Kapitola 1

Jméno hry
O čem je teorie her?

Jednou, když jsem byl se svou ženou na malé konferenci v Toskánsku a ona někam na den odjela, mě tři mladé
ženy pozvaly, abych se s nimi naobědval. Když jsem se posadil, jedna z nich mě svůdným hlasem vyzvala: „Nauč nás
hře lásky.“ Ukázalo se ale, že chtěly jenom poradit, jak se
vypořádat se svými italskými partnery. Pořád si myslím,
že udělaly chybu, když odmítly moje strategické rady, ale
měly pravdu v tom, že považovaly namlouvání za jednu
z mnoha her, které v životě hrajeme.
Řidiči, kteří se pohybují v hustém provozu, hrají hru
Na řízení. Lovci výhodných nákupů, kteří se účastní
dražeb na eBay, hrají hru Na aukci. Když firma a odbory
jednají o mzdách na další rok, hrají vyjednávací hru.
Když protikandidáti vytvářejí volební programy, hrají
politickou hru. Když majitel supermarketu rozhoduje
o ceně kukuřičných lupínků, hraje ekonomickou hru.
Lidé zkrátka hrají nějakou hru pokaždé, když jsou ve vzájemném kontaktu.
Antonius a Kleopatra hráli hru Na námluvy ve velkém. Bill Gates se stal nesmírně bohatým díky tomu, že
hrál hru s počítačovým softwarem. Adolf Hitler a Josif
Stalin hráli hru, která měla na svědomí životy velké části
lidstva. Chruščov a Kennedy hráli během Karibské krize
hru, která nás málem všechny stála život.
Při takovém množství možných uplatnění by byla teorie her, pokud by dokázala předpovědět lidské chování
ve všech hrách, které jsou součástí společenského života,
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univerzálním prostředkem popisu lidského chování, či
dokonce návodem k řešení libovolné situace. Teorie her
ale nedokáže vyřešit všechny problémy světa, protože funguje, jenom pokud všichni hráči hrají racionálně. Proto
neumí předpovědět chování poblázněných dospívajících
milenců, jako byli Romeo a Julie, nebo šílenců jako Hitler
a Stalin. Lidé se ale často racionálně chovají, takže studovat, co se stane, když jednají s rozmyslem, není zbytečné.
Většina z nás se alespoň snaží rozumně hospodařit s penězi – a většinou to zvládáme poměrně dobře, protože jinak by byly všechny ekonomické teorie k ničemu.
I když lidé jednají bez předchozího uvážení, neznamená to nutně, že se chovají iracionálně. Teorie her dosáhla
významných úspěchů i při předpovědi jednání pavouků
a ryb, kteří uvažování nejsou vůbec schopni. I nemyslící
zvířata se zdánlivě chovají racionálně, protože jejich konkurenti, kteří byli geneticky předurčeni k iracionálnímu
chování, už vymřeli. Ředitelé komerčních firem také nepatří vždycky mezi výkvět inteligence, ale přece jen to
s nimi nemůže být až tak zlé – vždyť trh obvykle vyřazuje
ty nejslabší stejně nemilosrdně jako příroda.
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Funguje teorie her?

Pragmatičtí manažeři dříve často považovali teorii her,
navzdory jejím teoretickým úspěchům, jen za další zbytečnou společenskou vědu. Víceméně ze dne na den ale
změnili názor, když se americká vláda rozhodla vydražit
frekvence pro mobilní sítě.
Protože dražba frekvencí představovala nový problém,
kterým se doposud žádní uznávaní odborníci nezabývali, rozhodující vliv na podobu pravidel aukce měli právě
specialisté na teorii her. Ve výsledku američtí daňoví poplatníci získali 20 miliard dolarů – tato částka přitom
byla více než dvojnásobkem původního odhadu ceny za
prodej příslušných licencí. Ještě výnosnější byla pozdější aukce v Británii, na níž jsem se podílel i já – na jediné
aukci veřejnost získala celkem 35 miliard dolarů. Týdeník
Newsweek pak o mně psal jako o nemilosrdném ekonomovi
se zálibou v pokeru, který zničil telekomunikační průmysl.
Ukázalo se však, že telekomunikační průmysl na tom
tak špatně nebyl. A donutit boháče z telekomunikačních
firem, aby za licence zaplatili jejich skutečnou cenu, rozhodně nepovažuji za nemilosrdné – tím spíš, když se
získané peníze použijí na lékařskou péči pro lidi bez zdravotního pojištění. Poker o peníze jsem nehrál už přes dvacet let. Newsweek měl pravdu pouze v tom, že teorie her
skutečně funguje, když ji aplikuje někdo, kdo jí rozumí.
Funguje nejen v ekonomii, ale i v evoluční biologii a politologii. Svou knihou Natural Justice jsem dokonce pobouřil zastánce konzervativní morální filozofie, protože jsem
v ní použil teorii her v diskusi o etických problémech.
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Modelové hry

