skryté nevykompenzovatelné vnější vlivy nevytvářejí, identifikovat a 
postupně odhalovat jejich podobu pouze „na pozadí“ či „v kontrastu“ s tím, co se odehrává při 
vyjednávání o vytváření koalic a rozdělení výplat z hlediska působení těch vlivů, které nejsou 
skryty a které lze vykompenzovat. 
Ty vlivy, které nejsou skryté a které lze vykompenzovat rozdělením výplat, lze postupně 
identifikovat. Tj. v každém systému lze vypozorovat:  
- Jak i při omezené racionalitě každého se projeví zkušenost z vyjednávání a jak tato 
zkušenost ovlivní jeho ochotu dohodnout se na rozdělení, které odpovídá společně přijatelné 
rovnováze. 
- Jak do vyjednávání vstupují argumenty, prostřednictvím kterých hráči zjišťují některé vnější 
vlivy působící na systém, a jak se zvýšení informovanosti projeví modifikací navrhovaných 
rozdělení výplat. 
 
V procesu vyjednávání o tvorbě koalic a rozdělení výplat by tedy mělo postupně docházet 
k dvojímu: 
- I ti hráči, kteří se snaží vytvořit diskriminující koalici, se postupně orientují na společně 
přijatelné řešení. 
- Objevují se dodatečné argumenty modifikující rozdělení výplat (jak nejdříve při tvorbě 
diskriminujících koalic, tak posléze i při hledání konkrétní podoby společně přijatelného 
rozdělení). 
 
Významné je přitom rozlišení dvou případů: 
1. Hráč se orientuje jen na nejbližší stav systému, tj. nepředpokládá jeho změnu 
(neoptimalizuje výsledek v souladu se svými preferencemi z hlediska dalších stavů, resp. 
celého očekávaného průběhu vyjednávání).  
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2. Hráč má představu o celém průběhu vyjednávání a hledá optimum na základě vyhodnocení 
celé této představy. 
Mezi těmito dvěma „polohami“ patrně neexistují přechodné – tj. hráči uvažují buď jen 
nejbližší krok, nebo naopak celou (nekonečnou) perspektivu. Aby však hráč uvažoval celou 
perspektivu, musí si umět představit průběh hry založené na chování optimalizujícím jen 
nejbližší stav. Z praktického hlediska předpokládáme, že celou tuto perspektivu si jsou 
schopni i v reálných situacích hráči představit. Omezenost jejich představy může být chápána 
buď jako projev nedostatečné racionality (přirozené omezenosti), nebo – a to je z hlediska 
praxe důležité rozlišit – omezované racionality právě průběhem her a dosazování hráčů do rolí 
v důsledku působení vnějších skrytých nevykompenzovatelných vlivů. 
 
5. Identifikování vnějších skrytých nevykompenzovatelných vlivů 
 
Názorná představa o posunech jednotlivých typů rovnováhy (a pro její vytvoření je obrázek 6 
velmi vhodnou pomůckou i oporou) v důsledku různých vlivů a tudíž i očekávaný vliv použití 
argumentů na vyjednání určitých podmínek má ještě jeden praktický aspekt.  
Ten, kdo se naučí odhadnout, kam by mělo vyjednávání vést, si nepochybně povšimne, že 
dochází k určitým systematičtějším posunům, resp. anomáliím oproti tomu, co bylo možné 
očekávat. Příčinou zpravidla nebývá nižší úroveň racionality hráčů a tudíž větší míra 
nepředvídatelnosti jejich chování. Systematickými posuny výsledků vyjednávání od 
očekávání o sobě zpravidla dává vědět existence vnějších vlivů, které nelze kompenzovat 
velikostí výplaty. 
Konfrontace modelu v podobě názorné představy o způsobu vytváření různých typů 
rovnováhy v redistribučních systémech s reálným vývojem v konkrétních organizacích či 
institucích umožňuje příslušné vlivy předpokládat, identifikovat a korigovat strategické 
chování s ohledem na jejich existenci a jejich parametry. Jde o to odhalit, jakou podobu 
mohou tyto vnější vlivy mít. To lze zejména na základě následujícího: 
- Argumentace formou poukazu na vnější vlivy používaná některými hráči nehraje při tvorbě 
vítězných koalic žádnou roli (jejich tvorba je determinována jinými vlivy, které zůstávají 
skryty). 
- Snaha o začlenění se do vítězné koalice formou podbízení uplatňovaná některými hráči je 
neúspěšná (v důsledku existence skrytých nevykompenzovatelných vlivů). 
- Někteří hráči nereagují na zkušenosti získané při vyjednávání formou korigování svého 
chování (neexistuje zpětná vazba na zkušenosti, které získávají, vědí či předpokládají, že to, 
co rozhoduje, je dáno něčím, co vůči těmto zůstává skryto). 
- Někteří hráči nereagují na nabídky vycházející ze společně přijatelné rovnováhy (orientují se 
na dosažení určitého typu diskriminační rovnováhy, který je predeterminován skrytými vlivy). 
 
Skryté nevykompenzovatelné vlivy mohou mít následující podobu:  
1. Křížových koalic (tj. koalic vytvářejících se nikoli uvnitř redistribučních systémů, ale mezi 
nimi) a sociálních sítí, které se od těchto křížových koalic odvíjejí. 
2. Struktur založených na vzájemném krytí (tj. struktur vznikajících tím, že hráč, který zjistil 
to, že jiný hráč porušuje dohody, tuto informaci nezveřejní, ale použije k ovlivnění jednání 
hráče).  
3. Paralelních her, které se v daném redistribučním systému hrají (tj. her, o nichž nejsou 
informováni všichni hráči, těmito hrami jsou vyváděny ze systému prostředky ve prospěch 
části hráčů, aniž by o tom část hráčů byla informována). 
 
Všechny tři typy vnějších vlivů spolu vzájemně souvisejí či přesněji – vzájemně se doplňují: 
- Křížové koalice vznikají na bázi struktur založených na vzájemném krytí. 
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- Vzájemné krytí hráčů slouží k tomu, aby se v určitém systému mohly hrát paralelní hry. 
- Prostřednictvím paralelních her jsou v systému získávány a ze systému vyváděny 
prostředky, které jsou rozdělovány v rámci křížových koalic a kterými je existence křížových 
koalic udržována. 
- Křížové koalice a od nich se odvíjející sociální sítě umožňují predeterminovat vznik 
vítězných koalic v jednotlivých redistribučních systémech. 
- Takto predeterminované vítězné koalice umožňují uchování struktur založených na 
vzájemném krytí. 
 
6. Projevuje se i role kontextuálních her na modifikování zkušeností jednotlivých hráčů: 
 
Každý z nás v každé hře – ať již si to uvědomuje či spíše neuvědomuje – chápe každou 
konkrétní hru v kontextu her dalších, a to: 
- Jak těch her, o nichž víme, že se hrají a že jsme jejich hráči. 
- Tak i těch her, kterých jsme se kdy zúčastnili a z nichž zkušenost přenášíme do aktuální hry.  
 
Kontextuální hry (a jejich reflexe v psychice hráčů) hrají mimořádně významnou roli při 
výběru strategií, které používá ten či onen hráč. To ostatně vyplynulo z rozboru výsledků 
experimentálního testování chování lidí v případě her typu Vězňovo dilema. Jejich vliv se 
projeví i ve hrách redistribučního typu. Pokud si chceme udělat představu o tom, jak se 
projeví, musíme uvážit několik vrstev: 
1. Čistý model předpokládá, že hráči na základě představy o výsledcích vyjednávání 
diskriminačních rovnováh začínají vyjednávat společně přijatelnou rovnováhu. 
2. Do vyjednávání společně přijatelné rovnováhy vstupují vnější vlivy (jejich tři typy jsme 
popsali v bodě 5.). 
3. (A to je to nové, oproti tomu, co jsme doposud uvažovali:) Vstup vnějších vlivů, který 
může více či méně potlačit tendenci k dosažení společně přijatelné dohody) je podstatným 
způsobem modifikován dopadem kontextuálních her na psychiku jednotlivých hráčů. 
 
Tímto pohledem se již velmi těsně blížíme k tomu, co se v realitě odehrává. Lze namítnout, že 
se jedná o příliš složitý komplex vlivů, který lze jen obtížně vyhodnotit. Nepodceňujme však 
naši schopnost subjektivně se s touto komplexitou vyrovnat a na základě představy toho, co se 
odehrává, poměrně přesně vše vyhodnotit. Praktický význam toho, co je tematizováno 
v bodech 1. – 3. je dvojí: 
- Jednak umožňuje každému vytvořit si dostatečně úplný koncept, do kterého může následně 
„ukládat“ zkušenosti z toho, s čím se v různých hrách (i v těch, jejichž existenci, resp. svou 
účast v nich si neuvědomoval) setkává; na základě toho pak efektivněji volit strategie v těchto 
hrách. 
- Jednak nabízí teoretická východiska či přesněji teoretický základ pro experimentální 
testování toho, jak se chovají „živí“ a „běžným rozumem“ obdaření lidé různého věku, 
různého profesního zaměření ve hrách typu redistribučních. 
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Paralelní redistribu ční hry 
 
Karel Havlí ček, Radim Valen čík 
 
 
Role paralelních redistribu čních her 
 
Víme tedy, že proces vyjednávání v redistribučních systémech by za určitých podmínek mohl 
vést k vytvoření společně přijatelné rovnováhy a že existuje určitý typ strategií vyjednávání, 
které k dosažení této rovnováhy vedou. To je teoretický výsledek. Z praxe víme, že mnohem 
častěji se v manažerské praxi (ale i z hlediska fungování různých institucí) setkáváme 
s případy, kdy se vytvářejí koalice, jejichž členové dobývají výhody pro sebe a jiné hráče 
(členy organizace, zaměstnance instituce, spolupracovníky apod.) diskriminují. Co je hlavní 
příčinou tohoto jevu? 
Pro manažerskou praxi by odpověď na uvedenou otázku byla velmi důležitá. Poněkud 
skeptičtí však můžeme být z hlediska toho, co všechno může proces konvergence ke společně 
přijatelné rovnováze narušit. Předpokládali jsme, že všichni hráči vzájemně znají svoji 
výkonnost, jsou schopni zjistit, jakou výplatu dostane hráč, pokud je známa výplata ostatních 
hráčů, neuvažovali jsme transakční náklady na proces vyjednávání koalic atd.  
Podrobnější analýza ukazuje, že některé vlivy nehrají tak významnou roli, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Např. první, co nás napadne, je, že každý z hráčů může mít tendenci 
přecenit svoji výkonnost a požadovat tudíž vyšší odměnu, než by si zasloužil, zatímco ostatní 
hráče podhodnocuje. V tom případě proces vyjednávání nemůže konvergovat ke společně 
přijatelné rovnováze. Pokud ovšem danou situaci modelujeme, zjistíme, že je to jinak. 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o těžiště našeho sdělení, ale jen nutný krok, který nás 
přivede k tomu nejpodstatnějšímu, objasníme bez použití přesného aparátu, proč tomu tak je. 
V případě, že se hráči liší v ocenění výkonnosti své i výkonnosti ostatních hráčů, má každý 
z nich dvě možnosti – buď bude předpokládat, že jen jeho hodnocení výkonnosti sebe a 
ostatních hráčů jsou správné, nebo bude po jednotlivých krocích vyjednávání korigovat svoje 
hodnocení i ostatních hráčů podle toho, jaké nabídky budou dávat ostatní hráči. Lze dokázat, 
že v prvním případně se zpravidla (tj. za dosti obecných předpokladů) ocitne mimo vítěznou 
koalici. Tj. hráči jsou (pokud nepůsobí další vlivy) nuceni vzájemně korigovat svá hodnocení. 
V tom případě (a opět za poměrně obecných podmínek) by systém konvergoval ke společně 
přijatelné rovnováze.33 Závěr z výše uvedeného lze chápat i takto: Nejenže odlišnost 
hodnocení sebe a ostatních hráčů jednotlivými hráči není tou nejvýznamnější příčinou 
omezující konvergenci ke společně přijatelné rovnováze, ale i to, že někteří hráči nejsou 
ochotni korigovat hodnocení sebe a ostatních hráčů, má nějaké hlubší příčiny, které je nutné 
objasnit.  
 
Dosavadní výsledky bádání v oblasti teorie redistribučních systémů ukazují, že hlavní 
příčinou toho, co narušuje proces vytváření společně přijatelné rovnováhy a vede k tvorbě 
diskriminujících koalic, je existence paralelních her v redistribučních systémech. To, že 
v každé organizaci, instituci, firmě či části firmy se kromě hlavní hry hrají i hry paralelní 
(souběžné) s tou hlavní, je něco, co zná každý ze svojí zkušenosti. V každé instituci, která plní 
nějakou funkci, podle jejíchž výsledků jí jsou přidělovány prostředky a ty následně 
rozdělovány mezi ty, co se na plnění funkce instituce podílejí. Současně se zde vytvářejí 

                                                 
33 Analýza podmínek konvergence ke společně přijatelné rovnováze v případě vyjednávání s korekcí hodnocení 
výkonnosti hráčů je velmi náročná na vymezení předpokladů a jejich interpretaci z hlediska reálných situací. 
Dosavadní výsledky však opravňují k tomu, abychom výše uvedený závěr formulovali. 
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různé skupiny, které se podporují, prosazují své přívržence či lídry do výhodnějších pozic, 
těží různé výhody z pozice v instituci apod.  
Tato situace v praxi nastává bohužel poměrně často, typické je to pro větší subjekty, úplně 
zjevně se to projevuje v nadnárodních korporacích, kde výkon jedince neznamená okamžitou 
ztrátu nebo se slabé výsledky vzniklé v důsledku takovéhoto jednání projeví až opožděně. 
Malé a střední firmy nebo podniky vlastněné managementem firmy, které jsou na výkony 
konkrétních jednotlivců více citlivé, se dokážou s podobnými jevy vypořádávat poměrně 
rychle, v mnohých případech jsou vůči nim dokonce přirozeně imunní. O co větší subjekt se 
jedná, o co více zaměstnanců v něm je schopno vytvářet koalice a o co méně hmatatelný je 
výsledek jedince, o to větší zázemí se současně vytváří pro paralelní hry. Jedná se 
například o: 
- Protlačování spřízněných pracovníků do pozic, na které objektivně nestačí, nicméně vytvoří 
koalici, která zakryje neschopnost jiných. 
- Korupci, kdy jedinci prosazují zájmy jiných, neboť následně participují na jejich budoucím 
efektu. 
- Snahu zastínit slabé výsledky nebo nekalé praktiky v oddělení nebo celé firmě tím, že se 
jedinci obklopují slabými nebo věrnými nebo těmi, které lze ovlivnit či vydírat. 
- Snahu obklopovat se slabšími nebo méně ambiciózními pracovníky z obavy o vlastní 
budoucí pozici. 
- Osobní předsudky vzniknuvší v minulých obdobích, např. ve škole, na pracovišti v osobním 
životě. 
- Přípravu na vlastní kariérní růst a oslabování konkurentů. 
- Snahu zabezpečit pozice pro své životní partnery. 
- Podporu krajanů (u nadnárodních firem) na úkor místních a schopnějších. 
- Práci pro konkurenci na bázi průmyslové špionáže. 
- Podvody, krádeže a jiné delikty. 
 
S něčím obdobným se setkáme i v každé firmě, která usiluje o co největší zisk a nejúspěšnější 
vlastní rozvoj. I zde se vytvářejí různá uskupení, i zde může docházet k parazitování na 
výkonu funkcí uvnitř firmy, i zde může docházet k podřizování některých aktivit firmy 
různým společenským subjektům stojícím mimo ni, dokonce může docházet i k činnosti ve 
prospěch konkurenční strany. Pro každého manažera v kterékoli oblasti je nesmírně cenné, 
pokud získá teoretickou oporu pro to, aby mohl různé paralelní hry identifikovat podle 
různých příznaků či vnějších projevů, vyhodnotit a najít způsob, jak omezit jejich negativní 
vliv na chod organizace, instituce, pracoviště či firmy. 
Upozornit na tuto skutečnost byť i v obecné poloze ještě není ani žádná teorie ani žádný 
objev. Pustit se do empirického popisu fenoménu, který můžeme označit jako „paralelní 
redistribuční hra, která se hraje oproti původní redistribuční hře“, může být sice činnost 
užitečná (a pro manažera instituce či firmy, který usiluje o její co největší výkonnost více či 
méně přínosná, poučná či inspirující), ale stejně se nikam daleko nedostaneme. Utopíme se ve 
změti nejrůznějších pohledů na danou problematiku. Teorie v tomto případě nemůže 
konkurovat literární formě popisu reality (typu seriálu „Jistě pane ministře“ či slavnému filmu 
z manažerské praxe „Skandální odhalení“ apod.). Právě zde se ukazuje, co může přinést dobrá 
teorie opírající se o přesný a účinný matematický aparát a proč dobré teorie není nikdy dost. 
A také se ukazuje, že dobře koncipovaná teorie může přinést prokazatelně využitelné 
výsledky, kdy každý krok ve velmi obecně teoretické rovině má obrovský význam pro 
pochopení toho, o co v dané oblasti jde a pro řešení praktických problémů.  
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Rozšířená redistribuční funkce 
 
Typů různých paralelních her, které se hrají, je nepřeberné množství. Praktický i teoretický 
význam má jejich utřídění podle různých kritérií. Činnost v této oblasti může připomínat to, 
co dělá biolog, když se dostane na neprobádaný ostrov a začne objevovat, třídit a začleňovat 
různé druhy a podruhy rostlin podle různých příznaků. V případě práce biologa ovšem platí, 
že k funkčnímu rozlišení různých druhů rostlin potřebujeme znát, co je důležité a co není. 
A k tomu je nutné vědět, jak rostliny fungují, jaké orgány musí mít a jakou funkci tyto orgány 
plní. Podobně je tomu i v našem případě. Potřebujeme rozšířit koncept popisu elementárního 
redistribučního systému (který jsme prezentovali v první části této kapitoly) tak, abychom 
ukázali, jakou roli paralelní redistribuční hry hrají. Rozšířenou soustavu redistribučních 
rovnic pro případ paralelních redistribučních her lze formulovat takto: 
Σx0j = Σe0j - η0.R0(X0 – E0) – Σπi Σxij

 

j j       i      j  
 
kde: 
i = 1, 2, ... M  jsou jednotlivé paralelní redistribuční hry, v případě i = 0 se jedná o původní 
  redistribuční hru 
j = 1, 2, ... N je index vztahující se k hráčům (označuje to, co se týká prvního, druhého atd. 
  hráče) a N je celkový počet hráčů 
xij   je výplata j-tého hráče v i-té paralelní hře  
Σxij  je součet výplat všech hráčů z i-té (základní v případě i = 0 v ostatních   
j  případech paralelní) redistribuční hry 
eij  je výplata j-tého hráče v i-té paralelní hře podle jeho výkonnosti v této 

paralelní hře 
ηi  koeficient snížení výkonnosti v základní redistribuční hře 
X i – Ei  vektor (xi1 – ei1; xi2 – ei2;… xiN – eiN), tj. vektor rozdílů mezi výplatou podle 
  výkonnosti hráče a jeho skutečnou výplatou v i-té paralelní hře 
Ri(X i – Ei) funkce snížení výnosu z i-té paralelní hry v důsledku odchylky výplat od  
  výkonností hráčů (přičemž jde o výkonnost dle požadavků příslušné paralelní 
  redistribuční hry) 
πi  koeficient vlivu velikosti výplat hráčů v i-té paralelní redistribuční hře na 
  snížení výplat v základní redistribuční hře 
 
