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Ako súvisí matematika so šťastím? 

 Všeobecná predstava o matematike: veda o číslach a 
vzorcoch 

 Väčšina uznáva, že matematiku potrebujú technici:  

◦ vypočítať množstvo betónu potrebné na stavbu mosta 

◦ vypočítať parametre elektronických súčiastok do matičnej 
dosky počítača 

 Matematiku a štatistiku využívajú ekonómovia 

◦ na výpočet tempa rastu HDP 

◦ na modelovanie príjmov a výdavkoch dôchodkového 
systému...  

 Možno sa tu dnes dozvieme vzorec pre šťastie? 

 Šťastie sa nedá vypočítať, o šťastie treba bojovať 

 Profesor Osvald povedal: najdôležitejšie pre šťastie je 
dobré zdravie a stabilné manželstvo 
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Ako súvisí šťastie s ekonómiou? 

 Sú ľudia šťastnejší a zdravší v krajine, ktorá má 
vysoký ekonomický rast? 

 Boj o šťastie je hrou, je to poker, v ktorom sa nehrá o 
peniaze ale o čosi viac: 
◦ hráči vykonávajú určité kroky, ktoré im dovoľujú pravidlá hry 

◦ berú do úvahy, že aj ich súperi sledujú svoje ciele 

◦ preto nie vždy je v záujme hráča plne odhaliť svoje karty 

◦ niekedy je výhodnejšie klamať 

 Iný pohľad: ide o trh, ale nie taký, kde sa točia veľké 
peniaze. 

 Mnohé veci sa nedajú zmerať peniazmi ani kúpiť a 
predsa proces výmeny je trhom. 

 Ľudia si hľadajú 
◦ vytúženého životného partnera na manželskom trhu 

◦ vysnívané povolanie na trhu práce 
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Manželská hra 

množina  mužov  množina  žien  

Pre každého hráča sú prijateľní len istí hráči opačného 

pohlavia.  

Každý hráč vie usporiadať prijateľných partnerov od 

najlepšieho po najhoršieho. 

Nie každý môže dostať ideálneho partnera. 
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Pojem stabilného párovania 

Hľadáme párovanie: množinu dvojíc (muž, žena) takú, 

že každý hráč patrí do najviac jedného páru. 

Dvojica (m, ž) je blokujúca pre párovanie P, ak  

• muž m preferuje ženu ž pred P(m) a zároveň 

• žena ž preferuje muža m pred P(ž) 

Párovanie P je stabilné, ak neexistuje blokujúca dvojica. 

Existuje vôbec stabilné párovanie? 
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Kurizovací algoritmus 
begin označ každú osobu slobodný(á) 

   while existuje slobodný muž m do 

 begin ž:=prvá žena na zozname muža m, ktorej ešte nekurizoval; 

    if ž je slobodná a m je pre ňu prijateľný  

  then označ m and ž zasnúbení 

    else if  ž preferuje m pred svojím snúbencom m'  
          then m a ž sa zasnúbia a ž odmietne m' 
          else  ž odmietne muža m 
 end 

  output stabilné párovanie pozostávajúce zo zasnúbených dvojíc 

end 
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Kurizovací algoritmus 
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Algoritmus dá vždy stabilné párovanie. 

begin označ každú osobu slobodný(á) 

   while existuje slobodný muž m do 

 begin ž:=prvá žena na zozname muža m, ktorej ešte nekurizoval; 

    if ž je slobodná a m je pre ňu prijateľný  

  then označ m and ž zasnúbení 

    else if  ž preferuje m pred svojím snúbencom m'  
          then m a ž sa zasnúbia a ž odmietne m' 
          else  ž odmietne muža m 
 end 

  output stabilné párovanie pozostávajúce zo zasnúbených dvojíc 

end 

 Nech nie: existuje blokujúca dvojica (m,ž) 

 m požiadal ž skôr, než požiadal svoju manželku P(m) 

 Prečo nie sú manželmi? 

 Lebo žena ž muža m odmietla. 

 Prečo? Lebo dostala lepšiu ponuku a preferuje P(ž) pred m. 



