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Abstrakt (česky)
Práce je čistě teoretického charakteru a zabývá se teorií her z pohledu matematické
logiky a pravděpodobnosti. Dělí se na dvě části, úvodní, která shrnuje základní definice,
uvádí do tématu teorie her a základů syntaxe a sémantiky matematické logiky a jejích
rozšíření vhodných k práci v teorii her. V úvodní části se vysvětlují pojmy extenzivních a
strategických her, Nashova equilibria, čistá a smíšená strategie, vítězná strategie či logika
podporující nezávislost. Dále se představují netriviální problémy řešené v druhé části
práce, kterými jsou například otázka existence Nashových equilibrií u nekonečných her,
nebo problematika uniformní pravděpodobnostní distribuce u stejné třídy her. Druhá část
práce pokračuje rozborem strategických her s neúplnou informací, směřujíc tak k řešení již
zmíněných netriviálních problémů. V druhé části se také zavádí základní pojmy a definice
z oblasti teorie pravděpodobnosti, napomáhající v orientaci a uchopení výše nastíněných
problémů. Poslední částí práce před samotným pokusem o řešení vyvstávajících problémů
u nekonečných her, je zkoumání možnosti převodů mezi jednotlivými typy her. Závěrem
druhé části je návrh řešení problémů způsobených rozšířením třídy zkoumaných her
z konečných na nekonečné. První z problémů, existence Nashových equilibrií pro
nekonečné hry se řeší za pomoci Kakutaniho verze věty o pevném bodě, jejíž zobecnění
využitelné v tomto případě publikoval Irving Glicksberg. Druhý z problémů, související
s problematikou konečné a spočetné aditivity, se dá za jistých podmínek vyřešit
definováním hodnoty dané hry přes limity posloupností řad reprezentovaných hodnotami
postupně se zvětšujících modelů.

Abstract (in English):

Character of the work is purely theoretical and it pursues game theory in the
perspective of mathematical logic and probability. The work is divided into two parts.
Introductory part compiles basic concepts and definitions, summarizing the game theory
and basics of syntax and semantics of mathematical logic and its extensions suitable for
work in the field of game theory. Introductory part also explains following terms: extensive
and strategic form of games, Nash equilibrium, pure and mixed strategies, winning
strategies or independence-friendly logic. The problems solved in the second part of the

work such as question of existence of Nash equilibrium in the games with infinite models
or issue which arises when trying to uniformly distribute the probability of strategies in the
same class of games are sketched out. The second part continues with analysis of strategic
games with imperfect information aiming to the solution of nontrivial problems earlier
proposed. Second part also introduces basic concepts and definitions of the probability
theory, which helps comprehending the problems mentioned above. The last part of the
work before the very presentation of some results induced by the area of infinite games is
conversion between strategic and extensive games form. In the end of the second part I
propose a way to handle the problems that arose with respect to the extension of the class
of games in our interest from finite to infinite. First issue, existence of Nash equilibria in
the class of infinite games, is dealt with by using generalization of Kakutani fixed point
theorem published by Irving Glicksberg. Second issue, connected to the distinction of the
finite and countable additivity can be under certain conditions fixed by defining the value
of given game through limits of the sequences represented by the values of models
extending in sequence.
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Předmluva
Motivací k výběru tématu práce pro mě byl zájem o oblast teorie her vzhledem
k plánovanému zaměstnání v ekonomické sféře. Jak je již z názvu práce zřejmé, hlavní
oblastí zkoumání bude teorie her s důrazem kladeným na spojitost s matematickou logikou
a pravděpodobností.
První kapitola, uvádí do tématu teorie her a specifikuje oblasti kterým se v práci
budu věnovat. Druhá kapitola práce je rozdělena na čtyři části. První podkapitola se věnuje
základním pojmům a definicím teorie her, typům a druhům her a rozdílům mezi jejich
formami. Druhá podkapitola dále rozebírá strategické hry zmíněné v předchozím oddílu,
osvětluje pojmy čisté a smíšené strategie a jejich vlastnosti a nakonec seznamuje s pojmem
Nashova equilibria v souvislosti s větou Minimax. Třetí podkapitola se věnuje syntaxi a
sémantice klasické predikátové logiky a pojmům splnitelnosti a pravdivosti v souvislosti
s interpretací sémantických her. Čtvrtá a poslední podkapitola zavádí rozšíření klasické
logiky do tzv. logiky podporující nezávislost, která přesněji popisuje hry s neúplnou
informací, jimž se věnuje druhá část mé práce v souvislosti s problémy vyvstávajícími se
zkoumáním her s nekonečnými modely.
Druhá část práce zahrnutá ve třetí kapitole a jejích celkem čtyřech podkapitolách se
věnuje pravděpodobnostní IF logice a problematice nekonečných her. První podkapitola
představuje strategické hry s neúplnou informací a způsob jakým se s nimi dá pracovat.
Druhá podkapitola dále rozvíjí první a rozebírá převody mezi strategickými a extenzivními
formami. Ve třetí kapitole se vysvětlují základy teorie pravděpodobnosti nutné
k pochopení problémů k jejichž řešení práce směřuje a jimž se věnuje čtvrtá a poslední
podkapitola druhého oddílu.
První část práce je silně formální, zejména kvůli nutnosti uvést velké množství
definic. Proto kdykoliv je to možné, snažím se o méně formální interpretaci, abych
umožnil intuitivní pochopení výsledů práce bez nutnosti náročného studia dalších definic.

