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Mám být solidární, nebo zradit?

Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta?

Kdy je žádoucí všeobecná zrada?

Kdy se vyplatí vydírat?

A kdy se vyplatí nenechat se vydírat?

Kolik mají nevěrnice vnoučat?

Spoříte si na důchod?

Má smysl odpouštět?

Má být trest stejně krutý jako zločin?

Kráčí evoluce kupředu?

Je výhodné vědět více než ostatní?

Přizpůsobujete se, nebo zůstáváte sví?

Je lepší chytračit, nebo hrát jednoduše?
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Teorie her je disciplína aplikované matematiky přesahující 

do mnoha oblastí lidské činnosti, od politologie a válečnictví 

přes ekonomii a sociologii až po biologii a psychologii. Studuje 

široké spektrum konfliktních situací a popisuje rozhodování 

zúčastněných hráčů. Matematické modely pomáhají porozumět 

záměrům hráčů a předvídat jejich chování. Vězňovo dilema 

patří mezi nejdůkladněji probádané problémy, přesto je stále 

zřídlem zajímavých a nelehkých otázek.
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 Spolupráce, nebo zrada?
 NEVYDAŘENÁ LOUPEŽ

Dvě známé firmy, v podsvětí zvané Řádka a Sloupek, si zase 

jednou oblékly punčochy na nesprávnou část těla a s dětskými 

atrapami pistolek se vypravily do banky. Jako vždy to nevy-

šlo a policie opět projevila minimum pochopení. Navíc pojala 

oprávněné podezření, že výtečníci jedou i  v několika dalších 

případech, žel k obvinění se nedostávalo důkazů. Proto se 

policie snažila donutit Řádku a Sloupka k přiznání lákavým 

příslibem propuštění na svobodu. 

Už poněkolikáté skončili každý v jiné cele a museli řešit otázku: 

Mám se přiznat, nebo zapírat?

Pokud se nepřizná nikdo, oba si odsedí po jednom roce za 

zpackanou loupež. Pokud se přizná jen Řádka, může ihned 

odejít a Sloupek si odsedí tři roky. Naopak, pokud se přizná 

jen Sloupek, jde domů, kdežto Řádku čekají tři roky kriminálu. 

Konečně, pokud se přiznají oba, policie si zamne ruce, přišije 

jim vedle loupeže i předchozí delikty a oba půjdou do vězení 

na dva roky. 

Podobným příběhem se obvykle uvádí úloha teorie her známá 

jako vězňovo dilema. Jejím aktérům říkáme hráči a jejich vol-

bám strategie. Jakmile si oba hráči vyberou určitou strategii, 

nastává tzv. situace. Aby hra dávala smysl, potřebujeme ještě 

ohodnocení situací tzv. výherními funkcemi, které vyjadřují, 
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jak jsou situace tomu kterému hráči příznivé. V našem případě 

je výherní funkce určena roky strávenými ve vězení. Protože se 

jedná o trestné body, měli bychom je zapsat jako záporná čísla. 

Ta ale nemáme moc rádi, proto se rovnou domluvme, že ke 

každému z nich přičteme trojku a posuneme se do nezáporných 

hodnot. Odpovídá to úvaze, že každý ze zločinců se již smířil 

s nejhorším trestem tří let a raduje se z každého ušetřeného 

roku na svobodě. 

Vyšetřující policisty za hráče nepovažujeme. Jistěže jsou mo-

tivováni snahou uzavřít co nejvíce případů a zadržené budou 

k přiznání přesvědčovat. Tím ale jejich úloha končí a výsledek 

určí pouze rozhodnutí zločinců. Na přiznání tedy budeme na-

hlížet očima zločince jako na zradu a na mlčení jako na spo-
lupráci. Dostáváme tabulku: 

Oba spolupracují,

oba vyhrávají 2.

Oba zrazují, oba vyhrávají 1.Řádka zrazuje, Sloupek spolupracuje. 

Řádka vyhrává 3, Sloupek 0.

Řádka spolupracuje, 

Sloupek zrazuje. Řádka 

vyhrává 0, Sloupek 3.
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spolupráce 2 : 2 0 : 3

zrada 3 : 0 1 : 1
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Nyní je jasné, proč jsme zločincům propůjčili tak zvláštní jména: 

Řádka v tabulce vybírá jeden z řádků, Sloupek jeden ze sloupců. 

V každém políčku tabulky je první číslo Řádčina výhra, druhé 

číslo je Sloupkova výhra. Abychom nemuseli pořád dokola vy-

světlovat, kdo je kdo a co hraje, budeme spolupráci zkracovat na 

„s“ a zradu na „z“. Strategie a výhry týkající se Řádky zapisujeme 

normálním písmem, totéž pro Sloupka skloněným písmem. 

Pokusme se konečně předpovědět, jak hráči uvažují a jak to asi 

celé dopadne. Řádka sice neví, co udělá Sloupek, ale může si 

rozmyslet obě alternativy: „Pokud mě Sloupek zradí, za zradu 

ušetřím jeden rok, ale za spolupráci žádný. Pokud Sloupek 

spolupracuje, za spolupráci ušetřím dva roky, ovšem za zradu 

bych ušetřila všechny tři!“ Ať už se tedy Sloupek rozhodne jak-

koli, Řádce se zrada jeví jako výhodnější strategie. Naše hra je 

ovšem symetrická, tedy pro oba hráče spravedlivá — pokud by 

si v ní hráči vyměnili role, výplatní tabulka (správněji matice) 

se nezmění. Sloupek tedy bude uvažovat úplně stejně. 

Pro přehlednost si můžeme nakreslit síly působící na rozho-

dování hráčů: 

ss

zs

sz

ss