8 

Kurizovací algoritmus 
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begin označ každú osobu slobodný(á) 

   while existuje slobodný muž m do 

 begin ž:=prvá žena na zozname muža m, ktorej ešte nekurizoval; 

    if ž je slobodná a m je pre ňu prijateľný  

  then označ m and ž zasnúbení 

    else if  ž preferuje m pred svojím snúbencom m'  
          then m a ž sa zasnúbia a ž odmietne m' 
          else  ž odmietne muža m 
 end 

  output stabilné párovanie pozostávajúce zo zasnúbených dvojíc 

end 

Vlastnosti Kurizovacieho algoritmu: 
1. Vždy dá stabilné párovanie 

2. Výsledné stabilné párovanie je najlepšie pre mužov 
a najhoršie pre ženy. 

3. Muži si nemôžu zlepšiť výsledok klamaním. 
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Kurizovací algoritmus–dámska volenka 
begin označ každú osobu slobodný(á) 

   while existuje slobodný muž m do 

 begin ž:=prvá žena na zozname muža m, ktorej ešte nekurizoval; 

    if ž je slobodná a m je pre ňu prijateľný  

  then označ m and ž zasnúbení 

    else if  ž preferuje m pred svojím snúbencom m'  
          then m a ž sa zasnúbia a ž odmietne m' 
          else  ž odmietne muža m 
 end 

  output stabilné párovanie pozostávajúce zo zasnúbených dvojíc 

end 

9 



10 

Porovnanie stabilných párovaní 

Čo ak žena 3 prehlási muža 3 za neprijateľného? 

Pri použití patriarchálneho kurizovacieho algoritmu klamala 

jediná žena, a pomohla nielen sebe. 
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Aplikácie kurizovacieho algoritmu 

 National Residents Matching Program (USA, od 1951) 

 Prijímanie na stredné školy v Katalánsku, Singapure...  

 Scottish PRHO Allocations scheme 

 Prijímanie na univerzity v Maďarsku 

 Ubytovanie študentov na amerických  univerzitách, 

napr.Carnegie-Mellon, Rochester, Stanford 

 US Námorná akadémia: absolventi na pozície v 

námorníctve 

 Prideľovanie recenzentov k článkom alebo grantovým 

žiadostiam  

 Prideľovanie študentov učiteľských dvojkombinácií na 

praxe do cvičných škôl  

 Niektoré modifikácie úlohy zmenia jej výpočtový status 
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Nobelova cena za ekónomiu 2012  

Nemenovaný slovenský denník: 

12 

Odborníci však poukazujú na to, že oblastí, kde by sa 

Shaplyeho a Rothova práca dala použiť v praxi, je minimum. 

„Nemyslím si, že by táto teória nejako pomohla v boji proti kríze 

alebo pri zaistení stability bankového systému“ 

Za teóriu trhových alokácií a 

praktické návrhy optimálneho 

usporiadania trhov. 

Jasná, matematicky a 

algoritmicky podložená 

ekonomická teória. 
Skutočné, reálne aplikácie, 

ktoré fungujú. 
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Lloyd Shapley (nar. 1923) 
 1943 seržant v Army Air Corps v Číne, bronzová hviezda 

za prelomenie sovietskej šifry (počasie) 
 1953 PhD Princeton 
 Podstatne obohatil teóriu hier: 

◦  Shapleyho hodnota a jadro kooperatívnej hry 
◦  stochastické hry 
◦  Shapley–Shubikov index 
◦  Aumann–Shapleyho cena,  
◦ Harsanyi–Shapleyho riešenie  
◦ priraďovacia hra 

 Dva zásadné algoritmy: Gale-Shapleyho 
algoritmus a TTC algoritmus 
◦ D. Gale, L.S. Shapley, College admissions and the 

stability of marriage, Amer. Math. Monthly (1962) 
◦ L. Shapley and H. Scarf, On cores and indivisibility, J. 

Math. Econ.  (1974). 
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David Gale (1921–2008) 

 prvý úplný dôkaz viet o dualite v LP 

 dôkaz minimaxovej vety pre maticové hry 

 1960 The Theory of Linear Economic Models 

 rozšíril a zovšeobecnil von Neumannov model 

rastúcej ekonomiky 

 podstatne prispel k základom teórie všeobecnej 

rovnováhy 
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Alvin Roth  (nar. 1951) 
 Al Roth's Game Theory, Experimental Economics, 

and Market Design Page 

 séria empirických štúdií, ktoré viedli k zavedeniu alebo 

úpravám priraďovacích postupov  

◦ noví lekári a  nemocnice: 20 000 lekárov každoročne, 

◦ študenti a školy: New York 90 000 žiakov každoročne 

◦ pacienti a darcovia obličiek: vyše 90 000 pacientov na čakacej listine  
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Teória stabilných párovaní žije ďalej  

 muži sú uchádzači o štúdium 

 ženy sú fakulty 

 každá fakulta má kvótu q: prijme najviac q študentov 

 Kurizovací algoritmus nájde stabilné priradenie 

 stabilita: ak sa študent š nedostal na vytúženú fakultu 

f, dôvod je ten, že f obsadila celú kvótu študentami, 

ktorí sú lepší ako š 

 fakulty súperia o najlepších študentov 

 druháci na košických gymnáziách dostávajú osobné 

listy z MFF UK Praha: ste prijatí na štúdium 

 opakuje sa situácia rezidentov a nemocníc pred 

zavedením NRMP 
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 Informácia z AIS: na koľko škôl sa hlásia jednotliví 