Rozšířenou soustavu redistribučních rovnic pro případ paralelních redistribučních her lze pak 
číst takto:  
- V základní redistribuční hře se součet výplat hráčů (Σx0j sečteno po j) rovná tomu, kolik by 
mohli dostat, pokud by měli výplaty podle své výkonnosti (Σe0j sečteno po j), ovšem sníženo 
v důsledku odchylky výplat hráčů od výkonnosti hráčů (ηR(X0 – E0)) a dále pak o negativní 
vliv paralelních redistribučních her na celkovou výkonnost základního redistribučního 
systému (Σπi Σxij sečteno po j a i). 
- V i-té paralelní redistribuční hře se součet výplat hráčů (Σxij sečteno po j) rovná tomu, kolik 
by mohli dostat, pokud by měli výplaty podle své výkonnosti (Σeij sečteno po j), ovšem 
sníženo v důsledku odchylky výplat hráčů od výkonnosti hráčů (η.R(Xi – Ei)), přitom 
negativní vliv paralelních redistribučních her na výkonnost kteréhokoli jiného redistribučního 
systému neuvažujeme (pokud by byla do určité paralelní redistribuční hry vložena další, pak 
by bylo snadné příslušnou soustavu příslušným způsobem rozšířit, resp. hierarchizovat). 
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Uvedená soustava rovnic stojí kromě jiného na následujících předpokladech: 
1. Jednotlivé paralelní redistribuční hry jsou na sobě nezávislé, a proto v příslušných 
rovnicích jejich výplat není člen typu Σπi Σxij. 
2. To mj. znamená, že do paralelních redistribučních her nejsou vloženy další paralelní 
redistribuční hry, proto to, co v rámci nich může být rozděleno, není závislé na jiných 
paralelních redistribučních hrách; pokud by do některé paralelní redistribuční hry byla 
vložena jiná či jiné, není problém soustavu rovnic příslušným způsobem rozšířit. 
3. Za zjednodušenou může být považována konstrukce vlivu paralelních redistribučních her 
na snížení efektivnosti základní redistribuční hry, tj. člen Σπi Σxij – předpokládá se lineární 
závislost na sumě toho, co si ti, kteří hrají paralelní redistribuční hru, mezi sebe rozdělí; ve 
zdůvodněném případě by tato závislost mohla být vyjádřena i jinou formou. 
K dané soustavě rovnic, která popisuje N-1rozměrný prostor, lze dodat následující omezení 
vyplývající z požadavku maximalizace výplaty každým hráčem (a porovnávání různých 
možností, pokud jde o to, za jakých podmínek bude které paralelní hry hrát či nikoli). 
Z hlediska racionality hráčů budeme předpokládat, že každý maximalizuje svou výplatu 
v souladu s tím, jaké má dispozice a jak je informován. Tj. každý hráč se bude podílet na 
vytvoření těch koalic, které jsou pro něj nejvýhodnější. Jako příklad si uveďme soustavu 
redistribučních rovnic pro nejjednodušší případ tří hráčů s jednou paralelní redistribuční hrou: 
x01 + x02 + x03 = e01 + e02 + e03  - η0R0(x01 – e01; x02 – e02; x03 – e03) – π1(x11 + x12) 
x11 + x12  = e11 + e12   - η1R1(x11 – e11; x12 – e12) 
Podmínka účasti hráče na paralelní redistribuční hře: xij > 0 pro i > 0. Lze ji interpretovat i 
takto: Hráč, který ví o paralelní redistribuční hře, se na ni může určitým způsobem podílet a 
v tom případě z ní požaduje nenulovou výplatu.  
S využitím výše uvedeného formálního popisu lze rozlišit dva typy redistribučních systémů: 
- Jedny nejsou schopny těžit prostředky redistribuované v rámci paralelní redistribuční hry ze 
svého prostředí. Vše, co se v nich redistribuuje v paralelní redistribuční hře, je na úkor výplat 
v základní redistribuční hře. Tyto hry nazveme endogenní. 
- Druhé jsou schopny těžit prostředky redistribuované v rámci paralelní redistribuční hry ze 
svého prostředí. To, co se v nich redistribuuje v paralelní redistribuční hře, je jen z části na 
úkor výplat v základní redistribuční hře. Tyto hry nazveme exogenní.  
Platí tvrzení, že každý systém, ve kterém se hrají exogenní hry, je součástí systému, který je 
z tohoto hlediska endogenní. Návazně na to lze nastolit otázku, zda v každém endogenním 
redistribučním systému existence paralelních redistribučních her snižuje jeho efektivnost, 
resp. nakolik snižuje jeho efektivnost. Odpověď na tuto otázku je pozitivní. Z praktického 
hlediska je důležité identifikovat zejména ty paralelní hry, které mají na snížení efektivnosti 
celého systému největší dopad.  
Paralelní redistribuční hry lze rozlišit i podle dalších aspektů, např.: 
Lze předpokládat, že se i v této oblasti podaří vytvořit matematický model s vysokou 
vypovídací schopností. V současné době uvedenou oblast mapujeme z hlediska rozlišení 
základních typů různých paralelních her, mj. podle toho: 
- Zda výplaty některých hráčů jsou větší než v základní redistribuční hře či nikoli. 
- Zda mají přímý vliv na původní redistribuční hru, tj. vedou k jinému rozdělení výplat uvnitř 
původní redistribuční hry, příp. mění i parametry redistribuční rovnice původní redistribuční 
hry. 
- Zda předpokládají či naopak nepředpokládají různou informovanost hráčů o existenci 
paralelních redistribučních her. 
- Zda jsou hráči upláceni z prostředků původní redistribuční hry, z prostředků paralelní hry, 
příp. kombinovaným způsobem (a kteří hráči to jsou). 
- Zda a jaký mají vliv na pokles výkonnosti v hierarchickém systému. 
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Apod. Není problém si představit, jak odhalení každého dalšího typu paralelní redistribuční 
hry či lepší kvalifikace těchto her může napomoci manažerům zvládat nejrůznější situace. 
Část věnovanou roli paralelních her zakončíme otázkou, na kterou dosud neznáme odpověď. 
Pokud bychom ji však dali, mělo by to pro manažerskou praxi značný význam. Lze ji 
formulovat takto: Čím je dána stabilita paralelních redistribučních her oproti stabilitě základní 
redistribuční hry? 
Tato formulace vyžaduje určitý výklad. Většina redistribučních systémů je napadena 
paralelními redistribučními hrami a v důsledku toho dochází ke snížení efektivnosti těchto 
systémů. Nejvíce příležitostí pro paralelní redistribuční hry se nachází v těch subsystémech, 
kde je prostor pro exogenní paralelní redistribuční hry. Platí ovšem, že každá paralelní 
redistribuční hra v libovolném redistribučním systému vymezuje určitý subsystém, ve kterém 
je samotná tato hra základní redistribuční hrou (může v ní docházet k poklesu výkonnosti 
celého systému v důsledku odchylky odměn od výkonnosti hráčů) a může být tudíž rovněž 
napadena paralelními redistribučními hrami (což výkonnost tohoto subsystému dále snižuje). 
Tj. – jinak řečeno – ti, co se snaží z nějakého systému něco vytěžit pro sebe, sami mezi sebou 
hrají obdobné redistribuční hry, které snižují efektivnost systému, ve kterém působí, přesto, že 
se v daném případě jedná o systém těžící ze svého prostředí. Při překročení určitých hranic 
snížení výkonnosti příslušného subsystému dochází k jeho zániku (pro některé z hráčů, kteří 
jsou nepostradatelní pro tento subsystém, je výhodnější jej opustit). Praxe však ukazuje, že 
vložené paralelní redistribuční hry jsou poměrně stabilní. Jinak řečeno – ti, co těží ze systému, 
jsou schopni jednat ve shodě (orientovat se na dosažení společně přijatelné rovnováhy) více 
než hráči v těch redistribučních systémech, z nichž jsou paralelními hrami odčerpávány 
prostředky. Tento fenomén může mít řadu příčin. Vysvětlení však může být i překvapivě 
prosté (což považujeme z řady důvodů za pravděpodobné), jde jen o to správě identifikovat to 
nejdůležitější.   
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Model vyjednávání v redistribu čním systému v explicitním 
tvaru 
 
Tomáš Kosi čka, Hana Mihal činová, Radim Valen čík 
 
 
Pokusme se nyní zadat pravidla hry tak, aby ji bylo možné představit v explicitním tvaru. 
Navrhneme obecný model vyjednávání, který bude možno následně konkretizovat formou 
různých omezení. Současně budeme klást důraz na to, abychom upozornili na případná 
omezení obecnosti. 
 
Nechť máme hráče A, B, C a množinu výplat ohraničenou redistribuční plochou, tj.: 
 
x + y + z < x0 a + b y0+ c z0 – η.R(x-x0; y-y0; z-z0) 
 
Nechť následující trojúhelník představuje trojrozměrnou množinu všech možných výplat 
hráčů ležících na redistribuční ploše a pod ní. 
 
 
 
 
 
 
Nechť na tahu je určitý hráč (bez omezení obecnosti např. A, obecně bychom mohli označit 
x1, x2, x3 – některý z hráčů A, B, C), je zadáno nějaké výchozí rozdělení výplat (x0, y0, z0).  
 
    bod se souřadnicemi (x0, y0, z0) 
 
  ● 

 
 
 
Můžeme uvažovat několik alternativ: 
1. Hráč A může učinit nabídku jednomu z hráčů: 
- hráči B, 
- hráči C. 
2. Hráč A může učinit nabídku oběma hráčům současně. 
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Příklad jednoho typu pravidel vyjednávání  
 
V dalším budeme uvažovat pouze první případ, tj. kdy hráč může učinit nabídku jednomu či 
druhému hráči, přičemž čeká na jeho odpověď. 
 
 
 První krok: 
 
 

          A  
 
 nabídka                nabídka 
 učiněná                učiněná  
 nejdříve                nejdříve  
 hráči B         hráči C 
 
 
 
         ● 
                          
   ●        
 
 
 
 
   K tomu ještě vysvětlení použitých symbolů: 
 
 
    znamená, že hráč A   různé návrhy, 
    může navrhnout   tj. rozdělení, 
    kterékoli rozdělení   která lze navrhnout 
    v daném    hráči B či C 
    prostoru 
 
 
 
 

   (x0, y0, z0) 
     

   ● (x11, y11, z11) 
    
 
 
 
   v daném případě bylo navrženo hráčem A hráči B  
   rozdělení (x11, y11, z11), tím by se systém posunul  
   z bodu (x0, y0, z0) do bodu (x11, y11, z11) 
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Pokud první nabídku obdrží od hráče A hráč B, je na tahu a má dvě možnosti. Buď nabídku 
přijme, nebo nabídku odmítne. 
Pokud první nabídku obdrží od hráče A hráč C, je na tahu a má dvě možnosti. Buď nabídku 
přijme, nebo nabídku odmítne. 
Uvedené lze vyjádřit následujícím způsobem: 
 
 
 Druhý krok 
 

          A  
 
  

nabídka                nabídka 
 učiněná                učiněná   
 hráči B         hráči C 
 
 
 
         ● 
                         
   ●        
 
 
       B      C 
 
 
 
      Přijal        Nepř.    Přijal       Nepř. 
 
 
 
 
Budeme uvažovat případ, kdy nabídka ze strany hráče A byla nejdříve učiněna hráči B 
(obdobně by tomu bylo v případě, pokud by hráč A učinil nejdříve nabídku hráči C). Zde (jak 
již bylo uvedeno) jsou dvě možnosti: 
1. Hráč B nabídku od hráče A přijal. V tom případě budeme předpokládat, že na tahu je 
hráč C. Ten je ve stejné, resp. obdobné situaci jako hráč A na začátku procesu vyjednávání, 
který sledujeme. Tj. může učinit nabídku buď hráči A nebo hráči B nebo oběma hráčům 
současně (přičemž podobně jako v předcházejícím případě nebudeme uvažovat situaci, kdy je 
nabídka daná oběma hráčům současně). 
2. V případě, kdy hráč B nabídku odmítne, učiní hráč nabídku druhému hráči (tj. v daném 
případě hráči C). 
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Třetí krok: 
 

          A  
 
 
 nabídka                nabídka 
 učiněná                učiněná  
 hráči B         hráči C 
 
 
 
         ● 
                         
   ●        
 
 
       B      C 
 
 
 
      Přijal        Nepř.    Přijal       Nepř. 
 
          C    A       B                A 
 
 
 
 
V případě, že hráč B nabídku od hráče A přijal a na tahu je nyní hráč C, bude hra pokračovat 
jako v případě, když na začátku byl hráč A a mohl učinit nabídku buď hráči B, nebo C s tím, 
že hráč C může učinit nabídku buď hráči A nebo B: 
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 Třetí krok v případě, že nabídka byla přijata: 
 
 

          A  
 
 
 nabídka                nabídka 
 učiněná                učiněná  
 hráči B         hráči C 
 
 
 
         ● 
                         
   ●        
 
 
       B      C 
 
 
 
      Přijal        Nepř.    Přijal       Nepř. 
 
          C    A       B                A 
 
 
 
  
 
  
 
 
      
             
                       ●  
     ●                        

           
           A     B 
 
 
 
 
Nyní zformulujeme, co se bude dít, pokud hráč B nabídku nepřijme a na tahu se ocitne opět 
hráč A. Ten má opět dvě možnosti – buď se obrátí na druhého hráče a dá mu určitou nabídku, 
nebo se znovu obrátí na hráče B s jinou nabídkou. 
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 Třetí krok v případě, že nabídka nebyla přijata: 
 
 

          A  
 
  

nabídka                nabídka 
 učiněná                učiněná  
 hráči B         hráči C 
 
 
 
         ● 
                         
   ●        
 
 
       B      C 
 
 
 
      Přijal        Nepř.    Přijal       Nepř. 
 
          C    A       B                A 
 
 
 
 
        
 
 
 
               ● 
                         
   ●        
 
 
       B           C 
 
 
 
 
Tím jsme vyčerpali všechny možnosti a můžeme si představit, jak hra (tento „kmen“ her) 
pokračuje. 
 
Lze uvažovat případ, kdy hráč nemůže revidovat nabídku učiněnou jinému hráči, tj. po 
odmítnutí se může již jen obrátit na druhého hráče. Pokud i ten nabídku odmítne, můžeme 
v takto omezené variantě her považovat hru za ukončenou. 



 109 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Hypotéza o konvergencích stav ů  
 
Nyní lze zkoumat konkrétnější případy her, tj. na základě určitých úvah omezíme možnosti 
(libovůli), pokud jde o výběr strategií, kterými hráči disponují. K tomu nejdříve zavedeme 
pojem „lepší“ a „horší“ bod pro určitého hráče z množiny možných (re)distribucí, tj. 
z množiny dané omezením: 
 
x + y + z < x0 a + b y0+ c z0 – η.R(x-x0; y-y0; z-z0) 
pro nezáporné x, y ,z 
 
Poznámka:  
Připomeňme, že nás zajímají přechody z jednoho bodu do druhého, příslušný přechod je vždy 
redistribucí oproti předcházejícímu rozdělení. 
 
(x0, y0, z0) „je lepší pro hráče A“ (apod.) než (x1, y1, z1) tehdy a právě tehdy, když x0 > x1 
 
Tímto vyjadřujeme preference hráčů, mj. to, že každý se snaží maximalizovat svou výplatu a 
výplata ostatních hráčů je mu lhostejná. 
 
Strategie použité hráči při vyjednávání můžeme omezit např. následujícím způsobem: 
1.1 Každý hráč usiluje o co nejlepší výplatu. 
1.2 Hráč přijme nabídku druhého hráče jen tehdy, když se dostane do lepší situace (dostane 
více než v předcházející). 
1.3 Každý hráč ví, že pokud má být jeho nabídka přijata druhým hráčem, musí mu dát lepší 
nabídku. 
1.4 Hráči nabízejí jen paretooptimální situace, tj. body na redistribuční ploše. 
 
Můžeme formulovat i silnější omezení: 
2.1 Pokud hráč dostane nabídku lepší, než je jeho dosavadní situace, přijme ji. 
2.2 Hráč učiní nabídku tomu hráči, se kterým je to pro něj výhodnější v tom smyslu, že pokud 
mu navrhne bod, ve kterém na tom bude tento druhý hráč lépe, bude na tom lépe i samotný 
hráč, než pokud by obdobnou nabídku učinil třetímu hráči. 
 
K tomu důležitá poznámka ad 2.2: 
Ukazuje se, že pro „dobré chování“ systému je důležité, aby diskriminovaný hráč nabídl 
hráči, se kterým je pro něj výhodnější uzavřít koalici, nikoli jen některou z nabídek, při které 
si oba tito hráči polepší, ale jen nabídky z intervalu mezi nejmenší možnou, při které si tento 
hráč polepší, a nejmenší možnou, kterou by musel nabídnout třetímu hráči (tj. tomu, se 
kterým je pro něj méně výhodné koalici uzavřít).  
To ovšem má svoji logiku. Pokud by totiž příslušný hráč nabídku nepřijal, obrátil by se 
diskriminovaný hráč na oba hráče s toutéž nabídkou, která by byla nižší. Zde se ovšem 
dostáváme do situace, kdy každý hráč musí uvažovat dále, než je jen první tah. 
 
3. Určitým typem her jsou hry s plnou diskriminací, tj. hry, kdy dva hráči vytvářející vítěznou 
koalici plně diskriminují třetího hráče v tom smyslu, že mu dávají nejmenší možnou výplatu. 
 
Simulace na počítači realizované nezávisle P. Vávrou a J. Miholou ukázaly, že posloupnost 
stavů na redistribuční ploše či ještě přesněji na diskriminačních liniích, má následující 
vlastnosti:  
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- Výplata každého z hráčů v případě, že je ve vítězné koalici (v některé ze dvou koalic, tj. ve 
kterékoli vítězné koalici), konverguje k určité hodnotě dané diskriminační rovnováhou. 
 
Tento poznatek je o to významnější, že – jak jsme si ukázali – body diskriminační rovnováhy 
vytvářejí stabilní množinu.  
 
Poznámka:  
Explicitní důkaz tohoto tvrzení i „ohraničení“ příslušného spektra her (definování 
předpokladů, za kterých příslušné tvrzení platí) nebylo dosud provedeno a je považováno za 
aktuální a důležitý krok v rozpracování teorie redistribučních systémů. Přesněji – existuje 
řada otázek, které čekají na odpověď. Uvědomme si, že jsme vybrali jen určitý typ 
vyjednávání, resp. omezili jsme vyjednávání jen jedním z mnoha možných typů pravidel. 
Podobně i strategie hráčů, které jsme jim dali na výběr, jsou drasticky omezené. Proto kromě 
důkazu konvergence za daných podmínek bude nutné odpovědět i na další otázky, např.: 
1. Existují i jiná pravidla hry, za kterých ke konvergencím ve výše uvedeném smyslu při 
omezení výběru strategií hráčů dochází? (Nepochybně ano, lze ukázat řadu modifikovaných 
pravidel, kdy systém se bude chovat – ve smyslu konvergencí výše uvedeného typu – stejným 
způsobem.) 
2. Pro jaký typ pravidel (typů hry) platí tvrzení o konvergenci ve výše uvedeném smyslu, a 
existují nějaká pravidla, při nichž k této konvergenci nedochází? 
3. Lze rozšířit i okruh strategií, které mohou hráči volit, a systém bude konvergovat ve výše 
uvedeném smyslu? 
Všechny výše uvedené otázky se týkají hranice dané typem pravidel a omezením strategií 
hráčů, které vedou k tomu, že – posloupnost bodů představující průběžně vyjednané 
distribuce mezi libovolnými dvěma určitými hráči konverguje k určitému bodu na 
diskriminační linii, tj. diskriminační rovnováze. 
 
 
Co lze vy číst z výše uvedeného 
 
Způsob omezení strategií nás sice přivedl k výsledkům, které jsou zajímavé i 
z matematického hlediska, nicméně existuje určitý obsahový rozpor v předpokladech, na 
kterých je založen. Připomeňme, že uvažujeme hráče, kteří jsou dostatečně racionální a 
dostatečně informovaní. Přitom – a na tom jsou založena omezení příslušných strategií – si, 
zjednodušeně řečeno, nevidí ani na špičku nosu. Orientují se jen na nejbližší redistribuční 
situaci (určité rozdělení výplat), aniž by uvažovali, co se bude dít dál, tj. jak na novou situaci 
budou reagovat hráči v dalším kole, resp. jak bude reagovat ten hráč, který je v dalším kole na 
tahu, co budou navrhovat a na čem se dohodnou hráči v dalších a dalších kolech. 
K čemu tedy dojde, pokud budou hráči dostatečně racionální, dostatečně informovaní o tom, 
jaké návrhy budou průběžně dány a jak na ně budou ostatní hráči v dalších kolech reagovat? 
Hráči si nepochybně budou moci představit celý nekonečný proces až „do konce“. Tj. uvidí, 
k čemu konvergují redistribuční stavy vyjednané mezi každou dvojicí hráčů. 
Jakou výplatu by každý z hráčů v tomto případě mohl očekávat? Buď tu lepší, pokud hra po 
velkém množství kroků skončí případem, kdy se hráč ocitne ve vítězné koalici, nebo tu horší, 
resp. nejmenší, pokud se hráč ocitne mimo tuto koalici. Velikost lepší výplaty přitom bude po 
velkém množství kroků velmi blízká hodnotě dané diskriminační rovnováhou, resp. řešením 
příslušné soustavy rovnic. 
Předpokládejme nyní, že žádnému hráči není znám žádný z vnějších vlivů, který by 
upřednostnil tu koalici, kterou po velkém počtu kroků hra skončí. Proto si dokáže spočítat 
svou očekávanou průměrnou výplatu, která je součtem výplat ve všech třech případech 
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(dvakrát jeho výplata v diskriminační rovnováze, ve které není diskriminován, a jednou jeho 
nejmenší výplata, tj. výplata v situaci, kdy je plně diskriminován). 
 
Racionální a dobře informovaný hráč proto bude od počátku navrhovat rozdělení výplat, které 
odpovídá společně přijatelné rovnováze a které zohledňuje jak výkonnost hráčů, tak i jejich 
(v daném případě rovnou) hlasovací sílu. 
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Institucionální a spole čenská rovnováha v redistribu čním 
systému 
 
Petr Wawrosz 
 
 
V této části se zabýváme problematikou institucí v redistribučních systémech a existencí 
institucionální, respektive systémové rovnováhy v těchto systémech. Text rozděluje 
redistribuci do dvou kategorií – potřebné a nepotřebné redistribuce. Na základě tohoto 
rozdělení je podáno ideové zdůvodnění existence redistribučních systémů. Protože 
k prosazení jakékoliv redistribuce je ve vícečlenných systémech nutný vznik nějaké koalice, 
která danou redistribuci zaručí, je z pohledu institucionální ekonomie prozkoumána 
problematika těchto koalic. Z rozboru vyplývá, že je v zájmu hráčů ve vítězné koalici (koalici, 
v jejíž prospěch probíhá redistribuce) vytvořit takové uspořádání (takovou institucionální a 
společenskou rovnováhu), které zaručí, že postavení hráčů ve vítězné koalici nebude 
změněno. V poslední části se potom zabýváme přímo problematikou institucionální, 
respektive systémové rovnováhy v redistribučních systémech. 
Institucionální ekonomie, z jejíhož pohledu je tento text psán, je zde chápána jako ekonomie, 
která zdůrazňuje, že lidské jednání probíhá v nějakém prostředí a kromě materiálních omezení 
(typu vzácnosti zdrojů) je rovněž limitováno institucemi. Samotný pojem instituce přitom 
není jednoduché definovat, a zatím ani v rámci nové institucionální ekonomie neexistuje 
obecně akceptovatelná definice institucí. Voight (2008) konstatuje, že dva základní přístupy 
k definici institucí jsou následující:  
- instituce jako výsledky hry (lidského jednání);  
- instituce jako pravidla hry (lidského jednání).  
 
V tomto textu se přidržíme chápání institucí jako pravidel hry, přičemž pod pojmem hra 
rozumíme jakoukoliv situaci, v níž dochází k lidské interakci34. Instituce potom budeme 
chápat podle definice uvedené v North (1991, s. 97) jako „…lidmi vymyšlená omezení lidské 
interakce. Utvářejí odpovídající motivace vzájemné směny, ať je tato směna politického, 
společenského či ekonomického ducha35.“  Ve shodě s dalšími autory36 budeme potom 
instituce rozlišovat na formální a neformální. Příkladem formálních institucí je např. zákon, 
neformálních např. zvyky, obvyklé způsoby jednání, morálka apod., neformální instituce 
nejsou vymáhány žádným subjektem.  
Další možné dělení institucí (Voigt 2008, s. 26) je podle toho, zda jsou prosazovány státem – 
tyto instituce nazveme jako externí, respektive zda je stát neprosazuje – takové instituce 
nazveme interní. Instituce potom můžeme rozdělit do následující tabulky (viz tabulka 1.) 

                                                 
34 Binmore (2009).  
35 Shodná definice je i v North (1990).  
36 Autorů, kteří chápou instituce zde definovaným způsobem – tj. jako pravidla hry, je celá řada. Ze zahraničních 
zde jmenujme např. Ostrom (1986), Eggertsson (1990), Hodgson (2003), Furuboton a Richter (2005). Z českých 
potom např. Holman (2005), Pelikán (2005). Uveďme ještě pro zajímavost, že D. North v jedné ze svých 
posledních publikací (North, Wallis a Weingast, 2009) definuje instituce jako pravidla hry, vzor, který řídí a 
omezuje jednání jednotlivých osob. Dle této definice zahrnují instituce formální pravidla – psané právo, 
neformální normy a sdílená přesvědčení jednotlivých subjektů o světě kolem nich včetně způsobů, jakým jsou 
instituce vymáhány.  



