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Úvod 

Teórie hier sa zaoberajú modelovaním konfliktných situácií. Tieto konfliktné situácie nazývame 

„hry“ najmä vďaka formálnej analógii medzi nimi a ich samotnou analýzou. Teórie hier môžeme chá-

pať ako konflikty, ktoré prebiehajú v spoločnosti, resp. medzi aktérmi medzinárodných vzťahov na 

medzinárodnom poli. Prostredníctvom svojej analýzy nám teórie hier nepodávajú odpovede na všetky 

problémy, ktoré vznikajú na medzinárodnom poli, avšak poskytujú nám možné výsledky jednotlivých 

konfliktov v závislosti od toho, aké stratégie jednotlivý aktéri medzinárodných vzťahov sa rozhodnú 

v danej situácii použiť. V prvej časti práce sa venujeme charakteristike teórie hier, kde popisujeme 

základné fakty a pojmy, ktoré súvisia s teóriami hier. V druhej časti práce sa venujeme jednotlivým 

typom hier, ktoré sa využívajú v medzinárodných vzťahoch. Zároveň pri každej hre uvádzame aj prí-

klady na jednotlivé typy týchto hier. V poslednej kapitole sme sa zamerali na konkrétny príklad apli-

kácie jednej z hier. V práci sme využili deskriptívnu a analytickú metódu. 

 

1 Všeobecná charakteristika teórie hier 

Modely založené na teóriách hier predstavujú jeden z vrcholov vedeckých prístupov 

k medzinárodným vzťahom. Pri teóriách hier vychádzame zo skutočnosti, že každý hráč potrebuje 

informácie o možných krokoch svojho protihráča, aby mohol prispôsobiť svoje vlastné stratégie pre 

danú situáciu. Základným predpokladom teórie hier je predpoklad racionality, teda očakáva sa, že 

každý z hráčov si na základe dostupných informácií stanoví svoje ciele, ktoré chce dosiahnuť cez 

stratégie, ktoré pokladá za najefektívnejšie pri dosiahnutí konkrétnych cieľov. Pri dosahovaní týchto 

cieľov sa očakáva, že hráč bude konfrontovaný s určitým počtom rôznych situácii, ktoré bude musieť 

zoradiť na základe svojich preferencií podľa toho, ktoré situácie, resp. možnosti sú pre neho najvý-

hodnejšie a najmenej výhodné. Zoradenie týchto možností musí byť úplné a tranzitívne tzn., že ak 

hráč dá prednosť situácii A pred situáciou B a situácii B pred situáciou C, z toho vyplýva, že musí dať 

zároveň aj prednosť situácii A pred situáciou C. Z tohto na základe preferencií situácií pre každého 

hráča je odvodená úžitková funkcia, následne sa každý hráč snaží o maximalizáciu hodnoty tejto úžit-

kovej funkcie (Drulák, 2010). 

 

1.1 Základné fakty a pojmy v teóriách hier 

Za základné predpoklady teórie hier považujeme tieto faktory: 1) Hráči sú racionálni. Avšak treba 

povedať, že u účastníkov hier treba rozlišovať dve krajné pozície. V prvom príde ide o hráča, ktorý je 

inteligentný a postupuje racionálne a na druhej strane je hráč, ktorý jedná na základe iracionality, teda 

svoje ťahy vyberá náhodne; 2) Všetci účastníci hry poznajú pravidlá a tie sa v priebehu jednej hry 

nemenia; 3) Hráči majú prehľad o hodnotách v hre a poznajú výšku ziskov a strát; 4) Poznáme 4 zá-

kladné typy hier: a) hra s nulovým súčtom, b) koordinačná hra, c) hra na zbabelca, d) väzenská dile-

ma. Tieto hry spadajú do dvoch väčších skupín: A) hra s nulovým súčtom – ide o hry, v ktorých pre 
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každú kombináciu stratégií platí, že súčet výplat sa rovná nule. Ide o dokonale antagonistické hry. 