Každá aukce frekvencí, v níž jde o velké peníze, by se
měla přizpůsobit konkrétní situaci. Jednoduše použít
již existující model, jako to udělala americká vláda, když
zadala dražbu několika satelitních transpondérů aukční
síni Sotheby’s, rozhodně není ideálním řešením. Stejně
tak ale nelze pomocí matematického modelu zachytit
všechny detaily nového telekomunikačního trhu. Návrh
aukce frekvencí je proto vědou i uměním zároveň. Jednoduché modely je nutné rozšířit tak, aby zachycovaly předpokládané základní strategické rysy daného problému.
V této knize se snažím o něco podobného, takže se tu
neobjevují žádné výpočty a jenom minimum odborných
termínů. Zabývám se jen modelovými hrami a vynechávám
přitom všechny podrobnosti, které komplikují hry odehrávající se ve skutečném životě. Myslím si, že i tak jsou
ale jednoduché hry pro většinu lidí zajímavým tématem.
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Obr. 1: Rozhodovací problém Alice a Boba ve hře Panna–orel.
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Obr. 2: Tabulka výplat. Alice si vybírá řádek a Bob sloupec.

Konflikt a spolupráce

Ve většině her v této knize se objevují jen dva hráči –
Alice a Bob. Jako první si zahrají hru zvanou Panna–orel.
Sherlock Holmes a ďábelský profesor Moriarty sehráli
tuto hru na cestě k Reichenbašským vodopádům, kde se
naposled utkali. Holmes se musel rozhodnout, na jaké
stanici vystoupí z vlaku, a Moriarty byl postaven před
volbu, na jaké stanici si na Holmese počkat. Podobnou
hru spolu hrají nepoctiví účetní a auditoři: jedni se rozmýšlejí, kdy budou podvádět, a druzí se rozhodují, kdy
provedou audit.
V naší modelové variantě si Alice a Bob navzájem ukážou své mince. Pokud jsou obě stejnou stranou navrch,
vyhrává Alice, v opačném případě vítězí Bob. Alice i Bob
mají k dispozici dvě různé strategie – panna a orel. Na obrázku 1 jsou znázorněny výhry a prohry pro všechny možné kombinace těchto strategií. Tyto výsledky představují
výplaty hráčů ve hře. Abych ukázal, že výplaty se nemusí nutně odehrávat v penězích, použil jsem zde symboly
palce nahoru a dolů.
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Na obrázku 2 jsou data z obrázku 1 uspořádána do
tabulky výplat – Alicina výplata je vždy v levém dolním
rohu a Bobova v pravém horním rohu. Druhá tabulka
ukazuje výsledky hry Na řízení, jejíž verzi pro dva hráče hrajeme každý den cestou do práce (jde o to, po které
straně silnice pojedeme). Alice a Bob mají opět k dispozici dvě čisté strategie, napravo a nalevo, ale jejich výplaty
jsou teď v dané situaci vždy shodné, přesně naopak než
v předchozí hře. Buď oba vyhrají, nebo oba prohrají. Když
někdo mluví o situaci, kde může vyhrát každý, má na mysli něco jako hru Na řízení.
Von Neumann

Prvním výsledkem teorie her byl teorém o minimaxu Johna von Neumanna. Vztahuje se pouze na hry jako Panna–
orel, u kterých předpokládáme, že hráči mají opačné zájmy.
Dodnes se občas objevují pohrdavé komentáře k teorii her,
které zesměšňují von Neumanna jako typického jestřába
studené války a předlohu pro postavu doktora Divnolásky
ze slavného Kubrickova filmu. Tito kritici tvrdí, že aplikovat teorii her ve skutečném světě by mohlo napadnout jenom vyšinutého armádního stratéga, protože nikdo jiný než
šílenec nebo robot nevidí svět jako hru čistého konfliktu.
Von Neumann byl ovšem všestranný génius a teorii her
vynalezl jen mimochodem. Je pravda, že během studené
války zastával pozici jestřába, ale šlo o nadaného člověka
s citlivou duší, který se rád dobře bavil – rozhodně to nebyl žádný šílený robot. Jako každý rozumný člověk, i von
Neumann dával přednost spolupráci před konfliktem.
Uvědomoval si však, že občas je výhodnější chovat se agresivně, a tuto možnost nesmíme opomíjet, ani pokud
chceme dosáhnout spolupráce.
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Spolupráce a konflikt jsou dvě strany téže mince, a pokud chceme porozumět jedné, musíme brát v úvahu i tu
druhou. Když se zabýváme hrou odpovídající čistému
konfliktu, jakou je například Panna–orel, netvrdíme tím,
že lidský život je nekonečný boj. Stejně tak z analýzy hry
Na řízení a jí podobných nemůže vyplynout, že život je
plný vzájemné spolupráce. Pouze tím odlišujeme dva různé aspekty lidského chování, abychom je mohli zkoumat
každý zvlášť.
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