študenti 

 nikto ale nevie, aké sú ich preferencie 
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Prijímanie na rôzne stupne škôl 

Európsky COST projekt 
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Trh s domami 
 množina majiteľov A, každý vlastní jeden dom 

 každý usporiada domy  od najlepšieho po najhorší 

 cieľ: obchodovať s domami  

 chceme stabilitu: aby nevznikla žiadna skupinka 

majiteľov, ktorá by si svoje domy povymieňala tak, že 

každý z nich by si polepšil oproti navrhnutému 

obchodu 
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jadro hry 

a1: a2,a1 

a2: a3,a6,a2 

a3: a1,a4 ,a3 

a4: a3,a4 

a5: a2,a1,a5 

a6: a5,a6 

a1 a2 a6 

a4 a5 a3 
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Top trading cycles algoritmus  
Krok 0. N:=A, kolo r:=0. 

Krok 1. Vyber ľubovoľného majiteľa a0. 

Krok 2. a0 ukáže na najpreferovanejší dom a1 i N.  
Majiteľ domu a1 ukáže na najpreferovanejší dom  a2 v 
N atď. Po čase vznikne cyklus C (možno z jediného 
majiteľa) 

Krok 3. r:=r+1, Cr:=C, N:=N-C. 

Krok 4. Ak N , choď na krok 1, inak koniec. 
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a1: a2,a1 

a2: a3,a6,a2 

a3: a1,a4 ,a3 

a4: a3,a4 

a5: a2,a1,a5 

a6: a5,a6 

a1 a2 a6 

a4 a5 a3 
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Top trading cycles algoritmus  
Krok 0. N:=A, kolo r:=0. 

Krok 1. Vyber ľubovoľného majiteľa a0. 

Krok 2. a0 ukáže na najpreferovanejší dom a1 i N.  
Majiteľ domu a1 ukáže na najpreferovanejší dom  a2 v 
N atď. Po čase vznikne cyklus C (možno z jediného 
majiteľa) 

Krok 3. r:=r+1, Cr:=C, N:=N-C. 

Krok 4. Ak N , choď na krok 1, inak koniec. 
 
Vlastnosti algoritmu: 
1. Výsledok nezávisí od výberu v kroku 1. 
2. výsledkom je obchodovanie v jadre (a teda jadro je 

vždy neprázdne) 
3. pre žiadneho  majiteľa nemá zmysel klamať, lebo by 

si nepolepšil 
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História TTC algoritmu 

Shapley, Scarf 1974: (autor Gale)  

výsledok je v jadre hry Trh s domami 

Roth 1982: TTC je odolný voči klamaniu 

Roth  a Postlewaite 1977 

rozlíšili prípad s indiferenciami a bez nich 

Abraham, KC, Manlove, Mehlhorn 2004 

návrh časovo optimálnej implementácie TTC  

KC a Romero Medina 2000 

do preferencií zahrnuli aj dĺžku cyklu 

TTC dá aj vtedy výsledok v jadre, ale len ak nie sú indiferencie 

KC a Hajduková 2002 

ak sú indiferencie, je NP-ťažké rozhodnúť, či je jadro neprázdne 

KC a Lacko: viacero NP-úplných problémov 

Biró a KC: počet obchodujúcich hráčov sa nedá ani aproximovať 
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• pri zlyhaní obličiek je dialýza jednou 

možnosťou liečby 

• transplantácia však podstatne zlepší 

kvalitu života 

• M. Kohútová čaká na transplantáciu 7 

rokov  (Zdravie,2004/9 

• mŕtvych darcov je málo 

Transplantácie obličiek 

1997 brat Florian,  

2005 priateľka Birgit  

Ľudmila Fabiánová má zbierku 

medailí z olympiád transplan-

tovaných pacientov 

(Pravda,21.04.2008) 
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Transplantácie obličiek 
• živý (príbuzný) darca je niekedy s pacientom nekompatibilný 

A B AB 0 

A B AB 0 

• alebo môže mať  pacient protilátky proti darcovým antigénom 

Výmeny medzi živými darcami:  USA, Holandsko, Kórea, UK atď 

L 

L 

K 

K 

L M K 

L M L 
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Výmeny obličiek ako trh s domami 

 Vrchol grafu je dvojica: pacient a jeho darca 

 šípka smeruje z vrcholu i do vrchola j ak pacient vo 

vrchole i môže prijať obličku od darcu vo vrchole j 

 preferencie: vhodnosť obličky 

 pri ohraničení dĺžky cyklov sa úloha stáva ťažkou   
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Slovensko dnes:  

počet dialyzovaných pacientov:  2200 

počet čakateľov na transplantáciu     350 

doteraz vykonané dve dvojvýmeny v BB 



Ďakujem Vám za pozornosť. 