Zisk resp. víťazstvo jedného hráča sa rovná strate resp. porážke druhého hráča. Pri tomto type hier 

nedochádza ku komunikácii medzi hráčmi ani k pokusom o dohodnutie sa. Do tejto skupiny môžeme 

zaradiť napríklad hru s nulovým súčtom. B) hry s nenulovým súčtom – ide o hry, kde sa antagoniz-

mus stretáva s možnosťami spolupráce. Hráči v hrách s nenulovým súčtom majú možnosť dohody 

a komunikácie medzi sebou. Príkladom takejto hry je kooperatívna hra; 5) Tieto základné typy hier 

môžeme rozdeliť ešte na kooperatívne a nekooperatívne hry. Kooperatívna hra dáva možnosť hráčom 

komunikácie a uzatváraniu dohôd, ktoré sa týkajú voľby stratégii. Nekooperatívna hra nedáva mož-

nosť hráčom uzatváraniu dohôd a komunikácia medzi hráčmi môže, ale nemusí existovať. Do skupiny 

hier s nenulovým súčtom patria koordinačná hra a väzenská dilema (Drulák, 2010); 6) Rovnovážny 

stav, resp. rovnovážny bod – inak nazývaný taktiež aj Nashovo equilibrium. Ide o stav, v ktorom ak sa 

ocitnú hráči, dochádza k situácii, kde žiaden z hráčov nechce meniť svoju stratégiu. V tomto prípade 

musí platiť, že ak hráč A nemení svoju stratégiu, tak nemení ju ani hráč B a samozrejme ak hráč B 

nemení svoju stratégiu, nemení ju ani hráč A. V tomto prípade môžeme hovoriť o tom, že ak hráči sú 

racionálni a informovaní o stratégiách ostatných hráčov, zvolia stratégiu Nashovho equlibria, pretože 

je to pre nich najvýhodnejšia možnosť (Drulák, 2010); 7) Paradox racionality – pri tejto situácii do-

chádza k zlyhaniu individuálnej racionality, kde pri snahe hráčov o maximalizáciu svojho úžitku ne-

dochádza k všeobecnej prosperite, ale naopak ku poškodeniu všetkých účastníkov. Tým dochádza 

k spochybneniu liberálneho pohľadu na svet (Drulák, 2010); bližšie pozri hru väzenská dilema. 

 

2 Vysvetlenie jednotlivých hier 

Každá hra je daná počtom stratégií jednotlivých hráčov. „Teórie hier sa snažia nájsť v každej hre 

bod rovnováhy, v ktorom hráči volia také stratégie, že žiaden z nich nemá dôvod svoju stratégiu zme-

niť za predpokladu, že nikto svoju stratégiu nezmení“ (Drulák, 2010, s. 95). 

 

2.1 Hra s nulovým súčtom 

Ide o najjednoduchšiu hru v rámci aplikovania teórie hier v medzinárodných vzťahoch. V tomto 

prípade má hráč A na výber z dvoch stratégií A1 a A2, zatiaľ, čo hráč B má na výber taktiež z dvoch 

stratégií B1 a B2. Ako príklad hry s nulovým súčtom môžeme uviesť rok 2003 a medzinárodné poli-

tické dianie medzi krajinami USA a Irak pred vstupom USA do Iraku. Čísla v zátvorkách vyjadrujú 

výplaty, teda úžitkové funkcie jednotlivých hráčov. Prvé číslo v zátvorke vyjadruje výplatu Spojených 

štátov amerických, teda hráča A, a druhé číslo vyjadruje výplatu Iraku, teda hráča B. Pre hráča A je 

najvýhodnejšia situácia, v ktorej by boli zvolené stratégie A1 a B1, a pre hráča B situácia, kde by boli 

zvolené stratégie A1 a B2. Ak dôjde k situácii, že hráč A zvolí stratégiu A2 a taktiež hráč B zvolí 

stratégiu B2, hráč B síce získava určité jednotky, konkrétne 5, ale zároveň hráč A stráca 5 jednotiek. 

Voľba týchto dvoch typov stratégií vedie k nájdeniu Nashovho equilibria, teda rovnovážneho bodu, 

kde obaja hráči najmenej získavajú, v tomto prípade je to hráč B, ale zároveň aj najmenej strácajú, 

v tomto prípade je to hráč A.  