 113 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Tabulka 1: Rozdělení institucí 
 

 Existuje nějaká legální 
úprava 

Neexistuje legální úprava 

Prosazovány státem – externí Zákony a další právní normy 0 
Neprosazovány státem – 
interní 

Formální soukromá pravidla 
(např. pravidla sportovních 
organizací, soukromé 
hospodářské právo apod.) 

Konvence (např. jazyková 
pravidla), etická pravidla, 
zvyky, obyčeje, tradice, tabu. 

 

Zdroj: vlastní úprava vycházející z Voight (2008). 
 
U formálních i neformálních institucí je tedy důležité nejen to, že obsahují určité pravidlo 
lidského jednání, ale že je toto pravidlo nějakým způsobem vynutitelné. Jinými slovy, subjekt, 
který se nechová v souladu s pravidlem, musí počítat s možností sankce (postihu), jež je 
uplatněna za účelem, aby dané pravidlo dodržoval37. Konkrétní forma sankce záleží na 
samotném pravidle, někde (zejména v případě formálních institucí) je sankce jeho součástí, 
takže je předem zřejmé, co by se mělo stát, pokud jednající subjekt určité pravidlo poruší. 
Formální instituce jsou pravidla vymáhaná státem nebo nějakou jinou institucí s donucovací 
autoritou (Walliser, 2006). U neformálních institucí z hlediska sankcí platí, že lidé žijí v rámci 
větších skupin (např. příbuzensky propojených – rodin, rodu, klanu atd.).  
Na nedodržení pravidel potom reaguje komunita. Konkrétní forma postihu nemusí být 
jednoznačná, dá se však předpokládat, že příslušníci dané komunity nějakým způsobem 
zareagují – např. odsoudí osobu, která pravidla porušila, donutí ji s porušováním přestat, 
případně s ní omezí kontakty, přestanou jí důvěřovat, atd. Krajním postihem může být třeba 
vyloučení (vyobcování) z dané společnosti. Hrozba sankce však je nutná, protože bez této 
hrozby nic (s výjimkou morálních pravidel, které přímo brání jednotlivcům, aby jednali 
určitým způsobem) nenutí jednotlivé subjekty, aby daná pravidla dodržovaly. Odchylné 
chování nemůže být tolerováno ani z hlediska dané společnosti (systému), protože jinak 
dochází k ohrožení její stability a bezpečnosti. 
Všimněme si, že možnost reagování komunity na nedodržení některých pravidel některým 
z jejích členů má určité předpoklady: 
- Komunita či alespoň její podstatná část musí být o nedodržení pravidel informována. Tj. 
pokud například některý ze členů komunity zjistí, že některý jiný člen komunity porušil 
pravidla, mělo by se toto poznání rozšířit. 
- V komunitě musí existovat mechanismy vedoucí k vyhodnocení závažnosti porušení 
pravidel a stanovení velikosti sankcí. 
 
K zabezpečení výše uvedeného (tj. dodržování pravidel hry) si instituce vytváří další prvky 
své struktury. Jejich funkcí je: 
- Identifikovat narušení pravidel ze strany některých členů komunity. 
- Rozšířit vědomí členů o narušení pravidel komunity ze strany některých členů mezi ostatní 
členy. 
- Vyhodnotit nebezpečnost narušení pravidel a stanovit sankci. 
- Realizovat sankci vůči příslušným členům komunity. 
 
Z toho, co jsme si v předcházejících částech řekli o strukturách založených na vzájemném 
krytí, je zřejmé, že fungování uvedených prvků institucionální struktury nemusí být perfektní. 
Pod vlivem působení struktur založených na vzájemném krytí může docházet k narušení 

                                                 
37 Blíže viz Ostrom (1986).  
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předpokladů (včetně institucionálních) mezi vlastním porušením pravidel ze strany některých 
členů a realizací adekvátních sankcí. 
Pokud jsou instituce chápány jako pravidla hry (pravidla ovlivňující lidské jednání), je nutno 
rozlišovat mezi pojmy instituce a organizace. Organizace potom můžeme označit jako 
jednotlivé hráče, tedy jako subjekty, které obecně reflektují daný institucionální rámec. 
Organizace můžeme potom chápat jako sdružení osob se společným cílem. Mezi institucemi a 
organizacemi přitom existuje vzájemná závislost – jednotlivé organizace při svém jednání 
vycházejí z jednotlivých institucí, snaží se jimi řídit, čili jsou ovlivňovány existujícím 
institucionálním rámcem. Oproti tomu mohou být organizace zdrojem institucionální změny, 
tedy mohou způsobit, že se konkrétní instituce změní38.  
 
 
Potřebná redistribuce 
 
Při analýze redistribuce má smysl rozlišovat mezi tzv. potřebnou a nepotřebnou redistribucí. 
Oč se jedná? K určité redistribuci totiž existují objektivní důvody. Zejména je to skutečnost, 
že v jakémkoliv systému nutně žijí lidé, jejichž ekonomická výkonnost, schopnost produkovat 
statky a obstarat si statky nutné pro své živobytí je nízká, případně nulová. Typickým 
příkladem jsou děti, staří lidé, nemocní, invalidé apod. Pokud společnost chce zajistit život 
těmto osobám (skupinám osob), musí nutně přerozdělovat – některým lidem zdroje a statky 
brát a jiným dávat. Historie ukazuje, že k danému přerozdělování docházelo již od počátku 
lidské existence. Koneckonců jinak by lidstvo vůbec nepřežilo. Z filozofického hlediska lze 
říci, že daná redistribuce je projevem lidství, při této redistribuci dochází39 k setkávání lidí 
v modu Já-Ty, přičemž v rámci tohoto modu se rozvíjí osoba (osobnost) jednotlivých lidí – 
lidé se učí spolupráci, kooperaci, solidaritě, pomoci. Obecně tedy dochází k socializaci 
jednotlivých lidí. S danou redistribucí se člověk setkává od svého narození, bere ji jako něco 
samozřejmého, jako něco, co je mu dáno. Redistribuční prostředí je z tohoto úhlu pohledu 
člověku vlastní (imanentní), filozoficky můžeme napsat, že člověk se rodí (je vržen)40 do 
redistribučního prostředí. Potůček (2005) proto oprávněně konstatuje, že všechny ekonomické 
či sociální systémy jsou současně systémy redistribučními, neboť v nich dochází k jinému 
přerozdělení prostředků, než které odpovídá výkonům jeho členů. Tato redistribuce souvisí 
s recipročními systémy – je založena na sounáležitosti jednotlivých osob, na ochotě vzdát se 
určitých statků a zdrojů, které dotyčná osoba vlastní, ve prospěch někoho potřebnějšího.  
Právě proto, že daná redistribuce je nutná k přežití lidstva, že se s ní lidé setkávají po dlouhá 
tisíciletí, je spojena s etickými kodexy, které existují ve všech lidských společenstvích. Daný 
typ redistribuce musí být samozřejmě nějakým způsobem upraven, musí existovat nějaká 
pravidla, ve prospěch koho má být redistribuováno, jakými způsoby má redistribuce probíhat 
apod. Právě vzhledem k dlouhé době, po kterou k této redistribuci dochází, mají příslušná 
pravidla často podobu neformálních institucí – zvyků, obyčejů, tradic, konvencí apod. 
Vskutku po dlouhou dobu platilo, že skutečnost, že se nějaká společnost stará o děti, staré lidi, 
nemocné, atd., kteří v dané společnosti žijí, nemusí být nijak uzákoněna nebo upravena jinými 
formálními pravidly41. V tomto textu bude tento typ redistribuce označen za redistribuci ve 

                                                 
38 Podrobněji viz North (1990). Je třeba zdůraznit, že jednotlivé organizace ani jednotlivé fyzické osoby nemusí 
znát celý institucionální rámec, tj. všechna pravidla. Mohou tedy nevědomě určitá pravidla porušovat. Porušení 
může být samozřejmě i vědomé, kdy nějaký subjekt vědomě nerespektuje existující formální či neformální 
instituce.  
39 Slovy Martina Bubera, viz Buber (2005). 
40 Heidegger (1996).  
41 Blíže např. Záruba (2006).  
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prospěch potřebných osob, respektive za potřebnou redistribuci42. Můžeme ji rovněž 
charakterizovat jako redistribuci, která usiluje o větší rovnost mezi jednotlivými členy 
společnosti. Lze přitom samozřejmě diskutovat o tom, zda se skutečně jedná o redistribuci. 
Konkrétně lze namítnout, že rodiče sice přerozdělují své zdroje ve prospěch svých dětí, rodiče 
tak ale činí s předpokladem, že v okamžiku, když zestárnou, tak se o ně děti postarají. Stejně 
tak může společnost podporovat staré, nemocné, nezaměstnané, invalidy apod., přičemž ti, 
kteří se vzdávají zdrojů a statků (své odměny) ve prospěch takto znevýhodněných osob, 
alespoň implicitně předpokládají, že pokud by i oni byli nějakým znevýhodněním postiženi, 
bude o ně postaráno. Jinými slovy, potřebná redistribuce může být zároveň formou ochrany 
proti riziku, sociálním pojištěním, spořením (na stáří) apod. Tento typ redistribuce má tedy 
charakter určitého typu sociálního pojištění. 
V mnoha případech má redistribuce i investiční charakter, resp. charakter sociálního 
investování – pokud např. rodiče či společnost investují do vzdělání dětí, lze předpokládat, že 
děti akumulují znalosti, které společnost v dosavadním vývoji získala, že budou schopny 
inovovat, a že tedy zvýší celkové bohatství společnosti, z čehož mohou mít prospěch i osoby, 
které se statků, zdrojů nebo své odměny právě vzdávají. Chce-li společnost poskytovat 
veřejné statky nebo obecně prospěšné statky, musí rovněž redistribuovat. Řada z těchto 
veřejných statků (např. silnice) má jednoznačně investiční charakter a jejich pořízení může 
přispívat k růstu daného systému a tedy i k růstu bohatství jednotlivých členů systému. Tj. 
obecně potřebná redistribuce zahrnuje systémy buď privátního nebo veřejného sociálního 
(společenského43) investování či sociálního pojištění.  
Pokud je však redistribuce definována jako stav, kdy odměna jednotlivých členů systému 
neodpovídá jejich skutečnému příspěvku k výkonnosti systému, lze se domnívat, že se 
o redistribuci jedná, byť redistribuce slouží jako prostředek k dosažení dalších cílů. Navíc 
zejména v případě potřebné redistribuce platí, že málokdy z hlediska toho, co jednotlivé 
osoby do systému vložily a co získaly, dochází k jednoznačné ekvivalenci (včetně časové 
hodnoty jednotlivých statků a odměn), čili obvykle je vždy někdo v souhrnu za celý svůj život 
v pozici čistého příjemce nebo čistého plátce. Publikace věnující se veřejným financím (např. 
Hamerníková a Maaytová, 2010) v této souvislosti mj. konstatují, že daně jsou neekvivalentní 
platba – daně sice mohou sloužit k financování veřejných statků, jako příspěvek na sociální a 
podobné formy pojištění apod., není však zaručeno, že ten, kdo do redistribučního systému 
přispívá, dostane stejný užitek, stejné pojistné apod., jako je jím zaplacená částka. Často jsou 
navíc dané systémy rovněž povinné, lidé se jich musí účastnit, i kdyby nechtěli.  
Lze vyslovit hypotézu, že nakolik to, co se jeví jako redistribuce, je svou povahou formou 
sociálního pojištění či sociálního investování, natolik se neprojeví poklesem výkonnosti 
celého systému. V případě sociálního investování to, co se jeví jako redistribuce, může 
efektivnost systému dokonce zvyšovat (vést k plnějšímu využití investičních příležitostí). 
Oproti tomu pokud naopak se již nejedná ani o sociální investování ani sociální pojištění, ale 
redistribuci prostředků kolidující s výkonností jednotlivých členů systému, projeví se to 
poklesem efektivnosti celého systému. Odsud mj. vyplývají praktické závěry týkající se 
reforem systémů sociálního investování a sociálního pojišťování, které fungují s veřejnou 
podporou.  
 

                                                 
42 Kritérium potřebnosti je ale samozřejmě arbitrární. Vždy lze diskutovat o tom, kdo ještě redistribuci potřebuje. 
Konkrétně lze třeba diskutovat o tom, od jakého věku mohou děti pracovat, jaký stupeň invalidity je nutný 
k přiznání plného invalidního důchodu apod. 
43 Pojem sociální zde chápeme ve smyslu společenský, tedy v širším smyslu než potřebný, jak jej chápe sociální 
politika (viz např. Krebs a Durdisová, 2007) – tento pojem se tedy nevztahuje pouze na redistribuci, kdy někdo 
nemá dostatek zdrojů k zajištění nějaké úrovně svých potřeb, ale i na redistribuci k zajištění rozvoje nějakého 
společenství.  
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Nepot řebná redistribuce 
 
Na existenci potřebné redistribuce má smysl upozornit zejména z důvodu, že skutečnost, že 
lidstvo ke svému přežití nějakou redistribuci potřebuje, může sloužit k ospravedlnění dalšího 
typu redistribuce. Nyní se jedná o redistribuci, kdy ten, v jehož prospěch je přerozdělováno, si 
je schopen zajistit zdroje a statky ke svému živobytí sám. Jinými slovy, není nutné, aby ve 
prospěch určité osoby bylo redistribuováno. V praxi včetně historických příkladů se lze 
s daným typem redistribuce, kterou vzhledem k výše uvedenému můžeme označit a nazvat 
jako nepotřebnou redistribuci, setkat velmi často44.  
V případě nepotřebné redistribuce nedochází k srovnávání příjmových a majetkových rozdílů, 
které mohou ohrozit stabilitu a vývoj systému. V případě dané redistribuce dokonce může být 
redistribuováno na úkor těch, jejichž příjem, majetek apod. je nízký, ve prospěch osob 
s vysokým majetkem – jinými slovy, může se jednat o redistribuci od chudých k bohatým. 
Může být samozřejmě redistribuováno i na úkor lidí s rozvinutými schopnostmi ve prospěch 
lidí s méně rozvinutými schopnostmi, přičemž ti, v jejichž prospěch je redistribuováno, by 
mohli své schopnosti rozvíjet sami, respektive úroveň jejich schopností je dostatečná 
k zajištění jejich základních potřeb45.  
Nepotřebná redistribuce přitom může mít řadu forem, nemusí se jednat pouze o viditelné 
přerozdělování, kdy jsou někomu (určité skupině lidí) statky či zdroje odebrány a jinému (jiné 
skupině lidí) přiděleny. Přerozdělování může mít i skrytý charakter. Konkrétně může spočívat 
v bariérách vstupu do odvětví, kdy je některým subjektům bráněno v tom, aby vykonávaly 
určité činnosti, aby mohly disponovat určitými zdroji apod. V takovém případě jsou tyto 
subjekty méně produktivní – kdyby nebyly postiženy danými omezeními, byl by jejich výkon 
a tedy i odměna vyšší. Rovněž tak ti, kteří mají z daných omezení výhodu, by bez této výhody 
nebyli tak produktivní, tudíž by realizovali nižší odměnu. Dochází tedy ke skryté redistribuci, 
kdy subjekt s výhodou sice neodebírá subjektu s nevýhodou přímo prostředky, brání však 
(přinejmenším souhlasí, aby bylo bráněno) subjektu s nevýhodou v tom, aby daná nevýhoda 
byla odstraněna. Subjekt s výhodou potom může realizovat vyšší příjem na úkor subjektu 
s nevýhodou. Na první pohled však může systém, ve kterém pro některé subjekty existují 
bariéry vstupu do odvětví, působit jako systém distribuční – může se zdát, že jednotlivé 
subjekty (hráči) jsou odměňovány podle své skutečné výkonnosti (mezní produktivity). Pokud 
by však k těmto bariérám nedocházelo, byla by mezní produktivita, výkonnost i odměny 
jednotlivých subjektů odlišné. Bariéry vstupu do odvětví tak znamenají skrytou redistribuci.  
I samotné bariéry vstupu do odvětví mohou mít nejrůznější podobu. K nejčastějším patří 
forma investování do pozice (pozičního investování), kdy určité subjekty (členové systému) 
disponují nějakým postavením (pozicí), díky které mohou získávat vyšší příjem, respektive 
získávat a disponovat více zdroji a statky. Tyto subjekty zároveň brání tomu, aby i ostatní 
členové systému mohli danou pozicí disponovat. Osoby nedisponující danou pozicí tak 
mohou být v důsledku nevlastnění této pozice méně produktivní, a mohou inkasovat menší 
odměnu, respektive disponovat menším počtem statků a zdrojů, jedná se tedy o typický 
příklad bariéry vstupu do odvětví. Osoby disponující danou pozicí lze přitom z hlediska 
ekonomické teorie46 označit za monopolisty, případně oligopolisty – působí v oblasti, kde 

                                                 
44 Z historie lze jako typický příklad zmínit nevolnictví a robotu, případně problematiku desátků, kdy docházelo 
k redistribuci ve prospěch šlechty a dalších skupin obyvatel na úkor nevolníků, respektive poddaných. 
Podrobněji např. Čornej (2003). 
45 Je nutno upozornit, že rozlišení redistribuce na potřebnou a nepotřebnou musí být v konkrétních případech 
vždy arbitrární. Arbitrární už je stanovení výše základních potřeb (v praxi např. v podobě hranice hmotné nouze, 
životního minima) – pokud budou dané výše vysoké, tak všichni, kdo si nejsou schopni dané potřeby zajistit, 
musí být příjemci redistribuce. Arbitrární je i definování důvodů, proč si člověk nějaké potřeby není schopen 
zajistit sám, a proč tedy musí být v jeho prospěch redistribuováno. 
46 Např. Holman (2007). 
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existují bariéry vstupu do odvětví (a často i odchodu z odvětví). Investováním do pozice 
dochází ke generování společenských kontaktů, vzniku uzavřených toků informací, 
oddělování (segregaci) společenských vrstev s odlišnou úrovní příjmů. Omezuje se rozsah 
konkurence a uvnitř jednotlivých skupin se projevuje i koaliční chování. Jinými slovy, ti, kdo 
investují do pozice, se spojují, vytvářejí koalice, jejichž cílem je umožnit investici do pozice 
jen členům těchto koalic, a zabránit této investici osobám mimo koalice.  
Typickým příkladem skryté redistribuce jsou v současné době rovněž investiční pobídky 
(např. v podobě daňových úlev pro investory, příspěvku za zaměstnání pracovníka, který je 
investorovi poskytnut), pokud jsou jejich kritéria nastavena tak, že tyto pobídky mohou dostat 
pouze určité podnikatelské subjekty splňující daná kritéria47. Tyto subjekty tak mohou být 
produktivnější, mohou realizovat vyšší výnos, nabízet své produkované statky za nižší ceny 
apod. Veškeré tyto faktory samozřejmě ovlivňují i chování zákazníků např. rozhodování 
zákazníka, zda si koupí statek od subjektu s investiční pobídkou, který může být levnější, 
nebo statek od subjektu, jemuž investiční pobídka nebyla poskytnuta, a který tudíž statky 
musí prodávat dráž. Důsledků selektivně poskytnutých investičních pobídek může být více – 
je třeba možné, že díky pobídkám poskytnutým jedněm subjektům další subjekty, které 
nemají na pobídky nárok, do daného odvětví vůbec nevstoupí, a budou tak realizovat svoji 
další nejlepší příležitost, ve které si však vydělají méně. 
 
 
Ideové zd ůvodn ění nepot řebné redistribuce 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že jak viditelná redistribuce, při které přímo dochází 
k přerozdělování existujících zdrojů a vyprodukovaných statků, tak skrytá redistribuce, má 
vliv na (mezní) produktivitu jednotlivých aktérů, jejich výkonnost apod. Tento vliv je přitom 
multiplikační, dochází k ovlivňování i dalších subjektů (např. rodiny, okolí aktérů), jejich 
výkonnosti a jejich odměn. Proto lze konstatovat, že čisté distribuční prostředí (tedy prostředí, 
ve kterém je odměňování jednotlivých hráčů založeno na jejich výkonnosti) v praxi 
neexistuje, a nelze tedy hovořit o čistém distribučním systému, který není nikterak ovlivněn 
redistribucí. 
Je zde třeba ještě jednou zdůraznit, že nepotřebná redistribuce čerpá své ideové odůvodnění 
z potřebné redistribuce i ze systémů založených na reciprocitě, tedy ze systémů, které 
vycházejí z lidské sounáležitosti, z osobních kontaktů, ze znalosti jednotlivých osob, 
s kterými ke kontaktům dochází, z potřeb přátelství, bezpečí, jistoty apod. V tomto textu je 
několikrát uvedeno, že lidé po většinu své existence žili v malých skupinách, ve kterých 
potřebná redistribuce a reciprocita byly nutnými podmínkami přežití jednotlivých členů 
skupiny i celé skupiny. Je proto logické, že lidská mysl, neformální instituce a další okolnosti 
jsou tímto dědictvím přinejmenším ovlivněny. Dané dědictví je mimochodem i jedním 
z důsledků, proč bývá trh – tedy distributivní systém, tak často kritizován. Jednou z příčin, 
proč je trh často kritizován, je jeho neosobnost. Tržní interakce jsou anonymní, neosobní, 
provádějí je většinou lidé, kteří se jinak blíže neznají, nic o sobě neví. V tržních interakcích 
často chybí vědomí sounáležitosti, pospolitosti, přátelství apod. Pokud tyto potřeby patří ke 
„genetické výbavě“ lidstva48 – i díky těmto potřebám mohlo lidstvo přežít, je logické, že 

                                                 
47 Např. platný zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jako jednu 
z obecných podmínek poskytnutí investiční pobídky uvádí: pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku v částce nejméně 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být financována 
z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Je zřejmé, že ne každý subjekt si 
bude schopen takto velkou částku pořídit, a ne každý bude disponovat dostatkem vlastních prostředků k jejímu 
pořízení. Pobídky se tak vztahují pouze na některé subjekty.  
48 Podrobněji např. Koukolík (2007).  
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systémy, v nichž dané potřeby tolik nedominují, budou kritizovány, a to i přes jiné výhody, 
které tyto systémy nabízejí. Jak konstatuje ekonomická teorie (Samuelson a Nordhaus, 2007), 
rozšíření tržního mechanismu dává člověku mnohem více možností, od výběru povolání, 
zaměstnání či předmětu podnikání po výběr spotřebních statků, které bude kupovat. Díky 
rozšíření tržního mechanismu se výrazně rozšířil počet statků, které si spotřebitelé mohou 
koupit, výrazněji se rozšířila možnost jednotlivých lidí věnovat se činnosti, v níž mají 
nejmenší náklady obětované příležitosti, a tedy činnosti, ve které mohou získat největší 
příjem. Současný blahobyt spousty lidí je možný díky existenci tržního mechanismu a nikoliv 
navzdory tržnímu mechanismu. Přes tyto výhody však tržní mechanismus některé naše 
potřeby (sounáležitosti, osobních kontaktů, bezpečí a jistoty) neuspokojuje dostatečně, a proto 
je i nadále pravděpodobné, že se budou objevovat jeho kritiky. 
 