1 Úvod do teorie her
Teorie her, jedna z disciplín aplikované matematiky, se zabývá analýzou situací, ve
kterých mezi jejich účastníky dochází ke konfliktu a pomocí matematických modelů hledá
optimální strategie pro řešení těchto situací. Teorie her našla své uplatnění zejména
v ekonomii, o čemž vypovídá i název knihy, která se považuje za základní kámen této
disciplíny: Theory of Games and Economic Behavior1. Její aplikaci můžeme pozorovat ale
i v politologii, sociologii nebo dokonce biologii. Jedním z nejdůležitějších pramenů pro
mou práci byla kniha Independence-friendly logic: a game-theoretic approach2. Tato kniha
byla vzhledem ke svému obsahu a formou svého zpracování daného tématu nejvhodnějším
zdrojem informací, zejména pro první oddíly práce. Z této publikace také pochází většina
definic v první části práce.

2 Teorie her a logika
V teorii her je hra formálně definovaný pojem, obsahující související pojmy jako
jsou: hráč, akce, historie, výplatní funkce a další. Existuje několik druhů her rozdělených
podle jejich vlastností do následujících kategorií. Hry s nulovým a nenulovým součtem, ve
kterých součet výplat všech zúčastněných hráčů je nulový resp. nenulový. Hry symetrické
a asymetrické, které se liší tím, jestli záleží pouze na strategiích, které hráči uplatňují, nebo
i na tom, kdo tyto strategie aplikuje. Pro mou práci je nejdůležitější rozdělení na hry
s úplnou informací, ve kterých mají všichni hráči stejné informace o probíhající hře (např.
šachy) a neúplnou informací, kdy hráči nemají všechny informace potřebné k volbě
optimální strategie (např. hra kámen, nůžky, papír). Další zásadní rozdělení u her kterými
se budu zabývat je rozdíl mezi extenzivními a strategickými hrami, které budu zkoumat
odděleně. Prvořádová logika může být použita pro zachycení prvního z výše zmíněných
1

VON NEUMANN, John, Oskar MORGENSTERN. Theory of games and economic behavior.

Sixtieth-anniversary ed. Princeton: Princeton University Press, c2004, xxxii, 739 s. ISBN 06-911-1993-7
2

MANN, Allen L, Gabriel SANDU a Merlijn SEVENSTER. Independence-friendly logic: a game-