 

Tabuľka č. 1: hra s nulovým súčtom – príklad USA a Irak 

Hráči: 

 Irak (Hráč B) 

Stratégie: 
na vlastnú päsť 

(B1) 

medz. podpora 

(B2) 

USA (Hráč A) 

vojenský zásah 

 (A1) 
(20, -20) (-10,10) 

diplomatický tlak 

(A2) 
(0,0) (-5,5) 

Zdroj: Drulák, P.: Teórie medzinárodných vzťahov, 2010 

 

2.2 Koordinačná hra 

Pri koordinačnej hre dochádza k dokonalému súladu záujmov medzi dvoma aktérmi, ale zároveň 

k úplnej absencii akéhokoľvek antagonizmu. Pri tejto hre musí dôjsť k zhode medzi hráčmi pri rozho-
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dovaní o výbere stratégií bez toho, aby bolo dôležité, ktoré stratégie sú vybraté. Ak hráči medzi sebou 

môžu komunikovať, následne je výber stratégií úplne jednoduchý a jednoznačný, avšak ak dôjde 

k situácii, že jednotliví hráči nemôžu medzi sebou komunikovať, dochádza k problému pri určení 

rovnakej stratégie hráčom C, ako aj hráčom D. V tomto prípade ide o problém určenia niekoľkých 

bodov rovnováhy. Jediná voľba, ktorá vychádza z tejto situácie, spočíva v indetifikácii zdieľaných 

informácií oboch hráčov. Následne hráč C, ako aj hráč D musia vybrať informácie, ktoré by mohli 

viesť k uprednostneniu jedného bodu rovnováhy pred druhým (Drulák, 2010).  

 

Tabuľka č. 2: koordinačná hra – príklad Poľsko, Česká republika 

Hráči: 

 Česká republika (Hráč D) 

Stratégie: 
lobovať USA 

(D1) 

lobovať EU 

(D2) 

Poľsko (Hráč C) 

lobovať USA 

(C1) 
(10, 10) (0,0) 

lobovať EÚ 

(C2) 
(0,0) (10, 10) 

Zdroj: Drulák, P.: Teórie medzinárodných vzťahov, 2010 

 

Veľmi dobrým príkladom na túto hru je situácia, keď Poľsko (hráč C) a Česká republika (hráč D) 

majú síce spoločnú iniciatívu, ale potrebujú získať podporu jednej z veľmocí, a teda lobovať u svojich 

silnejších spojencov. Pri kooperatívnej hre teda platí, že medzi oboma aktérmi existuje prirodzený 

súlad záujmov a je jedno, pre ktorú stratégiu sa hráči rozhodnú, dôležité je, aby sa rozhodli pre rovna-

kú stratégiu. V tomto prípade štáty vedia, že spoločný zisk je rovnaký, a preto potrebujú zistiť, ktorú 

stratégiu si vyberie druhý hráč. Dôležité sú informácie o druhom štáte, teda ide o tzv. informačné 

penzum, ktoré tvoria stratégie a možnosti, ako chce druhý štát postupovať. Ideálny spôsob je 

samozrejme kontaktovanie spoluhráča, pričom sa vyvíja snaha dohodnúť sa. Avšak môže dôjsť 

k paradoxu, že nastane situácia, kde úžitková hodnota jednej stratégie je vyššia ako úžitková hodnota 

druhej stratégie. Z toho vyplýva, že v tomto prípade treba koordinovať jednotlivé postupy, pričom si 

jednotliví aktéri hry môžu vymieňať informácie. Takáto hra môže mať aj konfliktné črty, kde v takom 

prípade ide už len o šikovnosť jednotlivých aktérov, aby dokázali pre seba získať viac. V tomto prípa-

de je všetko podmienené tým, kto a ako silno a kvalitne dokáže hrať v rámci medzinárodnej politiky 

(Drulák, 2010). 

 

2.3 Hra na zbabelca  

Jedná sa o hru, ktorá pochádza zo Spojených štátov amerických, ktorá sa viaže k hazardnej hre 

americkej zlatej mládeže. Dvaja vodiči šoférujú svoje autá na úzkej ceste proti sebe vo vysokej rých-

losti. Poslednou možnosťou oboch vodičov je vyhnúť sa a stať sa zbabelcom, taktiež nazývaným aj 

kuraťom. Porazeným sa stáva ten z vodičov, ktorý sa uhol, a tak sa vyhol zrážke. Pre porazeného vy-

plýva skutočnosť, že víťazovi musí zaplatiť určitú sumu. Ak dôjde k situácii, že obaja vodiči so svo-

jimi vozidlami vyhnú, aby nedošlo k zrážke, zisk je nula. Keďže jediným možným spôsobom, ako 

hrať túto hru, je zvyšovať vieryhodnosť svojho vlastného nasadenia najvyššej stávky, môže dôjsť 

k tomu, že táto hra sa zmení na samovražednú hru oboch zúčastnených hráčov (Krejčí, 2001). Hlav-

nou úlohou tejto hry, čo zároveň tvorí aj jediné východisko, je presvedčiť svojho protihráča o svojej 