Většina ekonomických publikací používajících pojem redistribuce se ve svém rozboru 
zaměřuje na redistribuci, která je v tomto textu nazývána potřebnou redistribucí, přičemž tyto 
publikace obvykle neuvažují s redistribucí, jejímž výsledkem je prohloubení nerovnosti49. 
Tyto publikace jako odůvodnění potřebné redistribuce zdůrazňují, že odměňování na základě 
mezní produktivity vytváří značné nerovnosti. Lidé, kteří mají vhodné výrobní faktory, za 
předpokladu existence poptávky po těchto výrobních faktorech potom mohou získávat více, 
než mohou ztratit. Vlastnictví vhodného výrobního faktoru může přitom mnohdy záležet na 
štěstí – někdo může disponovat určitým výrobním faktorem, v důsledku nízké poptávky po 
tomto faktoru však bude jeho příjem nízký. Osoby s nulovými, nedostatečnými či 
nevhodnými výrobními faktory potom nemohou uspokojit ani své základní potřeby. Vedle 
důsledků, kterými jsou postiženy přímo konkrétní osoby, je postižena i samotná společnost – 
mnohé osoby, které disponují nedostatečnými nebo nevhodnými výrobními faktory, by za 
jiných okolností mohly být produktivní a přispívat k celkovému bohatství daného systému – 
např. celé společnosti. Z makroekonomického hlediska lze konstatovat, že by tyto osoby 
s nedostatečnými nebo nevhodnými výrobními faktory mohly přispívat k růstu hrubého 
domácího produktu. Navíc, pokud na základě distribuce má více osob nízké (případně nulové) 
příjmy a jiné osoby mají příjmy vysoké, může to vést i k pocitům nespokojenosti, 
neposlušnosti, střetům mezi jednotlivými osobami (skupinami osob). Redistribuce důchodů 
(bohatství) nebo zdrojů a statků se potom jeví jako rozumný způsob, jak zvýšit příjem určité 
skupiny osob, jak přispět k růstu jejich produktivity, jak odstraňovat nebo alespoň zmírňovat 
sociální napětí apod.  
Je třeba ale říci, že existují publikace, které si jsou existence potřebné a nepotřebné 
redistribuce, byť nejsou použity přímo tyto pojmy, vědomy. Hayek (1994, s. 259) kupř. 
konstatuje: „…volání po sociální spravedlnosti, které se původně dělo ve prospěch těch 
nejbědnějších, převzalo mnoho dalších skupin, jejichž členové měli pocit, že nedostávají tolik, 
kolik si podle svého názoru zasluhují, a zejména pak ty skupiny, které se cítily ve svém 
současném postavení ohroženy“. Soudobá literatura potom hovoří o zájmových skupinách, 
které se snaží získat výhody na úkor jiných skupin, procesu dobývání renty apod.50 
Problematika redistribuce se ale v těchto textech zužuje na redistribuci v nějaké velké 
společnosti, kdy ten, kdo redistribuci provádí, je stát nebo jiný veřejnoprávní subjekt, a 
poněkud stranou zůstává problematika redistribuce uvnitř soukromých systémů, organizací 
apod. I v těchto soukromých systémech typu firma, rodina apod. ale může docházet 
k přerozdělování ve prospěch těch, kteří by byli schopni si dané prostředky obstarat vlastní 
aktivitou. 

                                                 
49 Ze soudobých publikací lze jmenovat např. Stiglitz (1997), Jackson a Brown (2003). 
50 Jako příklady této literatury lze uvést např. Klvačová (2006), Klvačová (2008). 
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Koalice v redistribu čním systému  
 
K tomu, aby se prosadila jakákoliv (potřebná i nepotřebná) redistribuce, je v systému, který 
má více členů (v terminologii teorie her hráčů) za předpokladu stejné vlivové (vyjednávací) 
síly (stejného hlasu) jednotlivých členů, nutná koalice některých členů51. Tato koalice stanoví, 
jak konkrétně bude redistribuce probíhat, v čí prospěch a na čí úkor bude přerozdělováno, 
hodnoty přerozdělovaných částek, formy redistribuce apod.52 Koalice mohou vznikat 
v případě potřebné i nepotřebné redistribuce.  
Systém může či nemusí obsahovat pravidla vzniku koalic. Vyvinutější systémy zpravidla tato 
pravidla obsahují. Ta jsou pak důležitou součástí institucionální struktury. Vzhledem k jejich 
významné funkci pak prvky této institucionální struktury mohou být napadány strukturami 
založenými na vzájemném krytí porušování pravidel. To umožňuje „legalizovat“ některé 
formy nepotřebné (či přímo škodlivé či parazitní) redistribuce. 
U potřebné redistribuce mohou jednotliví členové systému (hráči) uzavírat koalice, aby 
přesvědčili ostatní členy systému, že má být redistribuováno v jejich prospěch, respektive 
takto vzniklé koalice mohou určitou potřebnou redistribuci prosadit. V případě nepotřebné 
redistribuce jsou členové vítězné koalice jednoznačně těmi, v jejichž prospěch se redistribuce 
uskutečňuje. Obecně lze konstatovat, že redistribuce odměn (oproti výkonnosti) je dána 
vlivem koalic, které v systému vznikají. Pro jednoduchost lze předpokládat, že redistribuce 
probíhá ve prospěch členů nějaké koalice – tito hráči tedy obdrží více, než je jejich skutečný 
výkon53, a na úkor hráčů mimo koalici – tito hráči obdrží méně, než je jejich skutečný výkon, 
přičemž musí obdržet určitou minimální částku. Protože v každém systému o více než dvou 
hráčích může vzniknout větší počet koalic, bude rovněž koalice, v jejíž prospěch se 
redistribuuje, označována jako vítězná koalice. 
Redistribuce navíc obvykle probíhá v čase a opakovaně – to, co je v daném časovém intervalu 
v systému vytvořeno, je buď v tomto intervalu, nebo v následujících intervalech nějakým 
způsobem přerozděleno. Již existující koalice a forma přerozdělení v daném časovém 
intervalu ovšem ovlivňují existenci, vznik, zánik, respektive změnu koalic a forem 
přerozdělení v následujících časových okamžicích. Redistribuční hra je z tohoto pohledu 
obvykle opakovanou hrou54. V jednotlivých hrách, které se odehrávají v různých časových 
okamžicích, tak mohou vznikat odlišné koalice, přičemž jednotlivé koalice se liší mj. tím, jak 
velkou částku si jsou schopny přerozdělit. Která vítězná koalice v dané aktuální hře vznikne, 
kolik členů bude mít, kolik členů bude diskriminováno, záleží na skutečných parametrech 
daného systému i na minulé historii – které koalice v minulosti existovaly, jak byly úspěšné 
apod. K nejdůležitějším parametrům redistribučního systému patří počet všech členů systému 
a skutečná výkonnost jednotlivých hráčů včetně toho, jak je statisticky rozložena výkonnost 
jednotlivých hráčů. Lze zde použít analogii s Lorenzovou křivkou vyjadřující nerovnost 
v rozdělení příjmů (bohatství) ve společnosti55 a sestrojit tzv. Lorenzovu křivku rozložení 

                                                 
51 Vznik koalice je v naprosté většině případů nutný i v situaci, kdy jednotliví hráči mají odlišnou vyjednávací 
sílu. Jen zřídka nastává situace, kdy pouze jediný hráč dokáže prosadit, aby v systému docházelo k redistribuci.  
52 Je třeba říci, že mohou vznikat koalice nejrůznějšího druhu. Lze si třeba představit situaci, že vznikne koalice, 
kdy členové této koalice rozhodnou, že redistribuce bude probíhat ve prospěch někoho, kdo není členem dané 
koalice, a na úkor členů koalice. V případě potřebné redistribuce se tak mnohdy děje, a to z různých důvodů – 
členové koalice se např. redistribucí brání tomu, aby bylo ohroženo jejich postavení (ti, v jejichž prospěch je 
redistribuováno díky redistribuci neohrozí postavení těch, kteří se něčeho vzdávají), případně mají pocit 
solidarity s těmi, v jejichž prospěch je přerozdělováno apod.  
53 V textu se tedy dále nepředpokládá, že by se hráči ve vítězné koalici chovali altruisticky a přerozdělovali 
někomu, kdo je mimo tuto koalici.  
54 Carmichael (2005), Dlouhý a Fiala (2007), Binmore (2007). Je ovšem třeba zdůraznit, že redistribuce může 
probíhat jednorázově, tj. bez opakování.  
55 Viz např. Hamerníková a Maaytová (2010), Jackson a Brown (2003). 
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skutečné výkonnosti v daném systému, respektive křivky absolutní rovnosti a absolutní 
nerovnosti rozložení výkonnosti (viz obrázek 1).  
 
Obrázek 1: Možné rozložení výkonnosti jednotlivých členů v systému 
 

 
 

Křivka CAEPR56 je křivkou absolutní rovnosti výkonnosti systému – všichni členové daného 
systému jsou stejně výkonní, takže např. 50 % členů systému se podílí 50 % na celkovém 
výkonu systému. Křivka CAIEPR je křivkou absolutní nerovnosti výkonnosti systému, kdy se 
99 % členů systému podílí 0 % na celkové výkonnosti systému a poslední procento systému57 
se podílí 100 % na celkovém výkonu systému. Křivka LCPR je hypotetickou skutečnou křivkou 
rozložení výkonnosti systému – na obrázku 1 tato křivka konkrétně říká, že nejméně 
výkonných 50 % členů systému se podílí 25 % na celkovém výkonu systému.  
 
Zdroj: Vlastní zpracování.  
 
Z hlediska vytváření koalic je možno konstatovat, že se jedná o dynamický proces, ve kterém 
jednotliví hráči reagují na aktuální stav – např. hráč, který je mimo aktuální koalici, oslovuje 
některé hráče v koalici, nabízí jim stejnou nebo vyšší výplatu, jako mají v aktuální koalici, a 
redistribuci na úkor nějakého jiného hráče v koalici. Pro jednoduchost lze předpokládat, že 
proces vytváření koalic je série po sobě jdoucích tahů, ve kterých hráči reagují na předchozí 
tahy svých protihráčů58. Hráči však mohou předvídat, jak budou ostatní hráči jednat, a mohou 
se svými nabídkami předcházet dané jednání. Např. potenciálně ohrožený hráč v koalici 
předvídá své ohrožení a před tím, než k němu dojde, přijde s odpovídající protiakcí – může 
třeba navrhnout diskriminaci jiného hráče v koalici, přičemž zároveň osloví alespoň jednoho 
hráče mimo koalici. Při návrhu na diskriminaci někoho jiného se dokonce potenciálně 
diskriminovaný hráč může spojit s hráčem, který navrhoval jeho diskriminaci. Nemá-li jinou 
možnost, bude potenciálně diskriminovaný hráč souhlasit se snížením své výplaty. Kdo koho 
bude oslovovat, jak potenciálně ohrožení hráči budou reagovat apod., záleží na skutečných 
parametrech systému (počtu členů systému, jejich výkonnosti). 
V systému s nulovými vyjednávacími náklady a stejnou vyjednávací silou všech hráčů by zde 
popsaný proces měl konvergovat k nějakému rovnovážnému stavu, ve kterém se žádnému 

                                                 
56 Jednotlivé zkratky vycházejí z angličtiny: CAEPR = curve of absolute equality production rate, 
CAIEPR = curve of absolute inequality production rate, LCPR = Lorenz curve of production rate.  
57 V systému o 100 členech, poslední (jeden člen) systému.  
58 Z pohledu teorie her se tedy jedná o hru v rozvinutém tvaru. Viz např. Dlouhý a Fiala (2007), Maňas (2002). 
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hráči v koalici nevyplatí reagovat na žádnou nabídku změny koalice, protože žádná nabídka 
nezlepší jeho postavení. V tomto rovnovážném stavu má na základě zde uvedených 
předpokladů o vyjednávací síle a nulových transakčních nákladech každý z hráčů stejnou 
pravděpodobnost, že bude členem vítězné koalice. Daná hodnota pravděpodobnosti je rovna 
podílu všech možných koalic, kterých jednotlivý hráč může být členem, ku všem možným 
koalicím, které v daném systému mohou vzniknout. Je zde nutno zdůraznit, že počáteční 
rozdělení výplat (rozdělení výplat před redistribucí) ani skutečnost, že hráč je v koalici, není 
stabilní, takže hráč v koalici nemá jistotu, zda se v ní udrží. Systém by sice měl dospět do 
rovnovážného stavu, ve kterém se hráčům v koalici nevyplatí, aby došlo ke změně koalice, 
nicméně žádný z hráčů nemá jistotu, zda v rovnovážném stavu bude členem vítězné koalice 
nebo nikoliv. Pokud už tedy hráči usilují o vytvoření koalice, je v jejich zájmu, aby zároveň 
usilovali o vytvoření takových pravidel, která zabrání ohrožení jejich postavení v koalici. 
Obecně řečeno, je v zájmu hráčů v koalici usilovat o vytvoření takové institucionální 
rovnováhy – takové struktury institucí (pravidel), která nepřipustí zpochybnění jejich 
postavení v koalici. Tento zájem přitom mají všichni členové stávající koalice. 
Jednotlivé instituce by měly být nastaveny tak, aby pro osoby, které jsou mimo koalici, bylo 
transakčně nevýhodné (nákladné) usilovat o změnu koalice. Platí, že pokud se odměna, kterou 
osoby mimo koalici dostávají, blíží nebo je rovna částce di (minimální hodnotě, kterou dané 
osoby musí dostat), mají dané osoby větší zájem na změně svého postavení – hodnota li 

(rozdíl mezi tím, co by dostaly, kdyby byly odměňovány podle svého výkonu, a tím, co 
vskutku dostávají) se maximalizuje, takže změnou si mohou polepšit. V takovém případě 
musí mít členové vítězné koalice k dispozici jak účinné instituce, tak účinné organizace 
(organizační struktury typu armády, policie), které zaručí jejich postavení. Zejména existence 
daných organizací však může být pro členy vítězné koalice příliš nákladná, přičemž dané 
prostředky vynaložené na udržování svého postavení již nemohou využít ve svůj prospěch. Je 
přitom v zájmu členů vítězné koalice zároveň usilovat o maximalizaci příjmu, který mohou 
v koalici získat při minimalizaci jejich nákladů. Pro členy vítězné koalice proto může být 
výhodné snížit míru redistribuce ve svůj prospěch, když tím výrazněji sníží pravděpodobnost, 
že bude usilováno o změnu koalice. Obecně řečeno, může pro ně být výhodné usilovat 
o vytvoření takové systémové (pokud se jedná o systém na úrovni celé společnosti 
společenské) rovnováhy, kdy se nikomu, ať už je ve vítězné koalici nebo je mimo koalici, 
nevyplatí usilovat o změnu svého postavení.59 Vytvoření a udržení dané systémové rovnováhy 
se děje prostřednictvím formálních i neformálních institucí redistribučního i neredistribučního 
charakteru. Má smysl zdůraznit, že zde prezentovaný přístup je v souladu s pracemi autorů 
z oblasti institucionální ekonomie, kteří upozorňují na to, že instituce jsou produktem 
opakovaných her (viz např. Hodgson, 2007). 
 
 
Institucionální rovnováha 
 
Pojem institucionální rovnováha patří k pojmům, které jsou v institucionální ekonomii 
relativně běžně používány, i když stejně jako řada jiných pojmů z oblasti společenských věd 

                                                 
59 V historii se lze samozřejmě setkat s řadou případů, kdy byla daná systémová rovnováha výrazně narušena ve 
prospěch členů vítězné koalice (tedy těch, v jejichž prospěch se redistribuce provádí). Jako příklady uveďme 
výboje Alexandra Makedonského v letech 336 až 323 před naším letopočtem, pokusy španělských Habsburků 
o naprosté podmanění Nizozemí v druhé polovině 16. století, či v relativně nedávné historii pokus nacistického 
Německa o podmanění Evropy a světa. Historie však rovněž ukazuje, že tyto pokusy nebývají úspěšné – osoby 
mimo vítěznou koalici jsou výrazně ohroženy na svých základních jistotách, takže se jim vyplatí překonávat i 
vysoké náklady potřebné k tomu, aby své postavení změnily – tyto náklady jsou stále nižší, než to, co ztratily, 
případně mohou ztratit.  
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nemá jednoznačně definovaný obsah60. Furubotn a Richter (2005) zkoumají institucionální 
rovnováhu jako stav, kdy se neformální a formální instituce vzájemně doplňují a tvoří 
kompletní institucionální uspořádání. Předpokládají přitom, že primární jsou formální 
instituce, a kladou si otázku, jaká množina neformálních institucí vznikne v oblasti, kterou se 
formální instituce nezabývají, respektive kterou neřeší. Rovněž se ptají, zda kompletní 
institucionální uspořádání může vzniknout a zda nějaké uspořádání může být chápáno jako 
institucionální rovnováha. Na dané otázky nedávají jednoznačné odpovědi. Konstatují však, 
že k institucionální rovnováze může docházet i tehdy, pokud formální instituce zůstávají 
nezměněny, ačkoliv neformální instituce se teprve vytvářejí, aby doplnily celkovou množinu 
institucí. Institucionální rovnováhu potom pokládají za stabilní, pokud neformální instituce 
automaticky dosáhnou nějakého stabilního bodu, aniž by byly v rozporu s formálními 
institucemi. Případně za institucionální rovnováhu chápou nový rovnovážný vztah, který 
vznikne poté, co je porušena původní rovnováha, přičemž upozorňují61, že nová rovnováha 
nemusí vždy vzniknout.  
U definice pojmu institucionální rovnováha obsažené v Furubotn a Richter (2005) je třeba 
upozornit na diskutabilní primát formálních institucí. Jak zdůrazňuje literatura (Hayek, 1994; 
Voight, 2008) historicky jsou starší neformální instituce, které vznikají již na samém počátku 
lidských dějin. Pokud jsou zaváděny nějaké formální instituce, snadno se může stát, že jsou 
tyto formální instituce s neformálními v rozporu, přičemž lidé se řídí spíše neformálními 
institucemi. Jinými slovy, neformální instituce se nemusí formálním přizpůsobovat. Na 
institucionální rovnováhu se potom lze dívat i z opačného pohledu než Furubotn a Richter 
(2005), tj. pohledem, kdy množina formálních institucí doplňuje neformální instituce – např. 
tím, že formální instituce řeší oblasti, kterými se neformální instituce nezabývají, případně 
formální instituce mění neformální instituce v pravidla, jež jsou vynutitelná státem nebo 
podobným subjektem. Lze zde souhlasit s Platje (2008), že neformální instituce jsou klíčovým 
faktorem efektivity formálních institucí. Zejména v situacích, kdy jsou formální instituce 
slabé, případně stát (a další subjekty) nemá dostatek síly, aby formální pravidla vymohl (např. 
není schopen potrestat každou krádež), záleží zejména na neformálních institucích (včetně 
mravních norem apod.), jakým způsobem se lidé budou chovat, zda využijí slabosti 
formálních institucí a přistoupí k oportunistickému chování. Zvlášť významný je tento aspekt 
z hlediska působení struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel, které 
v logice věci napadají a kontaminují formální instituce. Proto mj. tam, kde jsou vytvářeny 
formální instituce do značné míry nezávisle na neformálních, se setkáváme s vysokou mírou 
toho, co by bylo možné nazvat institucionalizovanou korupcí. 
 
Bardhan (2008) chápe institucionální rovnováhu jako stav, kdy jsou regulovány sociální 
konflikty. Neznamená to, že požadavky všech osob, respektive všech skupin, jsou 
uspokojeny, ale žádná z osob (skupin) nemá sílu, možnost, případně zájem, své neuspokojené 
požadavky prosadit. Instituce v tomto pohledu nejen regulují (řeší) sociální konflikty, ale 

                                                 
60 Kromě institucionální ekonomie se termín institucionální rovnováha rovněž používá v právu Evropské unie 
(viz např. Tichý, 2006). Zde je institucionální rovnováha chápána jako jeden z principů, který se uplatňuje při 
vytváření právních norem Evropské unie (EU), při aplikaci práva EU a při vykonávání soudní pravomoci, a to 
nad rámec obecných demokratických právních principů (např. princip legality, princip právní jistoty, zásady 
dobré víry apod.). Princip institucionální rovnováhy je zvláštním komunitárním vyjádřením principu 
demokratismu a principu dělby moci, který nacházíme v ústavách členských států Unie. Zásada institucionální 
rovnováhy v tomto pojetí znamená, že každá instituce (orgán) EU musí jednat v souladu s pravomocemi, které jí 
byly svěřeny na základě Smluv. Princip se zakládá na soudcovském právu Evropského soudního dvora (ESD), 
které je vyvozováno z rozdělení pravomoci orgánů Společenství tak, jak je to zakotveno ve zřizovacích 
smlouvách. Tento princip vychází z pojetí pojmu institucí jako organizací (tj. orgány EU jsou chápány jako 
instituce). Jedná se tedy o zcela odlišné pojetí než pojetí institucionální ekonomie.  
61 Viz též např. Schotter (1981).  
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rovněž je strukturují – definují množinu přípustných řešení, respektive způsobů, jak konflikty 
řešit. Každý konflikt se odehrává v nějakém institucionálním prostředí a dané instituce 
nepochybně ovlivňují (strukturují), jak bude konflikt probíhat, jak bude řešen, jak může 
dopadnout. Steinmo (2001) konstatuje, že z pohledu racionálního institucionalismu62 je 
rovnováhou stav, kdy pravidla hry jsou stabilní, dovolují hráčům maximalizovat jejich užitek. 
S pravidly přitom souhlasí většina hráčů (koalice). S rovnováhou nemusí být všichni hráči 
spokojeni, ale změna je nejistá a nákladná. Obecně neexistuje pouze jediná institucionální 
rovnováha, nelze však říci, která z možných institucionálních rovnovah vznikne a zda 
případně nedojde ke změně této rovnováhy. Příčinou změny je potom vnější šok. Obdobně se 
na problematiku institucionální rovnováhy dívá i Kvasnička (2008), který ji definuje jako 
stav, kdy při dané vyjednávací síle hráčů a množině smluvních ujednání (pravidel) není pro 
žádného hráče výhodné vynakládat zdroje do změny institucí. Pokud dle Kvasničky nastává 
institucionální rovnováha, tak: 
- buď nikdo nemá zájem na změně; 
- nebo změna není preferovaná: tj. hráčů, kteří mají zájem na změně, je méně než hráčů, kteří 
na změně nemají zájem, případně tlak subjektů, které chtějí změnu, je vyrovnán tlakem 
subjektů, které se změně brání nebo chtějí jinou změnu; 
- nebo je změna příliš nákladná. 
 