theoretic approach. New York: Cambridge University Press, 2011, vi, 208 p. London Mathematical Society
lecture note series, 386. ISBN 05-211-4934-7
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typů her, nicméně hry s neúplnou informací vyžadují rozšíření prvořádové logiky do
logiky podporující nezávislost, kde se dá lépe modelovat chování tohoto typu her.
Sémantika použitá v kontextu teorie her je alternativou klasické sémantiky vypracované A.
Tarskim. Hodnota formule se zde vypočítává za pomoci sématické hry. V následujících
kapitolách postupně rozeberu extenzivní a strategické hry, syntax a sémantiku prvořádové
logiky a logiky podporující nezávislost a způsob, jakým zachycují rozhodování hráčů při
volbě nadcházejících kroků bez znalosti těch předcházejících. Postupně se pak dostanu
k pojmu Nashovo equilibrium, zásadnímu pojmu teorie her a zkoumám existenci equilibrií
v nekonečných hrách.
2.1 Typy her
Ve své práci se budu zabývat převážně hrami pro dva hráče ve strategické formě
nicméně než uvedu formální definici takové hry, uvedu ještě další typy her, se kterými se
můžeme v teorii her setkat. Hry se dělí na extenzivní a strategické, kterým se v práci budu
podrobněji věnovat. V práci se také objeví pojem tzv. win-lose hry, která nepracuje
s užitkovou funkcí tak, jako ostatní hry, ale vystačí s funkcí jejíž obor hodnot je
dvouprvkový, obvykle {0,1}. Dalším druhem hry, kterým se však ve své práci ale příliš
zabývat nebudu je například hra s nulovým součtem, která popisuje takzvané
antagonistické situace, ve kterých co jeden hráč získá, druhý ztrácí. Je důležité tento druh
hry zmínit, protože se používá mimo jiné ve větě Minimax. Na tento druh hry je také
možné převést jakoukoliv hru s konstantním součtem.
Extenzivní hra s úplnou informací je taková hra, ve které hráči táhnou postupně a
v každém kroku mohou rozhodnutí založit na tom, jakým způsobem hráli druzí hráči a
v jakém stavu se hra nachází. Extenzivní hra s neúplnou informací dává stále hráči
možnost výběru během hry, ale vzhledem k tomu, že nemá k dispozici úplné informace o
tazích dalších hráčů, nemůže na jejich základě přizpůsobit svou volbu. Standardním
způsobem grafického zápisu těchto her je stromový graf, jehož hrany reprezentují akce
jednotlivých hráčů.
Na rozdíl od extenzivních her, strategické hry se nezabývají tím, jak konkrétní hra
probíhá, ale soustředí se čistě na to, jaké strategie si hráči volí. Jakmile jsou pak strategie
vybrané, hra končí a hráči obdrží své výplaty podle výplatní funkce. Strategických hrám se
budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách a především v závěru práce, kde se řeší
problémy spojené právě s tímto typem her. Ještě před řešením samotných problémů však
ukážu, že mezi strategickou a extenzivní herní formou existuje metoda převodu.
-9-

2.1.1 Definice extenzivní hry s úplnou informací
Extenzivní hra G=(N,H,P,A) s úplnou informací má následující složky:
 N, množina hráčů
 A={a:a je akce v G}
 H, množina historií, kde každá historie h∈ H je posloupností akcí (a1,...,ak) ∈ H
-kdykoliv (a1,...,al) ∈ H a (a1,...,an) ∈ H, pak pro každé l<m<n máme (a1,...,am) ∈ H
-(a1,...,al) nazýváme počátečním segmentem, (a1,...,an) je rozšíření (a1,...,am)
-říkáme, že posloupnost (a1,...,an) je terminální historie (maximální tah), když nemá
žádné rozšíření v H. Množinu terminálních historií značíme Z.
 P:(H-Z) → N funkce iniciativy přiřazující každé neterminální historii hráče p∈N.
- přechod z neterminální historie h= (a1,...,am) na jejího následníka h*a=(a1,...,an,a)
je způsoben akcí.
-P určuje, který z hráčů je právě na tahu. Tedy v každé neterminální historii
h=(a1,...am), hráč P(h) si zvolí akci a’ z množiny A(h) = {a:(a1,...,am,a)∈ H } a hra
pokračuje z h’= (a1,...,am,a’ ).
Množina A(h) = {a:(a1,...,am,a)∈ H }je množina akcí přípustných po historii h. Obecně
neplatí, že A(h)  A pro libovolné h.
Poslední složkou extenzivní hry je tzv. výplatní funkce up definovaná následovně:
up: Z→ , pro každého hráče p.
Pro grafické zobrazení extenzivních her používáme grafy
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2.1.2 Příklady extenzivních her s úplnou informací

Graf 1

Jak vidíme z grafu 1, který znázorňuje extenzivní hru s úplnou informací, kde uzly
grafu představují hráče, který je na tahu, zatímco hrany grafu značí akce, které mají hráči
v předcházejících uzlech k dispozici. Černé uzly pak označují terminální historie. Hra na
grafu 1 představuje hru s konstantním součtem, ve které je součet hodnot všech výplatních
funkcí v jednotlivých terminálních uzlech vždy stejný. Z toho plyne, že zvýšení výplaty
jednoho z hráčů musí být vyváženo snížením výplaty jiného hráče. Pro každou hru
s konstantním součtem dále platí, že je striktně soutěživá, opačná implikace však neplatí.
Kdybychom například v grafu 1 změnili výplatní funkci tak, aby u1(d)=1, jednalo by se o
striktně soutěživou hru, která by ale nebyla s konstantním součtem. Pokud má výplatní
funkce pouze hodnoty 1 a 0, říkáme, že hráč p vyhrál terminální historii h, když up(h)=1 a
prohrál, když up(h)=0. Říkáme, že hra je win-lose, když každou terminální historii vyhraje
právě jeden hráč. V takovém případě můžeme upravit výplatní funkci: up: Z→{0,1}.
2.1.3 Strategie
Když se zaměříme na to, jak se hráči rozhodují v průběhu několikanásobného
opakování určité hry, zjistíme, že se rozhodují v určitých situacích stejně. V souvislosti
- 11 -