iracionalite, kde iracionálne správanie je výsledkom racionálnej stratégie. V tomto prípade máme dva 

body Nashovej rovnováhy pri kombinácii stratégií M1 a N2 a M2 a N1. Bod rovnováhy má v prvom 

prípade hodnotu straty 10 jednotiek hráčom M a zisku 10 jednotiek hráčom N a v druhom prípade 

zisku 10 jednotiek pre hráča M a straty 10 jednotiek pre hráča N. Príkladom takejto hry je Karibská 

kríza (USA vs. ZSSR), kde išlo o námornú blokádu Kuby Spojenými štátmi americkými pred Soviet-

skym zväzom, ktorý chcel umiestniť na Kube jadrové rakety.  
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Tabuľka č. 3: hra na zbabelca – príklad USA a ZSSR  

Hráči: 

 ZSSR (Hráč N) 

Stratégie: 
spolupracovať  

(N1) 

nespolupracovať 

(N2) 

USA (Hráč M) 

spolupracovať  

(M1) 
(0, 0) (-10,10) 

nespolupracovať 

(M2) 
(10,-10) (-100, -100) 

Zdroj: Drulák, P.: Teórie medzinárodných vzťahov, 2010 

 

2.4 Väzenská dilema 

Hra je daná situáciou, keď dvaja páchatelia sú vypočúvaní zvlášť v dvoch celách s podmienkou, že 

vyšetrovatelia nemajú dostatok dôkazov na ich usvedčenie. Páchatelia sú vystavení rozhodovaniu 

v podmienkach, keď nemajú dostatok informácií o tom, ako odpovedal na otázky vyšetrovateľov ich 

komplic (Krejčí, 2001). Pri tejto hre dochádza k paradoxu racionality, keď pre obidvoch väzňov je 

lepšie, ak sa jeden z nich prizná a druhý nie. Teda väzňovi, ktorý sa nepriznal, hrozia za predpokladu 

priznania jeho kolegu výrazné sankcie. Ak sa budú väzni naďalej chovať racionálne a obaja sa prizna-

jú, ocitnú sa v menej výhodnej situácii, než keby sa nepriznali, avšak toto nie je racionálne (Drulák, 

2010).  

Vynikajúcim príkladom na túto hru je obdobie studenej vojny, počas ktorej medzi sebou v zbrojení 

súperili Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že ak štát A, 

v tomto prípade Spojené štáty, zvolí stratégiu zbrojenia a štát B, v tomto prípade Sovietsky zväz, tak-

tiež zvolí stratégiu zbrojenia, výsledkom bude zachovanie doterajšej situácie, resp. obaja získajú rov-

naký počet jednotiek. Ak štátom A bude zvolená stratégia zbrojenia a štátom B zvolená stratégia ne-

zbrojenia, tak štát B sa vystaví riziku podmanenia štátom A. To isté platí aj naopak, teda ak si štáty 

stratégie vymenia. Ak sa oba štáty rozhodnú nezbrojiť, môžeme povedať, že bude iba zachovaný sta-

tus quo, ale v tomto prípade žiaden štát nič nezíska a ani nič nestratí. V tomto bode nachádzame aj 

Nashov bod rovnováhy, avšak tento bod je zároveň aj jediný bod, ktorý nie je pareto-optimálny, pre-

tože pre oba štáty by bolo výhodnejšie zbrojiť ako nezbrojiť (Drulák, 2010). Možným východiskom 

tejto hry je jej opakovaná hra, no aj tu môže dôjsť k poškodeniu, resp. strate jednotiek hráča, ktorý 

dodržal dohodu, a k zisku jednotiek pre hráča, ktorý dohodu porušil. V tomto prípade môže dôjsť 

k tomu, že hráč A by v jednom kole získal viac jednotiek, ale v ostatných kolách môže stratiť viac 

jednotiek, ako by pri dodržaní dohody získal (Drulák, 2010). 

 

Tabuľka č. 4: väzenská hra – príklad USA a ZSSR 

Hráči: 
 ZSSR (Hráč B) 

Stratégie: zbrojiť (A1) nezbrojiť(A2) 

USA (Hráč A) 
zbrojiť (A1) (5,5) (20,-11) 

nezbrojiť (A2) (-11,20) (0,0) 

Zdroj: Drulák, P.: Teórie medzinárodných vzťahov, 2010 

 

3 Príklad aplikácie teórie hier na vybraný problém 

Ako príklad využitia teórie hier v medzinárodných vzťahoch môžeme uviesť vzniknutú situáciu na 

Ukrajine. Pred tým, ako aplikujeme niektorú z hier na danú situáciu, musíme poznať aktérov a ich 

záujmy a kontext tejto situácie, aby sme pochopili jednotlivé stratégie. Aktérmi sú v tomto prípade 

Ruská federácia a Ukrajina. Kontext tejto situácie je trochu nejasný, no po hlbšom skúmaní dokážeme 

určiť základné ciele jednotlivých aktérov, ktoré nám napomôžu pochopiť kontext danej situácie. 