Obdobně definuje institucionální rovnováhu i Mlčoch (2005, s. 144), jako „stav, kdy při dané 
vyjednávací síle aktérů a existující množině kontraktů popisujících danou změnu, žádný 
z dotyčných aktérů nenalézá dostatečné pohnutky pro investování úsilí a zdrojů do 
restrukturalizace smluvních stavů … Stav institucionální rovnováhy neimplikuje stav 
všeobecné spokojenosti s dosaženou rovnováhou, ale pouze proto, že se nikomu z účastníků 
„nevyplácí“ nespokojenost proměnit na úsilí o změnu existujících kontraktů“ 63.  
 
 
Různé stupn ě institucionální rovnováhy 
 
Mlčoch (2005) upozorňuje, že určitá institucionální stabilita (rovnováha) je žádoucí, neboť 
společnost a jednání jednotlivých osob jsou potom předvídatelné. Institucionální rovnováha 
potom splňuje základní charakteristiku institucí – institucionální rovnováha snižuje 
strategickou nejistotu, ve stavu institucionální rovnováhy vědí všichni aktéři, která pravidla 
platí, podle čeho se mají řídit64. Nicméně přílišná institucionální stabilita je nežádoucí, 
protože v takovém případě se společnost nemůže adaptovat na exogenní změny, ke kterým 
dochází např. v důsledku technického a technologického pokroku apod. Platje (2008) se 
z tohoto pohledu dívá na institucionální rovnováhu v dynamickém kontextu, zda napomáhá 
udržitelnému rozvoji daného systému. Pod pojmem udržitelný rozvoj přitom rozumí pozitivní  
                                                 
62 Steinmo (2001) rozlišuje tzv. historický a racionální institucionalismus. Historický institucionalismus se 
zabývá konkrétním institucionálním uspořádáním, přičemž se obvykle nezabývá všemi institucemi, ale pouze 
institucemi v určité oblasti (často se jedná o nějakou oblast politiky – např. volební systém ve Velké Británii 
v první polovině 19. století) a usiluje o vytvoření teorie, proč dané uspořádání vzniklo. Racionální 
institucionalismus oproti tomu bere instituce jako dané a vytváří modely, které dokážou předvídat, jak se v rámci 
omezení, jež instituce ukládají, budou jednotlivé subjekty chovat, přičemž na základě konkrétního chování je 
testována platnost daných modelů.  
63 S podobnou definicí pracují i Žák a Vymětal (2005), kteří pouze upřesňují Mlčochem používaný pojem 
„množina kontraktů“ jako soubor smluv a dohod, jenž tvoří dobrovolnou ekonomickou směnu.  
64 Lze zde odkázat na častý požadavek, který by měl dle teorie práva (viz např. Gerloch, 2009) splňovat právní 
řád – právní předpisy by měly být dlouhodobé a stabilní. Pokud dochází k častým změnám právních předpisů, 
stává se právo pro své adresáty nepřehledné, nesrozumitelné, jednotlivé subjekty nemají čas právo poznat a 
pochopit, a mnohdy jej nerespektují nikoliv úmyslně, ale z neznalosti. Avšak i právní řád musí reagovat na vývoj 
ve společnosti, a pokud některé předpisy tomuto vývoji neodpovídají, stávají se brzdou.  
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Tabulka 2: Různé stupně institucionální rovnováhy 
 

Efektivnost institucí a 
institucionálního governance 
(IG) 

Stupeň 
institucionální 
rovnováhy 

Pravděpodobný vliv na udržitelný rozvoj 
(SD)65 

1. Formální a neformální 
instituce podporují SD, 
efektivní IG. 

Dokonalá 
institucionální 
rovnováha 
(PIEQ) 

Pozitivní, všechny faktory přispívají k SD. 
IEQ v každém případě nastává.  

2. Formální a neformální 
instituce podporují SD, 
neefektivní IG. 

Institucionální 
rovnováha 
(IEQ) 

V důsledku toho, že formální a zejména 
neformální instituce podporují SD, lidé 
nebudou provádět akce, které by tomuto 
rozvoji bránily. IEQ nastává, neefektivnost 
IG potom není závažným problémem.  

3. Formální instituce 
podporují SD, efektivní IG, 
neformální instituce brání 
SD. 

Institucionální 
nerovnováha 
(IENQ) 

Formální systém sice podporuje SD, 
mentální modely lidí a jejich 
oportunistické chování (kdy lidé např. 
podvádějí apod.) však brání dosažení IEQ 
a pozitivního SD. Efektivní IG není 
schopno ovlivnit neformální instituce.  

4. Formální instituce 
podporují SD, neefektivní 
IG, neformální instituce 
brání SD. 

Institucionální 
nerovnováha 
(IENQ) 

Formální instituce samy o sobě, zvláště 
když neexistuje v důsledku neefektivního 
IG tlak na jejich dodržování a neformální 
instituce brání SD, nemohou zaručit 
dosažení IEQ.  

5. Formální instituce brání 
SD, efektivní IG, neformální 
instituce podporují SD. 

Institucionální 
rovnováha 
(IEQ) 

Lze předpokládat, že neformální instituce 
podporující SD společně s efektivní IG 
vyrovnají negativní vliv formálních 
institucí. Lidé nemají zájem porušovat 
neformální pravidla a budou se chovat tak, 
že IEQ i SD nastanou. Rovněž efektivní IG 
vede k tomu, že i špatné formální instituce 
nebudou bránit dosažení IEQ a SD. 

6. Formální instituce brání 
SD, neefektivní IG, 
neformální instituce 
podporují SD. 

Institucionální 
nerovnováha 
(IENQ) 

Samotné neformální instituce nepřeváží 
neefektivní vliv ostatních faktorů. 
Neefektivní SD a slabé formální instituce 
vytvářejí prostor pro korupci a další 
paralelní hry, takže IEQ a SD nenastanou. 

7. Efektivní IG, formální i 
neformální instituce brání 
SD. 

Institucionální 
nerovnováha 
(IENQ) 

Efektivní ID sice může zabránit porušování 
slabých formálních pravidel, ty však neřeší 
veškeré otázky lidského jednání, 
neformální instituce vytvářejí prostor pro 
paralelní hry, takže IEQ a SD nenastanou. 

8. Neefektivní IG, formální i 
neformální instituce brání 
SD. 

Dokonalá 
institucionální 
nerovnováha 
(PIENQ) 

Žádný z faktorů nepřispívá vzniku IEQ a 
SD. 

 

Zdroj: Platje (2008), vlastní úprava66.  
                                                 
65 Z anglického sustainable development.  
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vývoj základních makroekonomických ukazatelů (tempo růstu HDP, míra nezaměstnanosti a 
inflace), spravedlivou distribuci důchodu, přístup ke zdravotním a sociálním službám, 
možnost svobodné volby, nepřítomnost neodůvodněného útlaku apod. Vedle samotných 
formálních a neformálních institucí Platje (2008) rovněž zkoumá pojem „institucionální 
governance“, který v tomto textu bude chápán ve smyslu státních (veřejnoprávních) a 
eventuálně dalších organizací, jež dbají na to, jak instituce fungují – zda jsou dodržovány, 
vynucovány, zda se nejedná o mrtvá (proklamativní) ustanovení. Je zřejmé, že institucionální 
governance se týká zejména formálních institucí, protože jen ty mohou být státem 
(veřejnoprávními orgány) vynucovány. Na základě zde uvedeného mohou nastat různé stupně 
institucionální rovnováhy – viz tabulka 2. 
 
Poněkud odlišný pohled na problematiku institucionální rovnováhy nabízí Aoki (2001, 
respektive 2004), který ji chápe z pohledu teorie her, přičemž opouští standardní předpoklady 
teorie her – zejména předpoklad, že každý hráč zná množinu ostatních hráčů, množinu jejich 
akcí i výplatní matice, pokud nějaká z daných akcí nastane. Aoki (2001), Aoki (2004) se na 
rovnováhu dívá jako na výsledek nějaké hry, respektive nějakých opakovaných her. 
Institucionální rovnováha dle Aoki (2001) konkrétně nastává, pokud akce (jednání) 
jednotlivých hráčů zůstávají po relativně dlouhou dobu konzistentní a jsou ve vzájemném 
souladu. To, co si hráči představují, se vskutku odehrává ve skutečnosti, přičemž dané 
aktuální jednání slouží jako základ (východisko) pro budoucí jednání. Vzhledem k tomu, že 
rovnováha nastává jako důsledek aktivit jednotlivých hráčů, označuje ji Aoki za endogenní – 
není na nich nezávislá. Dále je samovynutitelná – nastává tehdy, pokud každý hráč jedná 
podle příslušných institucí, za předpokladu, že tak činí všichni hráči. V tomto pojetí tedy 
rovnováhu nevynucuje žádná třetí strana (typu stát) ani není důsledkem nějakého 
plánovaného procesu. Má zde smysl upozornit, že toto pojetí je analogické s Hayekovou teorií 
spontánního řádu, který je produktem jednání mnoha lidí, ale není výsledkem vědomého 
lidského vytváření (viz Hayek, 1994)67.  
 
Pro účely tohoto textu vyjdeme při definování pojmu institucionální rovnováha ze zde 
zmíněných přístupů. Institucionální rovnováhu budeme chápat jako stav, kdy dochází 
k regulaci systémových (společenských) konfliktů a kdy nedochází k zásadní změně 
existujících formálních i neformálních pravidel, jež jsou ve vzájemném souladu, respektive 
tlak na případnou změnu institucí je vyrovnáván protitlakem ostatních osob (skupin osob), 
takže k zásadní změně pravidel nedochází. Změna je z tohoto pohledu (transakčně) příliš 
nákladná. Institucionální rovnováha je důsledkem opakovaných her (opakovaného jednání) 
řady aktérů, v jejichž průběhu dochází k vytváření formálních i neformálních pravidel – 
institucionální rovnováha může vzniknout jako důsledek jednání nekonečného počtu osob, 
tedy jako produkt spontánního řádu. Důsledkem (projevem) stavu institucionální rovnováhy 
je, že většina hráčů jedná předvídatelným způsobem, přičemž jednotlivá jednání nejsou ve 
vzájemném rozporu. Pokud některý z hráčů jedná odlišně (v rozporu s existujícími pravidly), 
jsou vůči němu uplatněny sankce, respektive dané jednání nemá sílu narušit institucionální 
rovnováhu. Ve stavu institucionální rovnováhy dochází pro hráče k přijatelné úrovni jejich 
udržitelného rozvoje68, tedy úroveň udržitelného rozvoje je vyšší než úroveň rozvoje, který by 
nastal v případě nějaké institucionální změny, po odečtení (domnělých nebo skutečných) 

                                                                                                                                                         
66 V řádcích 2, 5 a 7 tabulky 2 jsou uvedeny jiné závěry než v Platje (2008).  
67 Hayek (1994, s. 43) definuje řád jako „stav věcí, v němž se velký počet prvků různého druhu má k sobě 
navzájem tak, že znalost nějaké prostorové nebo časové části celku nám umožňuje vytvářet správná očekávání 
týkající se zbytku, nebo alespoň očekávání, která mají dobrou pravděpodobnost, že se ukáží jako správná.“  
68 Není zde řešeno, jakých konkrétních hodnot musí udržitelný rozvoj dosahovat. Pokud jsou náklady na změnu 
příliš vysoké, může udržitelný rozvoj znamenat pouze uspokojování základních potřeb.  
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nákladů na změnu existující institucionální rovnováhy – pokud by tomu tak nebylo, tak by 
hráči usilovali o změnu daného stavu.  
 
Na závěr této části zformulujeme dvě vzájemně související hypotézy týkající se vztahu 
struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel a fungováním formálních 
institucí: 
- Role každé formální instituce sloužící k omezení narušení pravidel ze strany některých hráčů 
může být působením struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel ve vztahu 
k těmto strukturám eliminována. To platí dokonce i pro formální instituce sloužící speciálně 
pro omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel. 
- Nejvýznamnějšími hrami, které se v prostředí formálních institucí sloužících k omezení 
narušení pravidel ze strany některých hráčů, zejména pak těch, které slouží speciálně 
k omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel, jsou hry 
související s pronikáním vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování pravidel. 
 
 
Narušování institucionální rovnováhy 
 
Lze namítnout, že v tomto textu formulované podmínky institucionální rovnováhy jsou příliš 
přísné, a že institucionální rovnováha tudíž nenastává příliš často. To koneckonců vyplývá i 
z tabulky 2, která říká, že institucionální rovnováha nastává pouze ve třech z osmi možných 
případů vzájemného vztahu formálních a neformálních institucí a institucionálního 
uspořádání. Na situaci, kdy institucionální rovnováha nenastává, se ale lze dívat i odlišným 
pohledem, který říká, že se jedná o případ, kdy dochází k narušení institucionální rovnováhy. 
K tomuto narušení dochází např. proto, že: 
- Jednotlivé formální a neformální instituce nejsou v souladu. Pokud některé instituce nejsou 
v souladu, vždy se otevírá prostor, aby některý z hráčů daný nesoulad využil a získal pro sebe 
výhodnější postavení na úkor ostatních hráčů, tedy aby (slovy neoklasické teorie) dosáhl 
neparetovské změny. V souladu přitom nemusí být některé formální instituce (tj. jedna 
formální instituce není v souladu s jinou formální institucí), některé neformální instituce 
(tj. jedna neformální instituce není v souladu s jinou neformální institucí), případně formální a 
neformální instituce vzájemně (určitá formální a určitá neformální instituce nejsou v souladu). 
Nutnou podmínkou zde ovšem je, že jak formální, tak neformální instituce patří mezi živé 
instituce – alespoň některé subjekty se jednotlivými institucemi, jež nejsou ve vzájemném 
souladu, řídí. Jen v takovém případě mají dané subjekty prostor prostřednictvím existujícího 
nesouladu usilovat o změnu svého postavení. Konkrétně: pokud by byly určité dvě instituce 
v nesouladu, jedna z těchto institucí by ale byla tzv. mrtvou institucí, tedy nikdo by se jí 
neřídil, respektive nikdo by netrval na jejím uplatňování, nelze tvrdit, že dané instituce jsou 
vskutku v nesouladu. V tabulce 2 v bodě 5 je proto konstatováno, že v případě stavu, kdy 
formální instituce brání dosažení udržitelného rozvoje, v daném systému však existují 
neformální instituce, které podporují udržitelný rozvoj a efektivní institucionální governance, 
tak institucionální rovnováha nastává. Formální instituce lze v tomto případě označit za mrtvé 
instituce, kterými se subjekty neřídí – lidé jednají spíše podle neformálních institucí. Přitom, 
aby institucionální governance bylo efektivní, tak se nemůže řídit formálními institucemi, 
které brání udržitelnému rozvoji. Ze zde uvedeného tudíž plyne, že formální instituce jsou 
mrtvými institucemi. 
- Probíhají časté změny formálních nebo neformálních institucí. Potom prostřednictvím 
příslušných změn mohou jednotlivé subjekty přinejmenším usilovat o změnu svého postavení, 
a to na úkor postavení jiných hráčů. 
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- Formální a neformální instituce nenapomáhají dostatečné úrovni udržitelného rozvoje celého 
systému i jeho jednotlivých součástí a prvků, takže existují velké tlaky na změnu daných 
institucí, přičemž k daným změnám v té či oné míře dochází.  
- Někteří hráči jednají v rozporu s existujícími formálními nebo neformálními institucemi, 
přičemž toto jejich jednání není sankcionováno. V takovém případě se přinejmenším na 
úrovni neformálních institucí fakticky prosazují pravidla, která jsou v rozporu s dalšími 
pravidly, hráči, kteří nejednají v souladu s existujícími pravidly a nejsou sankcionováni, 
mohou zlepšovat své postavení na úkor jiných hráčů, takže institucionální nerovnováha 
nenastává.  
- V příslušném systému (v návaznosti na předcházející bod) příliš intenzivně působí struktury 
založené na vzájemném krytí porušování pravidel, přičemž tyto struktury významně ovládly 
neformální instituce. 
 
To, že stav institucionální rovnováhy nemusí být příliš častým stavem, by nemělo překvapit 
ani z jiných důvodů. Rovnovážné vztahy v ekonomii jsou obvykle vzácné – málokdy se 
setkáme se stavem tržní rovnováhy, kdy se nabízené množství zboží rovná poptávanému, 
téměř nikdy se potom nesetkáme se stavem všeobecné rovnováhy, kdy dochází k rovnováze 
na všech trzích. Důvodů tohoto stavu je řada – patří k nim nedokonalá informovanost 
jednotlivých subjektů, které disponují rozptýlenými znalostmi (viz Hayek, 1945), nejrůznější 
exogenní šoky, inovace, které lidé provádějí apod. Tyto a další faktory budou působit i na 
konkrétní institucionální uspořádání, povedou k tlakům na změnu jednotlivých institucí, 
budou způsobovat nesoulad formálních a neformálních institucí, čili povedou k institucionální 
nerovnováze. Jako určitou analogii zde můžeme poukázat i na Walrasův ekonomický model 
všeobecné rovnováhy, respektive na jeho rozpracování, která provedli po druhé světové válce 
např. K. Arrow, G. Debreue, L. Hurwicz a další ekonomové69. Tyto modely ukazují, že stavu 
všeobecné rovnováhy je možno dosáhnout, upozorňují však na skutečnost, že procesu 
nastolování všeobecné ekonomické rovnováhy brání řada překážek. Jak konstatuje Valenčík, 
Wawrosz a Bedredtinov (2007b, s. 21): „V reálných ekonomických systémech se ovšem 
můžeme setkat s následujícími jevy: 1. Na ekonomický systém působí některé vlivy natolik 
intenzivně a často, že se systém není schopen dostatečně přiblížit rovnováze. 
2. V ekonomickém systému jsou natolik silné bariéry obnovy rovnováhy, že zůstává 
dlouhodobě v nerovnovážné situaci.“ Analogicky lze konstatovat, že s podobnými procesy a 
jevy se setkáváme i při nastolování institucionální a společenské rovnováhy. Platí přitom, že 
jakákoliv změna, respektive existence jakékoliv nerovnováhy, mění i samotný cíl, tj. 
výslednou podobu rovnováhy, ke které příslušný systém směřuje nebo se o její dosažení 
jednotliví členové systému snaží70.  
 
 
Institucionální rovnováha v redistribu čním systému 
 
Z hlediska teorie redistribučních systémů je třeba zdůraznit, že institucionální rovnováha 
obsahuje takovou strukturu formálních a neformálních institucí, jež zaručí, že se jednotlivým 
hráčům, ať už jsou ve vítězné koalici (redistribuce probíhá v jejich prospěch), nebo mimo 
vítěznou koalici (redistribuce probíhá na jejich úkor), nevyplatí usilovat o změnu jednotlivých 

                                                 
69 Viz např. Arrow a Debereu (1954), Arrow a Hahn (1971), Hurwicz (1973). 
70 Opět lze použít analogii s modelem všeobecné rovnováhy. V něm jakékoliv obchodování za nerovnovážné 
ceny mění důchody účastníků systému, jejich zásobu výrobních faktorů apod. Tím se ovšem mění i výchozí 
podmínky řešení včetně rovnic modelu všeobecné rovnováhy, ve kterých jsou tyto podmínky obsaženy. Logicky 
se mění i výsledné řešení, tj. samotná výsledná rovnováha. Blíže viz např. Holman (2005). 
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institucí ani o změnu svého postavení. Hráčům ve vítězné koalici se tedy v důsledku existující 
struktury formálních a neformálních institucí nevyplatí usilovat o to, aby: 
- se měnila pravidla, která určují, kdo je členem vítězné koalice, jak probíhá přerozdělování 
prostředků od hráčů mimo vítěznou koalici k hráčům ve vítězné koalici i uvnitř vítězné 
koalice; 
- někteří ostatní členové vítězné koalice danou koalici opustili (a případně někteří hráči mimo 
vítěznou koalici se stali jejími členy), aby se změnily odměny, které dostávají hráči ve vítězné 
koalici apod. 
Hráčům mimo vítěznou koalici se potom nevyplatí usilovat o to, aby se změnila pravidla 
(instituce) a oni se na základě dané změny stali členy vítězné koalice, a to obvykle nejen 
proto, že náklady na změnu jsou pro osoby mimo vítěznou koalici příliš vysoké, ale i proto, že 
současný stav jim zajišťuje nějaké jistoty, případně výhody apod. Jinými slovy, i když jsou 
někteří hráči mimo vítěznou koalici, mají zaručenou nějakou minimální výplatu apod. 
Náklady spojené s úsilím o změnu pravidel, na základě které se mohou stát členem vítězné 
koalice, potom mohou být větší než rozdíl mezi odměnou, kterou by hráči dostávali ve vítězné 
koalici, a současnou odměnou mimo vítěznou koalici. Navíc, pokud úsilí o změnu nebude pro 
hráče mimo vítěznou koalici úspěšné, hrozí nebezpečí, že budou sankcionováni, čili že 
v takovém případě bude jejich odměna menší, než kdyby o změnu neusilovali. 
 
Jak bylo uvedeno výše, cílem institucionální rovnováhy z pohledu teorie redistribučních 
systémů je učinit jakoukoliv dohodu uvnitř vítězné koalice, i vztahy mezi hráči ve vítězné 
koalici a těmi, co jsou mimo vítěznou koalici, co nejvíce stabilní. Jinak řečeno, cílem 
institucionální rovnováhy je vytvořit taková pravidla, jež zajistí, že nebude docházet ke 
změnám ve vítězné koalici, ke změnám (případně alespoň k dramatickým změnám) ohledně 
vyplácených částek apod. Pokud tedy dojde k nějaké dohodě o formách a způsobech 
redistribuce, výši přerozdělovaných částek apod., tak se alespoň některým hráčům vyplatí 
usilovat o vytvoření institucionální rovnováhy, tedy takového stavu pravidel, jehož cílem je 
učinit danou dohodu co nejvíce stabilní. Valenčík (2008), Valenčík a Budinský (2009) 
ukazují, že v redistribučním systému se třemi hráči, kdy každý hráč má stejnou vyjednávací 
sílu, systém konverguje ke třem diskriminačním rovnováhám – tedy stavu, kdy je jeden hráč 
(mimo vítěznou koalici) diskriminován a zbylí dva hráči jsou členové vítězné koalice. Při 
stejné vyjednávací síle každého z hráčů potom bude každý hráč s pravděpodobností rovné 
jedné třetině mimo vítěznou koalici a s pravděpodobností dvě třetiny členem vítězné koalice. 
Valenčík (2008), Valenčík a Budinský (2009) dále dokazují, že v takovém případě mohou 
všichni hráči uzavřít dohodu s takovou hodnotou výplaty pro každého hráče, která bude vyšší 
než součet jeho výplat ve vítězné koalici a výplaty mimo vítěznou koalici. Spolupráce všech 
hráčů se tedy všem hráčům vyplácí – je však třeba uvést, že v případě uzavření dohody bude 
alespoň jeden hráč odměňován méně, než kdyby odměny byly odvozeny od skutečné 
výkonnosti hráče. Čili i v případě společné dohody bude docházet k redistribuci. V případě 
dohody všech tří hráčů však nebude docházet k tomu, že nějaký hráč je mimo koalici, že 
některý z hráčů bude dostávat nejmenší možnou výplatu apod. Z tohoto úhlu pohledu tedy 
společná dohoda představuje paretovské zlepšení oproti stavu, kdy v systému existuje vítězná 
koalice a hráč mimo koalici. Vůči stavu, kdy jsou hráči odměňováni podle výkonu, se však 
o paretovské zlepšení nejedná. Společnou dohodu všech tří hráčů můžeme potom označit za 
(neformální) instituci. Daná instituce na sebe váže další instituce, které zaručí, že dohoda 
bude dodržována, např. v podobě sankcí v případě nedodržení. Na základě dané dohody tak 
může vzniknout soustava institucí zaručujících institucionální rovnováhu, jejímž důsledkem 
bude, že porušení dohody bude pro kteréhokoliv hráče příliš nákladné.  
Lze se samozřejmě ptát, proč podobná dohoda zaručující institucionální rovnováhu nevznikne 
i v systému, kdy jsou hráči odměňováni podle výkonu. Odpověď říká, že tento systém může 
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být snadno narušen – v takovém systému existuje řada hráčů, kteří si mohou redistribucí 
polepšit (přičemž toto polepšení některých hráčů znamená pohoršení jiných hráčů). 
V elementárním redistribučním systému se třemi hráči, přičemž každý hráč má odlišnou 
výkonnost, si mohou vždy polepšit hráči s nikoliv nejvyšší výkonností – tito hráči s nikoliv 
nejvyšší výkonností si tedy polepší na úkor hráčů s nejvyšší výkonností. Nový stav po 
redistribuci tedy nepředstavuje paretovské zlepšení oproti stavu před redistribucí. Naopak 
v případě dohody, která reaguje na skutečnost, že v daném systému mohou vzniknout 
diskriminující koalice, kdy je některý z hráčů mimo koalici, přičemž možnost být mimo 
koalici hrozí všem hráčům, si mohou polepšit všichni hráči. Může zde tedy existovat větší 
zájem na uzavření dohody než v systému založeném na odměňování dle výkonnosti. Aby se 
ale dohoda a spolupráce všech hráčů vskutku vyplatila, musí být podložena příslušnými 
institucemi (normami), které kterémukoliv hráči zabrání usilovat o změnu dohody – zejména 
v podobě, že někteří hráči (účastníci dohody) dohodu poruší a opět uzavřou koalici s cílem 
diskriminovat zbylé hráče.  
Reálné systémy se obvykle skládají z více než tří členů. Ve vícečlenném systému je však 
samozřejmě nákladné, respektive z důvodu vysokých nákladů nemožné, aby všichni členové 
systému uzavřeli dohodu o nějaké společně přijatelné (tj. pro všechny členy systému 
přijatelné) formě přerozdělování. Obecně zde lze konstatovat platnost pravidla: čím větší 
systém (systém s větším počtem členů), tím menší pravděpodobnost uzavření dohody 
o společně přijatelné formě přerozdělování. Přerozdělování bude potom upraveno jinak – 
prostřednictvím formálních i neformálních pravidel, která si členové vítězné koalice prosadí. 
Přesto i zde je v zájmu členů ve vítězné koalici upravit přerozdělování tak, aby ti, kdo jsou 
mimo vítěznou koalici, neměli zájem své postavení změnit, a aby žádný z členů vítězné 
koalice neměl zájem o změnu poměrů v této koalici (např. v podobě změny výše vyplácených 
částek, změny osob, které jsou členy koalice apod.). Členům vítězné koalice se tedy vyplatí 
usilovat o nastolení institucionální rovnováhy, kdy příslušné normy budou činit jednotlivé 
změny nákladné. K tomu, aby byly dané změny vskutku nákladné, musí být splněny výše 
uvedené podmínky institucionální rovnováhy (dochází k regulaci systémových 
(společenských) konfliktů, nedochází k zásadní změně existujících formálních i neformálních 
pravidel, jež jsou ve vzájemném souladu, dochází pro hráče k přijatelné úrovni jejich 
udržitelného rozvoje) – pokud tyto podmínky splněny nejsou, tak může být pro některé hráče 
výhodné o změny v koalicích, případně o další změny, usilovat. 
Příslušná institucionální rovnováha se z hlediska redistribuce obecně skládá z řady norem, 
pravidel, zvyků, tradic, sdíleného přesvědčení apod., jak má redistribuce probíhat, kdo má být 
příjemcem redistribuce, kdo poskytovatelem. Zahrnuje tedy formální i neformální normy 
včetně tabu (např. v podobě zákazu přemýšlet o tom, že mohou existovat určitá jiná jednání, 
než která normy povolují), přesvědčení, jak mají lidé jednat. Normy dále musí bránit úsilí 
o změnu příslušného stavu – musí být konstruovány tak, aby v důsledku jejich existence byla 
pro jednotlivé subjekty změna (transakčně) nákladná. Je zřejmé, že k dosažení institucionální 
rovnováhy nestačí pouze samotná existence norem. Nutnou podmínkou je i jejich 
vynutitelnost – příslušné normy musí zaručit, že ti, kdo budou usilovat o změnu daného stavu, 
tedy budou porušovat normy, jež tento stav definují, budou nějakým způsobem postiženi 
(sankcionováni), a že tedy přijdou o současnou výplatu (její část).  
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Systémová (spole čenská) rovnováha  
 
Výše byl rovněž zmíněn pojem systémová (společenská71) rovnováha. Je tedy nutno tento 
pojem rovněž definovat a rozebrat vztah mezi systémovou a institucionální rovnováhou. 
Systémovou rovnováhou budeme rozumět stav, ve kterém jsou jednotlivé subsystémy a prvky 
ve vzájemně uspořádaném předvídatelném a popsatelném (zobrazitelném) stavu, kdy 
nedochází k podstatným změnám systému, systém je stabilní – tedy nemění se chování prvků 
systému, jejich struktura (subsystémy) ani vazby mezi nimi, nedochází ani ke změně účelu 
(cílů) systému72. Pojem systémová rovnováha však nelze chápat tak, že nedochází k žádným 
změnám v systému. V případě dynamických systémů jsou ostatně změny charakteristickým 
znakem těchto systémů. Změny (např. v podobě odchodu určitého prvku a příchodu jiného 
prvku) však nevedou k podstatné změně z hlediska chování systému, jeho cílů apod. 
Z hlediska redistribučního systému lze za systémovou rovnováhu chápat stav, kdy nedochází 
k zásadním změnám v čí prospěch a na čí úkor je přerozdělováno, kdy se podstatně nemění 
subsystém vítězné koalice (nemění se jeho členové) atd. Mohou se ale např. měnit částky, 
které jsou přerozdělovány. Stejně jako v případě institucionální rovnováhy, společenská 
rovnováha vzniká tehdy, pokud jsou změny pro jednotlivé subjekty příliš nákladné – náklady 
spojené s dosažením změny jsou pro většinu subjektů vyšší než přínosy ze změny plynoucí.  
Ze zde uvedeného plyne, že mezi institucionální a společenskou rovnováhou existuje 
vzájemná závislost. Institucionální rovnováha je nutnou podmínkou systémové rovnováhy – 
pokud se mění institucionální rovnováha, dochází zpravidla k podstatným změnám ve 
struktuře systému, což vede ke změně jednání (chování) jednotlivých subsystémů a prvků, 
toto jednání není snadné popsat, není možné definovat stabilní vztahy mezi jednotlivými 
částmi systému apod. Dochází tedy k narušení systémové rovnováhy. Oproti tomu ale rovněž 
platí, že systémová (společenská) rovnováha je podmínkou institucionální rovnováhy – pokud 
dochází k podstatným změnám ve struktuře systému, ve vazbách mezi prvky systému, 
v chování jednotlivých prvků systému, dochází přinejmenším k tlaku na změnu existujících 
institucí. Nové chování prvků systému, nové struktury a vazby mezi prvky jsou rovněž 
obvykle v rozporu s existujícími pravidly (tj. formálními a neformálními institucemi), která 
v systému existují. Dosahování systémové a institucionální rovnováhy je tedy vzájemným 
procesem, procesem se zpětnými vazbami, procesem, kdy úsilí o dosažení jedné rovnováhy 
musí být doprovázeno úsilím o dosažení druhé rovnováhy. Zároveň platí, že úsilí 
o nastolování určité rovnováhy může systém vyvést z existujících rovnovah, respektive může 
vést k tomu, že směřování systému k určitému stavu (typu) rovnováhy bude narušeno a 
systém začne směřovat k jinému stavu (typu) rovnováhy. 
Na problematiku institucionální i společenské rovnováhy je tedy třeba dívat se dynamicky, 
systémy, v nichž jsou tyto rovnováhy nastolovány, jsou dynamické systémy. Logicky potom 
platí, že, stejně jako institucionální rovnováha, i systémová rovnováha je v dynamických 
systémech výsledkem předcházejícího vývoje systému, vzniká na základě opakovaných her 
(opakovaného chování), ke kterým v systému dochází, na základě minulých zkušeností (path 
dependency). V případě redistribučního systému lze popsat proces vytváření systémové 
rovnováhy jako proces, kdy členové vítězné koalice usilují o dosažení takového stavu, ve 
kterém není ohroženo jejich postavení v koalici včetně minimální částky, kterou získávají ve 

                                                 
71 O společenské rovnováze lze hovořit, pokud rozebíráme systém na úrovni celé společnosti. Protože i 
společnost je systémem, bude v tomto textu používán převážně pojem systémová rovnováha.  
72 S pojmem systémová rovnováha pracuje řada věd, např. matematika, biologie, politologie i samotná teorie 
systémů. Obecně lze konstatovat, že přístupy jednotlivých věd k danému pojmu jsou velmi rozdílné a nelze 
nalézt společně akceptovatelnou definici či přístup, jak pojem chápat. Jako nejbližší pojetí, které je uvedeno 
v tomto textu, se zdá pojetí teorie systémů (např. Burý, 2007), jež za systémovou rovnováhu chápe takový stav, 
kdy lze předpokládat, že současné chování systému bude pokračovat (bude stejné nebo obdobné) i v budoucnu.  
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svůj prospěch oproti svému výkonu, a kdy osoby, které jsou mimo koalici, neusilují nebo 
nemají sílu usilovat o změnu daného stavu. Jak v případě systémové rovnováhy, tak v případě 
institucionální rovnováhy přitom platí, že může být narušena nejrůznějšími vlivy, např. 
v podobě inovací, vývoje ostatních systémů a vztahu daného redistribučního systému k těmto 
systémům, příchody a odchody ze systému apod. Z tohoto pohledu není ani systémová 
rovnováha ani institucionální rovnováha nekonečně dlouho trvajícím stabilním stavem, ale 
stavem, jež platí po určitý časový okamžik. 



 132 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

Vybrané materiály netradi čního typu  
 
Proč je vesmír zak řivený a nesymetrický? 
 
Jiří Mihola 
 
 
31. mezinárodní astronomická konference na téma 
Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí 
18. až 20. 5. 2010, Hvězdárna v Úpici, U Lipek 160 
 
Dosavadní poznávání reality se vyznačuje občasnými kvalitativními skoky v jejím vnímání 
jako celku i jejích jednotlivých částí. Nový stupeň poznání73 přináší natolik nový pohled na 
zkoumaný jev, že původní pojetí zcela překonává, a tím potlačuje. To ale většinou 
neznamená, že původní pojetí bylo chybné či scestné. Nový stupeň poznání je bez 
předchozího stupně nedosažitelný. Ve vědě jsou i takové případy, kdy původní názor „jen“ 
zmapoval nějakou slepou uličku nebo nás „jen“ navedl na lepší řešení, čímž rovněž přispěl 
k dalšímu poznání. 
 
Názorným příkladem zdolávání stupňů poznání je výzkum nebo i samotné rozpoznávání 
jednotlivých barev. První stupeň poznání si každý z nás prožije již v předškolních letech, kdy 
nás rodiče učí rozpoznávat barvy. Děti to obvykle snadno zaujme, barvy se naučí rozpoznávat 
a pojmenovávat. Na druhém stupni poznání (např. v rámci výuky fyziky) zjistíme, že barvy 
vlastně neexistují. Existuje pouze elektromagnetické záření různých vlnových délek a 
vnímání barev je produktem mozku, který nám tak umožňuje registraci tohoto vlnění a snazší 
orientaci v našem okolí. Na dalším stupni poznání zjistíme, že existuje celý rozsah vlnových 
délek i mimo okem vnímané světlo, a naučíme se takové vlnění detekovat či produkovat. Na 
dalším stupni poznání se tyto poznatky naučíme aktivně využívat, např. k pozorování vesmíru 
v celém širokém spektru elektromagnetického vlnění. 
 
Takovými stupni poznání prochází všechny vědní obory, včetně matematiky a fyziky. 
Eukleidovská matematika vznikla již ve starověku a představovala po více jak 
1000 let pro celou ostatní vědu vzor deduktivního uvažování. Eukleidovská 
geometrie74 je dvourozměrná75, lineární a byla postavena na pěti axiomech: 
 

� z bodu do bodu lze nakreslit přímku, 
� úsečku lze prodloužit na přímku,  
� je možné nakreslit kruh s libovolným středem, libovolného průměru, 
� všechny pravé úhly jsou si rovny, 
� pátý axiom byl nadefinován mnoha různými způsoby a stal se zdrojem polemiky76: 

o bodem mimo přímku lze vést jedinou rovnoběžku, 
o rovnoběžky jsou vždy stejně vzdáleny, 
o součet úhlů v trojúhelníku je vždy roven 2 pravým úhlům, 
o plocha trojúhelníku může být libovolně velká, 
o tři body leží na přímce nebo na kružnici. 

                                                 
73 O stupních poznání (Mihola, 2007).  
74 Eukleidovské postuláty jsou citovány podle (Mareš, 2008, s. 66). 
75 Z původní dvourozměrné geometrie lze odvodit též verze vícerozměrné.  
76 O pátém axiomu např. (Kaplan, 2010, s. 112). 
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α 

β 
α+β>180° 

α+β<180° 

Ukázalo se rovněž, že tento systém je nevyhnutelně neúplný77. Např. z něj nelze odvodit 
tvrzení 

� Přímka procházející středem kruhu jej musí protnout! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším stupněm poznání byly neeukleidovské geometrie. V prvé fázi šlo o dvourozměrné 
objekty umístěné na zakřivených, a tím trojrozměrných, plochách78. Tyto geometrie si vystačí 
s původními 4 axiomy. Vznikla tak geometrie sférická, hyperbolická a vznikají další. U zrodu 
těchto geometrií79 byly např. Gauss, Lobačevskij, Bolyai, Rieman a další. K využití těchto 
geometrií bude docházet postupně spolu s tím, jak se budou objevovat úlohy, pro které to 
bude vhodné. Při výzkumu redistribučních systémů v rámci rozvoje teorie her jsme na 
takovou úlohu narazili. 
 

 
 
Přechod od Newtonovské fyziky na relativistickou je rovněž příkladem přechodu z určitého 
stupně poznání na vyšší.  
Newtonovy zákony: 

–  Zákon setrvačnosti: Těleso, na které nepůsobí síla, setrvává v klidu  nebo 
v rovnoměrném přímočarém setrvačném pohybu. 

–  Zákon síly. F = a . m 
–  Zákon akce a reakce. Tělesa na sebe působí stejně velkými silami opačného směru. 

Gravitační zákon: F = G . m1.m2/r
2 

                                                 
77 O nevyhnutelnosti neúplnosti (Nágel, 2006, s. 46), (Kolman, 2008, od s. 528) nebo také (Punčochář, 2004, 
s. 89). 
78 Prakticky na tuto potřebu naráželi například kresliči námořních map. 
79 O zakladatelích neeukleidovských geometrií např. (Mareš, 2008, s. 244). 
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Právě gravitační zákon již v rámci Newtonovské fyziky poukazoval na nelinearitu vesmíru. 
V relativistické fyzice nenajdete ani klid,  ani rovnoměrný přímočarý pohyb, dokonce ani 
nic rovného. Zatím vše nasvědčuje tomu, že vesmír80 je ve všech směrech zakřivený a nic 
v něm není dokonale symetrické. Pouze člověk jako součást přírody usiluje s většími či 
menšími úspěchy o tvorbu lineárních, rovných, případně pravoúhlých systémů. Žádný 
přírodní útvar není rovný, lineární ani přesně symetrický. Nejvíce se k tomu blíží krystaly, ale 
ani ty nemají dokonalé geometrické tvary. Nerovnoměrné rozložení hmoty81 ve vesmíru 
souvisí s nelineárním tvarem všech známých polí. Na následujícím obrázku je výsledek 
simulace rozložení hmoty ve známém vesmíru a také simulace drah světelných paprsků, které 
nemohou být rovné. O tom např. (Seife, 2005, s. 207), (Kaku, 2008, s. 223).  
 

 
 
 
Proč jsou vesmírné struktury vesměs nelineární a ne zcela symetrické? Ve vesmíru lze 
rozpoznat různé systémy, které se navzájem dotýkají, prolínají a navzájem ovlivňují. Linearita 
a úplná symetrie by se již při malé interakci hroutila. Nelineární a nesymetrický vesmír je 
stabilnější, a přitom schopný dalšího vývoje. Pokud jde o symetrii, platí to i pro člověka. 
Člověk, který by měl svou pravou stranu přesně stejnou jako levou, by byl paradoxně příliš 
jednostranný. Rozdíl mezi levou a pravou stranou totiž odráží rozdíl mezi zastoupením 
vlastností a jejich výkonem. 
 
Na některé výhody nelineárního prostředí jsme narazili při výzkumu a modelování 
redistribučních systémů v teorii her82. Tyto modely ukazují názorně na rozdíly mezi systémy 
vyznačujícími se jak úbytkem plynoucím z nekoordinovaných inklinací, tak systémů 
koordinovaných, vyznačujících se synergickým efektem. Součástí příspěvku je animace 
různých druhů borcení lineární plochy. 
 
K názorným prostorovým zobrazením vedou především hry třech hráčů. Pokud bude částka 
k přerozdělení rovna např. součtu výkonů všech tří hráčů stálá (na obrázku 2 např. 12), bude 
možné všechny herní situace i výchozí bod zobrazit na rovné ploše umístěné symetricky 
v souřadném systému tak, jak to ukazuje obrázek 1 (tzv. součtová rovina). 
 
 

                                                 
80 Nemám na mysli kosmologický pohled na vesmír jako celek, ale na jeho jednotlivé části. 
81 O tom, že nerovnoměrně je rozložena jak viditelná, tak temná hmota viz (Kulhánek, 2010, s. 89) 
82 O redistribučních systémech a teorii her i formulaci diskriminačního vyjednávání (Valenčík, 2008, s. 36-44). 
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Na této ploše lze zobrazit také tzv. diskriminační vyjednávání, při kterém postupně vznikají 
párové koalice. V těchto případech očekáváme, že vyjednávání povede do bodů diskriminační 
rovnováhy83. Obrázek 2 zobrazuje nediskriminační výhry hráče A a také hodnotu výhry, 
odpovídající diskriminační rovnováze. Z diagramu je zřejmé, že v průběhu 90 vyjednávacích 
kol se výhry ani nezačaly přibližovat k této rovnováze. 
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Pokud se bude součet výplat hráčů snižovat s rostoucí vzdáleností od zvoleného výchozího 
bodu, přestane být tzv. redistribuční plocha rovná. Její tvar záleží na zvoleném způsobu 
měření této vzdálenosti84. Eukleidovské měření této vzdálenosti vede ke kuželové 
redistribuční ploše, což je zřejmé i z obrázku 3, který představuje pohled na redistribuční 
plochu ve směru součtové roviny a souřadné roviny x y.   
 
                                                 
83 Vymezení diskriminační rovnováhy (Valenčík, 2008, s. 40 – 43) 
84 O vlivu tvaru redistribuční plochy a zvolené metriky (Mihola, 2009, s. 17-35) 

Obrázek 1 

x 

Y 

z 

[ 1; 1; 10 ]  

[ 1; 10; 1 ]  

[ 1; 10; 1 ]  

[ 6; 4; 2 ]  

Obrázek 2 
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Použijeme-li čtverec Eukleidovské vzdálenosti, vede řešení ke kulové redistribuční ploše. Ta 
je znázorněna v pohledu kolmém na součtovou plochu na obrázku 4. Redistribuční plocha je 
dána koulí, která je tečná k součtové rovině a je oříznutá všemi souřadnicovými rovinami. 
Redistribuční plocha bude tvořit trojúhelník na kouli, proto jde o sférickou geometrii, kterou 
jako neeukleidovskou vymezil Rieman. Pokud použijeme manhatanskou nebo čebyševovskou 
metriku pro měření vzdáleností od počátečního bodu, bude výchozím redistribučním tělesem 
šestiboký nebo trojboký jehlan a redistribuční plocha bude po oříznutí souřadnou soustavou 
složena sice z rovných, ale zalamovaných ploch.  
 