Ukrajinský záujem spočíva v zachovaní územnej celistvosti. Vrcholní predstavitelia sa odmietajú 

vzdať polostrova Krym a následne možno aj juhovýchodných a východných častí ukrajinského úze-

mia v prospech Ruskej federácie. Svedčí o tom aj vyhlásenie ukrajinského premiéra Arsenija Jaceňu-

ka: „Musia stiahnuť vojenské jednotky, rešpektovať medzinárodné záväzky a územnú celistvosť 

Ukrajiny a nepodporovať tých, ktorí chcú jej rozdelenie“ (Jaceňuk vyzval Rusko, aby stiahlo vojakov, 
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Krym ostane ukrajinský). Záujem Ruskej federácie môžeme definovať nasledovne: „Ruská federácia 

má širokospektrálne dôvody pre zásah na Ukrajine vrátane politických, bezpečnostných, historických, 

ekonomických, vojenských, strategických a vnútropolitických. Otázne je iba to, akým spôsobom dôj-

de k obsadeniu Ukrajiny. Možno očakávať, že v prvej fáze dôjde k obsadeniu Krymu pre vojenské a 

etnické dôvody (umiestnenie čiernomorskej flotily, významné zastúpenie ruskej menšiny) a následne 

pre hospodárske a historické dôvody dôjde k ovládnutiu juhovýchodu. V oboch prípadoch vystupuje 

do popredia aj silný faktor nakloneného Rusko jazyčného obyvateľstva“ (Antimajdan ako nová fáza 

ukrajinskej jari). Z týchto tvrdení môžeme vydedukovať jednotlivé stratégie, ktoré môžu byť použité 

v tomto konflikte. Ukrajina má dve možné stratégie, prvou je vojenský zásah na Kryme, čím sa budú 

pomocou vojenskej sily snažiť zabrániť pripojeniu tohto polostrova k územiu Ruskej federácie, alebo 

sa bude snažiť o vyvíjanie medzinárodného tlaku spolu s USA a EÚ, aby nebolo uznané referendum 

na Kryme a aby Krym bol stále súčasťou Ukrajiny. Ruská federácia môže pri udržaní polostrova 

Krym využiť vojenskú silu alebo svoj politický vplyv na medzinárodnom poli, aby aj ostatné krajiny 

akceptovali referendum ako právoplatné a uznali polostrov Krym ako súčasť Ruskej federácie. Ako 

príklad aplikácie teórie hier využijeme hru s nulovým súčtom. 

 

Tabuľka č. 5: hra s nulovým súčtom– príklad Ukrajina a Rusko 

Hráči: 
 Rusko 

Stratégie: vojenská sila politický vplyv 

Ukrajina 
vojenský zásah (-20,20) (-10,10) 

medzinárodný tlak (10,-10) (0,0) 

Zdroj: autor 

 

Záver 

V príspevku sme sa zaoberali aplikáciou teórie hier v teóriách medzinárodných vzťahov. V prvej 

časti práci sme sa zaoberali charakteristikou faktov a pojmov, ktoré súvisia s problematikou teórie 

hier. V druhej kapitole sme opísali jednotlivé typy hier a k nim ich interpretáciu na situácie, ktoré 

vznikli vo svete od studenej vojny až po súčasnosť. V poslednej kapitole sme si vybrali situáciu na 

Ukrajine ohľadom pripojenia polostrova Krym k Ruskej federácie. Pri tomto príklade definujeme 

kontext situácie a popisujeme aj možnosti vývoja tejto situácie. Aplikovanie teórie hier na rozličné 

konfliktné situácie, ktoré vo svete vznikajú nám, pomáhajú lepšie pochopiť stratégie jednotlivých 

hráčov na medzinárodnom poli a zároveň umožňujú poukázať na jednotlivé výsledky, ktoré môžu 

vzniknúť pri použití jednotlivých stratégií aktérmi medzinárodných vzťahov. 
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