 
 

 

Obrázek 3 

Obrázek 4 
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Rovněž na těchto nelineárních plochách lze zobrazit (provádět) diskriminační vyjednávání, při 
kterém postupně vznikají párové koalice. V těchto případech vede vyjednávání často do bodů 
diskriminační rovnováhy. Obrázek 5 zobrazuje nediskriminační výhry hráče A a také hodnotu 
výhry, odpovídající diskriminační rovnováze. V obrázku 5 je zachyceno 120 vyjednávacích 
kol a je z něj zřejmé, že výhry hráče B postupně aproximují k diskriminační rovnováze. 
Diskriminační vyjednávání bylo realizováno na kuželové redistribuční ploše se středním 
stupněm zakřivení. 
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Shrnutí 
 

• Pro pochopení zvratů ve vývoji poznání v různých vědních disciplínách je účelné 
sledovat tzv. stupně poznání. Následující stupeň poznání sice obvykle zcela mění 
pohled na zkoumanou (poznávanou) skutečnost, avšak bez zdolání předchozího stupně 
by nebyl možný.  

• Eukleidovská rovinná lineární geometrie představuje oproti neeukleidovským 
geometriím předchozí stupeň poznání. Podobně Newtonovská fyzika je předchozí 
stupeň poznání před fyzikou relativistickou. 

• Tyto nové stupně poznání v geometrii i ve fyzice vedou k poznání, že vesmír je ve své 
struktuře vesměs zakřivený, neboť příroda neobsahuje ani lineární (rovné) ani zcela 
symetrické systémy. 

• Pouze člověk, byť jako součást přírody, usiluje s většími či menšími úspěchy o tvorbu 
lineárních, rovných, případně pravoúhlých systémů. 

• Nerovnoměrné rozložení hmoty ve vesmíru souvisí s nelineárním tvarem všech 
známých polí. Ani světlo se nešíří přímočaře. 

• Ve vesmíru lze rozpoznat různé systémy, které se navzájem dotýkají, prolínají a 
navzájem ovlivňují. Linearita a úplná symetrie by se již při malé interakci hroutila. 
Nelineární a nesymetrický vesmír je stabilnější a přitom schopný dalšího vývoje.  

Obrázek 5 
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• Na některé výhody nelineárního prostředí jsme narazili při výzkumu a modelování 
redistribučních systémů v teorii her. Tyto modely ukazují názorně na rozdíly mezi 
systémy vyznačujícími se jak úbytkem plynoucím z nekoordinovaných inklinací, tak 
systémů koordinovaných, vyznačujících se synergickým efektem.  

• Ukazuje se, že realizace tzv. diskriminačního vyjednávání ve hře třech hráčů, 
realizované na zakřivené redistribuční ploše, mnohem snáze konverguje 
k diskriminační rovnováze než hry či diskriminační vyjednávání, realizované na 
rovné, tj. lineární redistribuční ploše. 

• Zakřivené redistribuční plochy mají různý tvar podle zvoleného způsobu měření 
vzdálenosti od výchozího bodu. Větší stabilita se projevila prozatím na všech 
uvažovaných druzích těchto ploch. 

• Věříme, že naše zkušenosti s prací se zakřiveným neeukleidovským prostorem, stejně 
jako ověřování některých jejich vlastností, může být inspirací i pro jiné vědní obory.  

• Ukazuje se, že zakřivený prostor má oproti rovnému, lineárnímu, určité výhody. 
 
květen 2010      
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Podmínky, které ovliv ňují výkonnost ekonomického systému 
z pohledu teorie her II.  
Rozšíření o reakci na dotazy z mezinárodní v ědecké konference 
Matematické modely v ekonomii  
 
Hana Mihal činová, Ji ří Benesch   
 
 
Na mezinárodní vědecké konferenci Matematické modely v ekonomii, která se konala v srpnu 
2010, vystoupila Hana Mihalčinová s příspěvkem „Podmínky, které ovlivňují výkonnost 
ekonomického systému z pohledu teorie her“. Toto vystoupení vzbudilo značný ohlas 
a v následné diskuzi zazněly dotazy, na které zde odpovídáme a zároveň aktualizujeme a 
rozšiřujeme původní příspěvek. V závěru je uveden výčet nových kroků, kterými autoři 
přispívají ke stávající teorii.  
 
Dotazy z konference MME: 
 
1. V čem spočívá význam složeného redistribučního systému? 
 
Odpověď: V rámci elementárního redistribučního systému není možno zohlednit migraci 
hráčů. Přechod od elementárního systému ke složenému je logickým krokem, který umožňuje 
znázornit širší okruh jevů z ekonomické reality. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím 
textu. 
 
2. Existuje matematický důkaz toho, že složený redistribuční systém má fraktální 
strukturu? 
 
Odpověď: Na důkazu pracujeme a bude prezentován na podobné akci v blízké době. Již nyní 
ale jsou k dispozici indicie ukazující, že fraktálnost je v tomto systému obsažena. 
 
 
Úvod 
 
Teorie redistribučních systémů (TRS) se zabývá obecnými zákonitostmi rozdělování výplat, a 
to nikoli jen výplat ve smyslu mezd, ale výplatou je rozuměna odměna nebo výhra v určité 
herní situaci. Právě pro popis těchto situací se teorie her ukázala jako účinný nástroj. 
Základním kamenem TRS je elementární redistribuční systém (ERS), který se zabývá 
vzájemným vyjednáváním tří hráčů. Mezi těmito třemi hráči mohou vznikat koalice. 
Zaměříme se na tvorbu koalic v tomto systému a také na jejich modifikace, ať už se jedná 
o modifikace koalic nebo o modifikace uvnitř koalic. Od elementárního redistribučního 
modelu lze přejít k modelu, kdy jsou elementární redistribuční modely propojeny do sítě. 
Tímto zavedeme pojem “složeného elementárního redistribučního systému”. V souvislosti se 
složeným elementárním redistribučním systémem se zaměříme na meziorganizační migraci 
mezi jednotlivými elementárními redistribučními systémy uvnitř tohoto složeného 
elementárního redistribučního systému a na „shlukování schopných” v jednom elementárním 
redistribučním systému.  
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Tvorba koalic a rozší ření ERS na vícekolovou hru  
 
Aby byla uplatněna některá ze strategií, musí být prosazena alespoň dvěma hráči. Tito 
vzhledem k předpokladu o stejné vlivové síle tvoří koalici.  
 
Koalice je skupina hráčů, která vyjednává o volbě strategií s cílem zlepšit své výsledky. 
V našem případě, kdy máme tři hráče, můžeme tvořit koalice o maximálně dvou hráčích. Tito 
dva hráči se domluví na nějaké výplatě a vytvoří koalici proti zbývajícímu hráči. Tento hráč 
bude diskriminován a zbude na něj nejnižší možná výplata, která v elementárním 
redistribučním systému je rovna 1 z maximálně 12. 
 
Při tvorbě koalic hraje významnou roli proces vyjednávání o tvorbě koalic. 
 
Tento proces můžeme popsat jako hru, která se odehrává v jednotlivých kolech, tedy kolovou 
hru. 
Každý hráč chce získat co možná nejvyšší výplatu. Protože všichni hráči jsou informováni 
o hodnotě diskriminační rovnováhy a o výsledcích vyjednávání, chtějí dosáhnout alespoň 
hodnoty diskriminační rovnováhy. Pokud se všichni hráči budou chovat racionálně, 
vyjednávání bude ukončeno dosažením diskriminační rovnováhy. Každý hráč si je vědom, že 
nebude moct získat vyšší výplatu na úkor jiného hráče. 
Za účelem získání vyšší výplaty mohou dva hráči utvořit koalici s tím, že třetímu hráči zbude 
to, co mu nechají. Hráč, který není v koalici, má možnost v dalším kole vyjednat jinou 
koalici. Nabízet ji bude tomu hráči, který nedosahuje diskriminační rovnováhy. 
 
Hodnoty diskriminačních rovnováh označíme jako DA(yE;zE), DB(xE;zE), DC(xE;yE). 
 
DA(yi;zi) .. diskriminovaný hráč A obdrží zbytek z toho, co si rozdělí hráči B a C v koalici 
DB(xi;zi) .. diskriminovaný hráč B obdrží zbytek z toho, co si rozdělí hráči A a C v koalici 
DC(xi;yi) .. diskriminovaný hráč C obdrží zbytek z toho, co si rozdělí hráči A a B v koalici 
Index i označuje i-té kolo vyjednávání. 
 
V nultém kole bude uzavřena nejvýhodnější koalice, a to taková, ve které si polepší většina 
hráčů. Na výběr máme tři možné koalice. 
 
Hráč A si nejvíce polepší, pokud utvoří koalici s hráčem C, na úkor hráče B.  
Hráč B si nejvíce polepší, pokud utvoří koalici s hráčem C, na úkor hráče A.  
Hráč C si nejvíce polepší, pokud uzavře koalici s hráčem B, na úkor hráče A.  
 
Koalice hráče B a C znamená největší zvýšení výplaty na úkor nejvýkonnějšího hráče A. 
Takže diskriminovaným hráčem je hráč A, ten dostává minimální výplatu DA(y0;z0) = 1, a 
bude zahajovat další kolo vyjednávání. Zároveň platí, že y0 > yE a zE > z0, kde yE a zE jsou 
hodnoty diskriminačních rovnováh hráčů B a C. 
 
V prvním kole diskriminovaný hráč A nabízí koalici hráči C, protože v této koalici si nejvíce 
polepší a pro hráče C platí zE > z0. Hráč C, jehož výplata v nultém kole nedosahuje 
diskriminační rovnováhy, má možnost vstup do koalice odmítnout. V tomto případě se staví 
do pozice diskriminovaného hráče, kde minimální výplata je rovna jedné. Avšak v dalším 
kole, jako diskriminovaný hráč, má možnost nabídnout některému spoluhráči, nejspíše hráči 
B, koalici, a tím si rozdělit vyšší výplatu. Takže hráč C si je vědom, kolik může získat koalicí 
s hráčem A, kolik může získat koalicí s hráčem B. Jelikož hráč A má možnost nabídnout více, 
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hráč C přijme koalici s hráčem A a diskriminovaným hráčem bude hráč B. Hodnota 
DB(x1;z1)=1 a platí, že x1 > x0 = 1 a z1 > z0. V této situaci se může hráč A podbízet nejméně 
výkonnému hráči koalice, může mu nabídnout více, než je jeho diskriminační rovnováha, a to 
z důvodu zajištění této koalice. Diskriminovaný hráč A se podbízí hráči C a snaží se 
maximalizovat výplatu v koalici. Oba hráči si v porovnání s předchozí situací polepší. Na 
hráče B zůstala výplata o hodnotě 1.  
 
Ve druhém kole se bude snažit vytvořit koalici diskriminovaný hráč B. Při vyjednávání by 
oslovil diskriminovaného hráče, jehož výplata nedosahuje jeho diskriminační rovnováhy, 
hráče A a nabídl by mu vyšší výplatu, než měl po uzavření koalice s hráčem C, ale menší než 
je hodnota jeho diskriminační rovnováhy.  
Ovšem nejvýhodnější koalice, ve které si hráč B nejvíce polepší, se jeví jako koalice s hráčem 
C. Pokud si hráč C v minulém kole vyjednal výplatu vyšší, než je jeho diskriminační 
rovnováha, nezbývá hráči B nic jiného, aby si pojistil koalici s hráčem C, než se také 
podbízet. Hráč B tedy nabízí více, než je hodnota diskriminační rovnováhy hráče C, a zároveň 
více, než nabídl hráč A v předchozím kole. Hodnota DA(y2;z2) = 1 a y2 >1 a x2>x1>xE. 
 
Pokud bychom takto pokračovali dále, dostali bychom se do situace, kdy nejméně výkonný 
hráč, hráč C, by měl největší možnou výplatu a ostatní hráči by dostali výplatu rovnu jedné, 
bez ohledu na vyjednávání, bez ohledu na koalici, neboť koalici by měli možnost střídavě 
tvořit hráči A a B, kteří by do koalice přibrali vždy hráče C.  
 
 
Návaznost na teorii užitku 
 
V každém kole hry hráči porovnávají odvedený výkon a očekávanou výplatu s dosaženou 
výplatou, v závislosti na výsledku korigují svůj výkon v dalším kole. Tato změna výkonu 
hráče v dalším kole představuje poměrnou část rozdílu skutečné a očekávané výplaty. 
Koeficient snížení výkonnosti η je určen rozdílem mezi očekávanou a skutečnou výplatou 
diskriminovaného hráče. V ekonomické realitě této změně výkonnosti nejlépe odpovídá 
situace, kdy hráč svůj odvedený výkon upravuje na základě dosažené výplaty v předchozím 
kole hry. Je tomu tak proto, že hráč maximalizuje svůj užitek, který je dán právě odvedeným 
výkonem a dosaženou výplatou.  
 
Na obrázku 1 je znázorněna indiferenční křivka pro každou dvojici hráčů. Hráč je indiferentní 
vůči volbě koalice s kterýmkoli ze dvou dalších hráčů za předpokladu, že dosažená výplata 
bude v každé koalici shodná. 
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Obrázek 1 
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Složený redistribu ční systém 
 
Uvažujeme-li několik elementárních redistribučních modelů, můžeme přejít ke struktuře, 
pomocí které lze pokročileji modelovat reálný ekonomický systém. Pro tuto strukturu 
zavádíme pojem „složený redistribuční model” (dále jen SRM) a definujeme ho jako soubor 
elementárních redistribučních modelů, které jsou vzájemně propojeny do sítě. V síti se 
můžeme pohybovat po „vlákně!“ spojujícím jednotlivé ERS (na obr. jsou vyznačena 
čárkovaně). Vlákna v SRM jsou zobrazena jako osy, na které jsou v ERM nanášeny velikosti 
výplat. Po těchto vláknech se šíří vyjednávací podnět, neboli „redistribuční impuls“.  
Jedná se sice jen o určitou myšlenkovou konstrukci, ale ta je pro další práci s tímto modelem 
názorná. SRM funguje jako fraktální struktura, čili na bázi „soběpodobnosti“, homotetie. Tuto 
koncepci původně rozpracoval pro všemožné aplikace v oblasti přírodních věd francouzský 
matematik Benoît Mandelbrot. Podíváme-li se na složený redistribuční systém zblízka, 
zjistíme, že opět vidíme další složený redistribuční systém, který kopíruje strukturu 
původního.  
B. Mandelbrot uvažuje libovolný útvar rozložitelný na N částí a vyvozuje vzorec pro 
zobecnění homotetické dimenze. 
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Kde:  
N jsou části, ze kterých se systém skládá 
d je funkce definovaná na ‹0,∞) 
rn je poměr odvození částí z celku 
 
Pokud dosadíme za d škálu hodnot, které jsou výsledkem redistribuční rovnice, dostaneme 
odpovídající fraktální dimenzi redistribučního systému. 
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Obrázek 2 
 

 
 
 
Podmínky pro shlukování jedinc ů s vyšší výkonností 
 
V praxi není obvyklá situace, kdy se na jednom místě soustředí jeden typ hráčů, např. typ 
hráčů A, v jednom ERS.  
Máme-li 9 hráčů, které rozdělíme po třech hráčích do tří skupin dle výkonnosti, nadefinujeme 
tak skupinu hráčů typu A, B a C. Skupina hráčů A je tedy složena ze tří nejvýkonnějších 
hráčů celého ERS. Skupina hráčů typu B a C je definována analogicky z postupně méně 
schopných. Nejvýhodnějším modelem pro hráče typu A by bylo, pokud by vytvořili 
samostatný ERS. Tímto by tedy došlo k osamostatnění hráčů B a C do jednotlivých ERS. 
Ovšem této segmentaci (shlukování) jednotlivých typů hráčů předchází rozpoznání hráčů, do 
kterého typu patří, a v případě SRM jde také o distribuci na volné pozice. Volná pozice 
v SRM může být uvolněna dobrovolně (nic by této výměně nebránilo) a tento případ 
odpovídá dokonalé meziorganizační migraci. Příkladem nedokonalé meziorganizační migrace 
je železná opona. Její pád zapříčinil uvolnění některých pozic a také způsob odměňování. 
Z toho vyplývá, že čím méně bariér v meziorganizační migraci, tím snadněji může být 
provedeno „shlukování schopných“. 
Ovšem v praxi je potvrzeno, že z dlouhodobého pohledu dochází ke konvergenci ke 
stabilnímu modelu, kde se vyskytují zástupci všech typů hráčů. Konkrétním příkladem je tzv. 
japonský hospodářský zázrak, který byl vybudován v poválečných letech, ale po převzetí syny 
a vnuky „otců zakladatelů“ výkonnost japonské ekonomiky dramaticky poklesla. 
 
„Shlukování schopných“ si můžeme představit pomocí jednoho ERS jako vrstvu nad 
systémem SRM, složeného ze tří ERS, kde hráči typu A jsou v jednom ERS z SRM a 
analogicky jsou rozmístněni i ostatní hráči typu B a C. Tento ERS spolu se systémem 3 SRM 
lze znázornit jako fraktál, viz následující obrázek: 
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Obrázek 3 

 
 
Šíří-li se v ekonomice inovační vlna, zároveň s ní se šíří redistribuční impuls. To si můžeme 
představit na příkladě, kdy vznikne nová technologie a podnik, který tuto novou technologii 
vyvine, zároveň „stahuje“ z pracovního trhu jedince s vyšší výkonností. To má ovšem dopad 
na ostatní redistribuční systémy, ze kterých tito schopní jedinci odcházejí, a vytvářejí tak 
místo pro méně výkonné. Tzn., že celá ekonomika, neboli celé shluky redistribučních 
systémů, jsou ve stavu neustálých změn a přesunů jedinců s různou výkonností. Takže při 
šíření nových technologií, a tím pádem i nových příležitostí, se šíří alternativní možnosti 
účastníků redistribučních systémů.  
 
 
Závěr – přínos ke stávající teorii redistribu čních systém ů 
 
Příspěvkem k teorii redistribučních systémů je: 
1. Zavedení opakujícího se vyjednávání a tím pádem i opakujícího se dělení výplat, tzn. 

vícekolovost.  
• Vícekolová hra umožňuje pochopit vývoj systému v čase.  

2. ERS lze propojit do sítě a vytvořit tak model složeného redistribučního systému 
(SRS). 
• SRS je dosud nejblíže ekonomické realitě. 
• SRS umožňuje pochopit fungování bariér meziorganizační migrace. 
• SRS objasňují ztrátu výkonnosti progresivních organizací absorbováním i 

podprůměrných hráčů. 
3. Složený redistribuční systém se vyznačuje fraktální strukturou. 

• Soběpodobnost můžeme pozorovat u redistribučních systémů složených i jejich 
komponent. 

4. Propojení teorie redistribučních systémů s teorií užitku. 
• Porovnáním rozdílu mezi očekávanou a obdrženou výplatou koriguje hráč svou 

výkonnost v dalším kole.  
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Místo záv ěru – teorie redistribu čních systém ů a dešifrování 
her, které se hrají, tj. toho, o č tu běží 
 
(Program rozpracování v ědecké koncepce, který by mohl být i 
manifestem)  
 
Jiří Benesch, Petr Budinský, Radim Valen čík 
 
„To už tady bylo…“ 
 
 
„To už tu bylo“ – zaznělo na jedné lednové diskusi v rámci pravidelného Teoretického 
semináře ekonomie produktivní spotřeby. O čem byla řeč? O snaze zachytit ve společenské 
realitě to, co je nejjednodušší, všudypřítomné, popsat to pomocí matematického modelu a na 
základě toho dešifrovat, o co jde ve společenském dění. Ano. S velmi obdobným programem 
přišel již před 50 léty francouzský strukturalismus. Předpokládal, že existují elementární 
struktury uspořádání a chování primitivních národů, které lze odhalit a které nám pomohou 
pochopit i to, co se děje v rozvinutějších civilizacích. Ambiciózní plány bylo nutné postupně 
redukovat a místo podpory role racionálních prvků v poznání společnosti byl vývoj 
strukturalismu jedním ze zdrojů vzniku postmoderny relativizující možnost poznání našeho 
světa. 
Z tohoto hlediska by se mohlo zdát, že při hledání toho, co je elementární a všudypřítomné, 
zkoušíme jen „nahradit“ pojem struktura (který je příliš obecný) akčním pojmem hra, přičemž 
spoléháme na to, že existuje poměrně rozvinutá a matematicky propracovaná teorie her. 
I kdyby tomu tak bylo, stálo by za to se znovu pokusit realizovat ambice strukturalismu 
v poznání toho, o co jde, tentokráte s využitím poněkud mocnějšího nástroje. Výsledky by 
určitě stály za to. 
Nebylo by však patrně nejvhodnější přesně kopírovat to, o co šlo tehdy, jen s využitím 
účinnějších prostředků. Z několika důvodů: 
- Jsme bohatší o řadu zkušeností, které přinesl částečný úspěch, ale i převažující neúspěch 
strukturalistického programu a jeho vyústění do přímo opačných aktivit, koncepcí a rámců 
v oblasti věd o společnosti, než jaké byly pro něj příznačné. 
- Společnost se od té doby hodně změnila a aktuální jsou jiné problémy i kontexty, dokonce i 
z hlediska samotného rozvoje i společenského postavení věd a – věd o společnosti zvlášť – 
jsme v jiné situaci. 
- Program spojený s rozpracováním teorie redistribučních systémů, tj. právě to, co – jak bylo 
asi celkem oprávněně poznamenáno – má některé obdobné rysy s programem strukturalismu, 
vznikl z odlišných popudů a na základě představy o vlastních možnostech a cílech. 
Nicméně tam, kde se nabízí určitá kontinuita ve vývoji vědy, tam (kde jde o skutečnou vědu) 
stojí za to ji co nejvíce využít. To jen postmoderní relativizace a subjektivizace používá trik, 
kdy na jedné straně apeluje na dobové či místní kontexty, na straně druhé však jejich 
usouvztažnění s použitím prostředků vědy (vědomě či nevědomě, ale spíše programově) 
nedělá, aby pak zpochybnila možnost jejího (tj. vědy jako takové) použití k pochopení toho, 
o co jde. Z našeho hlediska jsou na místě otázky: 
- V čem jsou příčiny neúspěchu programu strukturalismu v oblasti poznání společenské 
reality? 
- Jaké trumfy má zkoumání v oblasti teorie redistribučních systémů v rukou? 
Teprve poté budeme moci zformulovat otázky související s odpovědí na to, co lze obecně 
formulovat slovy „Co (kdy, jak a kde) dělat?“. 
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Příčiny neúsp ěchu strukturalismu 
 
Úspěchů strukturalismu bylo mnoho. Těžko lze například docenit to, jak přispěl ke změně 
pohledu naší „vyspělejší“ civilizace na „primitivní“ národy a jaké body skutečného 
humanismu si z tohoto hlediska může připsat. Oproti tomu významně přispěl k rozvoji 
lingvistiky a dokonce (či přesněji) i estetiky a matematiky. To hlavní – dešifrovat přesnými 
prostředky společenské dění, tak aby bylo zřejmé, o co kdy komu jde a co s tím dělat, se mu 
nepodařilo. A nepodařilo se mu ani udržet důvěru odborné veřejnosti, že lze jít touto cestou. 
Neúspěch strukturalismu lze chápat především jako jeho plnou kapitulaci jeho původní 
podoby před stále sílící postmodernou. Za hlavní příčiny lze považovat následující: 
1. Klíčový pojem „struktura“ byl na jedné straně příliš „chudý“, na straně druhé nebyl nikdy 
přesně definován či operacionalizován. Teorie tak narazila na bariéry omezenosti vlastních 
teoretických prostředků.  
2. Přestože strukturalismus ovlivnil významně a pozitivně bádání v oblasti matematiky, 
dokonce samotných základů matematiky (program realizovaný skupinou Bourbaki), v oblasti 
aplikace ke zkoumání společenských struktur neměl nikdy dost drzosti ani štěstí, aby sáhl po 
účinných prostředcích teoretické matematiky. 
3. Dílčí úspěchy v objasnění některých problémů lingvistiky (které navíc tehdy byly aktuální 
z hlediska zkoumání základů věd, včetně exaktních) jej vedly k názoru, že matematické 
prostředky lze uplatnit jen v této oblasti; návazně pak realizace celého programu byla 
přesměrována převážně do této oblasti. Ta již byla příliš úzká a nedalo se z ní vyjít při 
objasnění chování reálných společenských struktur. 
4. Těžkou ránu programu strukturalismu zasadil vývoj samotné matematiky. Zjistilo se totiž, 
že jej nelze realizovat v původním smyslu ani v této oblasti. Tím byla přitažlivost, autorita, 
důvěra atd. ve strukturalismus jako takový velmi podlomena, zatímco pro postmodernu to 
byla voda na mlýn. 
5. Zatímco postmoderna snažící se eliminovat prvky systematického racionálního myšlení 
z vědy cítí svou politickou a sociální oporu v podobě konzervativních sil spoléhajících při 
řešení společenských problémů na použití síly (vycházející z jejich výsadní pozice) a dokáže 
této opory plně využít, strukturalismus koketující spíše s levicovými proudy podobné 
politické a sociální zakotvení či oporu postupně ztrácí. 
 
 
Trumfy teorie redistribu čních systém ů 
 
Společenské podmínky, resp. dobový kontext, jsou pro důslednou reflexi společenského dění 
(„nastavení zrcadla“ našim špatnostem, resp. hledání odpovědi na otázku, odkud se berou) 
s využitím exaktních, především matematických, prostředků podstatně méně příznivé než 
v období „globálně zlatých“ 60. let. Pokud tedy má smysl se o něco pokusit, musíme mít 
v rukou velmi silné trumfy. Zde jsou: 
1. Je to samotná zkušenost z programu strukturalismu, kterou jsme se snažili ve stručnosti 
reflektovat v předcházejícím bodu. Je to i ta část příslušné zkušenosti, která zůstává 
nereflektována, které se však v kontextu konkrétních problémů bude možné postupně zmocnit 
a využít ji tam, kde to naplňování programu budou vyžadovat.  
2. Dále a zejména se jedná o použití původního, „na míru šitého“ a vysoce efektivního 
matematického aparátu teorie her. Něčím podobným strukturalismus nedisponoval, a ani 
netušil, že by se o něco podobného mohl opřít. 
3. Ne nepodstatné je i to, že věda dospěla dál, pokud jde o pochopení možnosti a způsobu 
„dešifrování“ světa a otevřela cestu k důležitým metodologickým reflexím. Zejména teorie 
chaosu ukazuje, že ta část světa, v níž žijeme, se vyznačuje určitými omezeními chaosu (jinak 
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by „náš svět“ byl „nedešifrovatelný“), z čehož vyplývají metodologické požadavky na proces 
jejího postupného poznání. Předpoklad existence toho, co je limitně elementární a 
všudypřítomné a co lze učinit klíčem k dešifrování reality, platí i v oblasti věd o společnosti. 
Fascinující zkušenost z toho, jak fyzika (mechanika, astronomie a další jim blízké vědy) 
dokázala dešifrovat svět tímto způsobem, lze zhodnotit při poznávání společenské reality 
mnohem více a mnohem plněji, než se dříve myslelo. 
4. Postmoderní přístup napáchal již značné škody, v řadě oblastí se zcela zdiskreditoval. 
Rozštěpil vědeckou obec: 
- na slouhy, kteří se neštítí falšovat fakta, vyrábět mýty, zneužívat moc danou ovládnutím 
administrativních nástrojů hodnocení vědy, které jsou ovšem od vědy jako takové odtržené, 
- a na ty, kteří vědí a chápou, co je historická kontinuita vědy, v jakém smyslu je každý 
vědecký systém otevřen, jak překračovat bariéry setrvačnosti a zahrnout do systému vědy 
nové.  
Nastal čas obnovit historickou kontinuitu věd o společnosti, mj. i formou kritické sebereflexe 
vědy ve smyslu odhalení toho, jaké hry se v dané oblasti hrály a hrají. Možnost sebereflexe té 
oblasti vědy, o kterou nám jde, a existence účinných nástrojů této sebereflexe je patrně nutnou 
podmínkou prolomení řady bariér rozvoje vědy, které navršil postmoderní přístup. 
5. Významné je i pochopení současného společenského kontextu. Ekonomický vývoj dospěl 
tak daleko, že v rozvinutých zemích by již prakticky nemusely existovat bariéry nejen pro 
plný rozvoj schopností člověka (každému mladému člověku může být otevřen přístup ke 
kvalitnímu vzdělání na všech úrovních), ale ani pro plné uplatnění schopností (každý, kdo 
nabyl kvalitní vzdělání, se může uplatnit tak, aby jeho výdělečná činnost byla současně 
podnětem pro další rozvoj jeho schopností). Mohly by tak existovat vztahy, za nichž by plný a 
svobodný rozvoj každého člověka byl podmínkou rozvoje všech, přitom rozvoj schopností 
každého člověka by působil i jako nejdynamičtější faktor ekonomického růstu a vtiskl tomuto 
růstu novou podobu. Současně se však otevřel obrovský prostor pro masivní redistribuční hry, 
kdy i silně negativní dopady těchto her na efektivnost ekonomických systémů různé úrovně 
(od těch, které se hrají na pracovišti a účastní se jich několik hráčů, až po ty globální) jsou 
vysokým stupněm ekonomického vývoje sanovány. Civilizace tak stojí opět na rozcestí. 
Z charakteru redistribučních her však vyplývá, že jejich devastující vliv na efektivnost 
ekonomických systémů bude narůstat rychleji než možnosti ekonomického systému tyto 
důsledky sanovat. V podobě současné finanční či přesněji ekonomické krize se setkáváme 
s prvními příznaky toho, co neodvratně předznamenává budoucí vývoj. 
 
 
Co je to teorie redistribu čních systém ů a o co jí jde 
 
Z pohledu matematiky, resp. matematické teorie her se jedná o případ koaličních her více 
hráčů. Do oblasti, kterou nazýváme (zhruba od počátku roku 2006) teorií redistribučních 
systémů, patří ty případy her, které se vyznačují následujícím: 
1. Při redistribučních hrách se vyjednávají: 
- koalice; 
- dohody; 
- způsob zabezpečení dohod; 
- pozice hráčů (mj. jako jedna z forem zabezpečení dohod). 
2. Koalice a dohody mohou být: 
- zjevné i skryté;  
- mohou sloužit k získání výhod jedněmi a tudíž i diskriminaci druhých; 



 149 
TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ 

- mohou sloužit i k provozování aktivit (paralelních redistribučních her), kterými je ve 
prospěch koalice ovládající paralelní redistribuční hru odváděna část prostředků systému ve 
prospěch jejích členů. 
3. Při těchto redistribučních hrách hráči řeší (a to v několika směrech) dilema mezi vlastním 
(resp. koaličním) prospěchem a výkonností celého systému, tj. existuje zde chování, z něhož 
plynou pozitivní důsledky pro hráče či koalici na úkor jiných hráčů či koalic, což má 
negativní důsledky na celkový výkon systému. 
4. Každý stav systému: 
- je výsledkem předcházejícího vývoje (který můžeme znát částečně či vůbec neznat); 
- každý stav je výchozí pro další procesy vyjednávání, tvorby koalic, aktivit v systému, 
rozdělování výplat, tvorby dohod, vytvářením pozic hráčů apod. 
Hlavními směry rozvoje teorie her jsou: 
1. Zpřesňovat představu o tom, co je to elementární redistribuční systém a jak jej rozšiřovat 
tak, aby jeho matematický model co nejplněji postihoval vše významné, v čem se v příslušné 
oblasti společenské reality můžeme setkat. 
2. Rozvíjet prostředky formalizace, axiomatizace a modelového vyjádření redistribučních 
systémů tak, aby byl na jednotném základě postižen co nejširší okruh jevů v dané oblasti, a to 
s minimálním, resp. vhodně minimalizovaným množstvím prostředků. 
3. Na základě příslušné formalizace a axiomatizace formulovat hypotézy a dokázat 
matematické věty tak, aby byly vytvořeny funkční a dostatečně komplexní modely popisující 
chování různých typů redistribučních systémů s důrazem: 
- na odhalení rovnovážných stavů, utříděním jednotlivých typů rovnováhy, interpretaci jejich 
smyslu; 
- na to, jak vnitřním vývojem dochází k tvorbě dohod odpovídajících jednotlivým typům 
rovnováhy, vytvářením pozic hráčů souvisejících s ochranou dohod i jejich prolamováním (tj. 
jak se vytváří institucionální struktura systému a jaké role jednotliví hráči přijímají, resp. 
nechají si vtisknout). 
Jde o to – a dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé – vyjádřit to, co se v dané oblasti 
odehrává, tak aby použité prostředky měly co nejvíce endogenní charakter, aby příslušná 
teorie byla konzistentní a snížila na minimu to, co je třeba považovat za vnější, teorií 
nezahrnuté, resp. pokud se s něčím takovým setká, aby byla do svého systému schopna 
zahrnout. 
 
 
Co očekáváme od tohoto p řístupu 
 
Jsme přesvědčeni, že uvedený přístup již dnes pracuje a postupně bude stále více využívat 
natolik silný aparát, že se obnoví důvěra v možnost racionální a kvalifikované reflexe 
společenské reality. A to a zejména včetně odpovědi na otázku, odkud se berou „lidské 
špatnosti“, tj. jaký původ mají současné velmi negativní a nebezpečné jevy, které nejen 
poškozují, ale přímo ohrožují naši civilizaci, jak obnovit přirozenou (nikoli násilím 
vnucovanou a stále více diskreditovanou) autoritu naší vyspělejší součásti civilizace. Té 
autority a té vyspělosti, která byla v době jejího globálního a spontánního uznání výsledkem 
právě moderní vědy. Stane se tak přitažlivý pro ty, co budou chtít poctivě poznávat nové, 
překračovat hranice poznaného, „být u toho“, a dá jim i dostatečně účinnou praktickou oporu 
pro to, aby obstáli ve hrách, které se hrají, do nichž jsou vtahováni, které rozhodují o tom, kdo 
co získá jak v oblasti materiálních prostředků, tak i společenské pozice. Pokud 
strukturalismus před 50 léty přispěl k tomu, abychom získali úctu k tzv. primitivním národům, 
může nastíněný program přispět k tomu, abychom („my“, tj. jako ta „vyspělejší“ část světa) 
získali trochu více úcty i k sobě samým. 
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Summary 
 
 
The monography brings original findings from the area of microeconomic applications of 
game theory, especially coalition games with a non-transferable prize that contain an element 
of bargaining. From the perspective of JEL classification, this concerns mainly C70 (General 
Game Theory and Bargaining), C71 (Cooperative Games), C72 (Non-cooperative Games), 
C73 (Stochastic and Dynamic Games; Evolutionary Games); C78 (Bargaining Theory), D01 
(Microeconomic Behavior: Underlying Principles), D74 (Conflict; Conflict Resolution; 
Alliances). The original contribution consists particularly of the following: 
- Elaboration of the redistribution systems theory – definition of a redistribution system, 
model of an elementary redistribution system, depiction and analysis of various types of 
redistribution areas; identification of significant types of equilibriums (discrimination, jointly 
acceptable and others), formulation and proof of some mathematical theorems, formulation of 
hypotheses, interpretation of the results of simulations using a computer model. 
- Definition of the term ‘contextual games’ and application of the contextual games concept 
for the clarification and resolution of some apparent discrepancies between game theory and 
real behavior of people. 
- Discovery and description of phenomena such as parallel redistribution games or structures 
based on the mutual covering-up of the breaching of rules, which have considerable 
significance in the analysis of social phenomena such as corruption, etc. 
When modeling real society, the authors usually proceeded by finding what is fundamental 
(elementary, simplest, omnipresent), and then they formalized the corresponding model so 
that it captured the most important aspects. They used the analogy of a similar approach in the 
area of natural sciences.  
In the opening note it is suggested how relations of mutual covering-up form and why the 
discovery of the logic of their development and functioning is so important. Without a 
suitable model, we would not see anything in reality. And even if did see something, we 
would not be able to communicate the “seen” to another person so that he/she could also see 
what was happening. That is how relations of mutual covering-up work, that’s a precondition 
enabling their existence as relatively stable and able to survive in various situations. One of 
the main goals of our approach is to make relations of mutual covering-up visible.  
The system of models with which we will become acquainted has several functions: 
- It makes it possible to transfer the problem of bargaining and other activities into an area 
that we are able to imagine geometrically. 
- Leads to the cultivation of notions, expands the number of elements that we are able to 
imagine from the perspective of their role. 
- Relatively unambiguously differentiates between what is the result of influences that we 
know, and deviations caused by influences that we do not yet know and are able to identify by 
comparing a model based on what we already know with how the corresponding area of 
reality behaves. 
The section called Game theory and rationality is dedicated to defending the approach based 
on exact means for examination of human behavior, especially the controversy with the 
frequently appearing opinion that people behave basically irrationally, thus making the use of 
exact methods for analyzing their behavior impossible. The section includes two specific 
examples of the apparent discrepancy between what game theory says and how people 
actually behave. The term ‘contextual games’ is used to explain this discrepancy. Its 
application to clarify the said discrepancies is original, even though we also find implicit 
mentions of the given topic in texts written by other authors. An important conclusion ensuing 
from this section is that we can understand every area of real society as a place where various 
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games blend and join together, i.e., that each game is played within the context of other 
games. But the discovery of reality using exact models must also be supplemented with an 
emotional evaluation of situations and with imagination, respectively expressing reality using 
concepts and models must be used to cultivate our imagination. 
 
The section called Basic idea of what game theory is and what it can do is intentionally 
written in a very popular style. Its goal was to show that even very simple concepts (i.e., 
expressions of reality that have not yet grown into the form of a functional model) can have 
considerable explanatory power and also that a number of phenomena that appear 
psychological or of a specific human nature can be expressed exactly. Four examples are 
included, of which the last three foreshadow the approach applied in redistribution systems 
theory.     
The section called Basic terms in redistribution systems theory presents a basic theoretical 
tool that we will use to decode what is taking place in real society. The term ‘redistribution 
system’ is defined in this section, as well as the term ‘elementary redistribution system’, 
which is defined in detail. It includes a list of phenomena that we would like to identify using 
a redistribution model, as well as an emphasis of the significance of the dilemma between 
what each player gains for him or herself and performance of the entire system. In this section 
we will find basic terminology: redistribution equation, redistribution area (including its 
graphical depiction and depiction of some of its significant elements), discrimination 
equilibrium, etc. Mathematical proof of one important assertion is also formulated here. 
The Graphical depiction of various types of redistribution areas section gives an idea about 
what happens if individual parameters of the basic model are changed. This has a dual 
purpose. First, it opens the door to understanding some mathematically definable phenomena, 
the interpretation of which is also relevant from the perspective of understanding human 
behavior, and second, it considerably cultivates our imagination so that we are better able to 
estimate the parameters of what is taking place in reality.  
The Models of various bargaining types section presents the results of one type of model 
behavior testing on a computer. Two different approaches were tested in all; the results of the 
second one are presented in the next section. Both models show that when very general rules 
and player strategies are entered, the results of the distribution of payouts in the order of 
individual coalitions approach certain states and that these states are discrimination 
equilibriums. When this occurs and why and which conditions must be met for this has not 
yet been proven. But it appears (as will be explained in more detail in the next section, 
respectively also in the following sections) that this is a finding that has a very important 
interpretation and plays a very important role in understanding what is taking place in real 
society.  
The Jointly acceptable equilibrium section contains the most important result achieved in the 
examination of the redistribution system: discovery and definition of a significant equilibrium 
type. With great simplification it is possible to say that the discovery of this equilibrium type 
can be interpreted as follows: a) It is worthwhile for players to shift from the effort to create 
discriminating coalitions to a joint agreement and everyone will be better off. b) The 
parameters of the joint agreement can be determined in various ways, but the behavior of 
players that can be considered as natural from an intuitive perspective leads to a clearly 
designated equilibrium point that features a number of interesting characteristics also from the 
mathematical perspective. Some of these characteristics are the subject of further research; 
several hypotheses exist that will have to be tested in the form of mathematical proof. The 
model that contains the definition of a jointly acceptable equilibrium shows that if only those 
influences that the model takes into account exist in the real system, the effort to come to an 
agreement should outweigh the creation of coalitions that discriminate against some players. 
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However, if we do not observe the tendency of real systems towards a jointly acceptable 
equilibrium, it means that there is something that could and should be discovered in real 
systems. In other words, the discovery of a jointly acceptable equilibrium and its 
characteristics is actually a challenge to search for what it is that prevents it from being 
attained in real systems. This section also represents one of the main practical outcomes of 
redistribution systems theory. It describes the confrontation of a theoretical model with 
reality. Because each one of us sees in reality what is conditional on his or her experience and 
the ability to create a more or less adequate idea about a given subject of discovery, the 
description of what can be read from reality using a model has the form of a list of topics. 
Mastering this section requires a certain amount of practice and verification of what is being 
recommended, in direct contact with recognition of individual standard situations, thereby 
opening the door to understanding the arguments that are used in regular communication, 
which is demonstrated on a number of specific cases. 
The Parallel redistribution games section is dedicated to expanding the elementary model of 
redistribution systems in order to discover what prevents the attainment of a jointly acceptable 
equilibrium in real social system. The opinion that this concerns what was identified, named 
and described as parallel redistribution games (parallel in contrast with the original, 
respectively primary redistribution game in a certain system) is expressed. It offers a certain 
formalism of the description of parallel redistribution games, i.e., of games that facilitate the 
acquisition (“extraction” or “pulling-out”) of means in favor of some players, namely (and 
this is important) without the knowledge of the rest of the players. Parallel games have an 
impact on decreasing the entire system’s performance. This means that players in the primary 
game can distribute less among themselves not only because a part of what they can distribute 
is distributed in the form of a concealed parallel game, but also because less is created as a 
consequence of the parallel game. One can assume that parallel games are closely linked to 
mechanisms of the creation of structures based on the mutual covering-up of the breaching of 
agreements or institutional rules of the system. These are probably two different views of the 
same phenomenon. Reconciling these two views is the task of future research work. 
The Model of bargaining in a redistribution system in an explicit form section attempts to 
create a general concept of expressing the bargaining process as is usual in game theory. This 
opens the door to defining the conditions under which bargaining in elementary redistribution 
systems creates a succession of discriminating coalitions, the parameters of which converge to 
certain states (as computer models suggest), as well as to the proof of corresponding 
assertions regarding convergence. Each shift in specifying the description of bargaining in an 
explicit form is also significant in the resolution of other questions, such as in the formulation 
and resolution of the Nash problem related to the relation of the resolution of cooperative and 
non-cooperative games in the case of the games of the examined type. In this section we only 
present partial results. 
The Institutional and social equilibrium in a redistribution system section demonstrates the 
possibilities of the application of game theory, or more precisely the redistribution systems 
theory, to describe social institutions with an emphasis on the identification of what forms as 
a result of agreements and breaches of these agreements. It provides an overview of what the 
theory of institutions is able to offer in the form of a certain concept, as well as of what 
possibilities are offered by combining game theory (in the scope considered by us) and the 
theory of institutions (respectively institutional economics). 
The Selected materials of a non-traditional type section contains articles that were published 
in proceedings from natural sciences conferences. The section includes J. Mihola’s 
presentation “Why is the universe curved and non-symmetrical?” presented at the 31st 
International Astronomy Conference on the topic of “Man in his terrestrial and cosmic 
environment” in May 2010 at the Úpice Observatory; also the presentation by H. Mihalčinová 
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and J. Benesch “Conditions influencing the performance of an economic system from the 
perspective of game theory” presented at the “Mathematical models in economics” 
International Scientific Conference, which took place in August 2010 (we are presenting it in 
its expanded form as it was expanded for the presentation at the “Human capital and 
investments into education” conference organized by VŠFS [the University of Finance and 
Administration in Prague] in September 2010). We include them particularly because they 
have a very inspiring character from the perspective of understanding the relationship 
between natural and social sciences and the possibility of using a mathematical apparatus in 
social sciences. 
The Instead of a conclusion – the redistribution systems theory and deciphering of games that 
are being played, i.e., of what is happening section is a form of conclusion, but at the same 
time it is also an outline of a certain program that can be carried out and is worth carrying out. 
It reminds of the past unsuccessful effort of structuralism to proceed further in the explaining 
of real society. It shows the causes of this failure and also presents trumps that the newly 
conceived approach holds in its hands.  
At the time of the completion of this monography (November 2010), the research efforts 
progressed considerably farther, especially: 
- Some key questions describing the process of bargaining in an elementary redistribution 
system are being dealt with. A concept of the general form of this bargaining was successfully 
put together and some significant assertions that are relevant from the perspective of 
understanding what is happening in the real process of bargaining were proven. 
- A deeper connection between games in redistribution systems and contextual games 
connected with the creation of structures based on the mutual covering-up of rules and 
generally accepted principles has been demonstrated successfully, especially from the 
perspective of the relationship between “what is visible” and “what is invisible”. 
- Tools for analyzing contextual games related to the creation of structures based on the 
mutual covering-up of the breaching of rules and generally accepted principles have been 
developed. 
(The newest results are continuously published at the website of the regular VŠFS theoretical 
seminar: www.vsfs.cz/?id=1046. This site also features an archive of materials created during 
the elaboration of redistribution systems theory since October 2003.) 
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