s tím je důležité zmínit předpoklad, že hráči vždy jednají ve svém nejlepším zájmu tj. snaží
se pomocí svých akcí maximalizovat svou výplatní funkci. Důležité je zmínit, že situace,
kdy hráč p má ve dvou terminálních historiích stejné hodnoty výplatní funkce, jsou z jeho
hlediska ekvivalentní a to i v případě, že hráč p’ má hodnoty výplatní funkce různé.
Případné „poškození“ protihráče tedy nebereme jako kritérium při výběru strategie. Při
důsledném pozorování průběhů dané hry, můžeme po několika opakováních vědět, jak se
hráči zachovají v kterékoliv situaci. Pak říkáme, že známe strategie hráčů. Strategie hráče
je plán specifikující tahy, které daný hráč vybral. Formální definice strategie pro extenzivní
hry následuje.
Když Hp=P-1 označuje množinu historií, ve kterých je na tahu hráč p, pak strategie
je výběrová funkce:
: Hp{Ah, hHp}
která každému hráči říká, jak se zachovat, když je na tahu. Jinými slovy strategie 
hráči navrhne přípustný tah díky kterému zůstane v požadované množině historií.
 H je množina historií, kde je dodržována strategie 
 Z = H  Z, je množina terminálních historií, kde je dodržována strategie 
 Zp= u-1 (p), je množina terminálních historií, kde vítězí hráč p (definice množiny Zp
ale dává smysl pouze u win-lose her)
Říkáme, že  je vítězná strategie ve win-lose hrách, když Z Zp, tedy když hráč p zvítězí
v každé terminální historii, ve které dodržuje strategii .
2.1.4 Extenzivní hry s neúplnou informací

V této kapitole představím extenzivní hry s neúplnou informací, které nejsou
zdaleka tak triviální jako hry s úplnou informací a které následně využiji i v dalších
kapitolách své práce.
Extenzivní hra s neúplnou informací je n-tice: (N,H,P,A,{p:p∈N}), kde N je
množina hráčů, H je množina historií, P je funkce iniciativy, A je množina akcí a p je
relace ekvivalence na Hp s vlastností, že kdykoliv je hph’, pak A(h)=A(h’). Vlastnost
A(h)=A(h’) je potřeba k tomu, aby hráč věděl, jaké akce má v dané historii k dispozici.
Kdykoliv hph’ říkáme, že jsou pro hráče p nerozlišitelné. Nedílnou součástí extenzivní
- 12 -

hry s neúplnou informací je, stejně jako u her s úplnou informací, výplatní funkce up:
Z→ .
Strategie  pro hráče p je definována téměř stejně jako u her s úplnou informací,
s tím rozdílem, že (h)= (h’) kdykoliv hph’. N grafu 2 je znázorněna hra, kde žádný z
hráčů nemá vítěznou strategii. Jelikož hráč II neví, jestli si hráč I v prvním kroku zvolil a,
nebo b, je i jeho možnost rozhodnutí omezena způsobem, jaký je znázorněn v grafu a platí
tedy (a)=c= (b), ale i ‘(a)=d= ‘(b). Jak vidíme, v takové hře nemá ani jeden z hráčů
vítěznou strategii, protože neplatí, že při dodržování dané strategie hráč vyhraje každou
terminální historii. Pokud hráč II provádí strategii , ale hráč I si v prvním kroku zvolil
akci b, je jasné, že  není vítězná strategie. Podobně i pro ’.

Graf 2

2.2 Strategické hry
Jak už bylo řečeno v úvodu kapitoly 2, strategické hry se zaměřují čistě na výběr
strategií a ne na způsob, jakým konkrétní hry probíhají. Rozlišujeme dva druhy strategií ve
strategických hrách, čisté a smíšené. Než se ale dostanu k rozdílu mezi těmito druhy
strategií, zavedu formální definici strategické hry.
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2.2.1 Strategická hra (s čistou strategií)
Strategická hra je n-tice: (N,Sp,up), kde N je množina hráčů, Sp je množina (čistých)
strategií hráče p∈N a up:i∈N SiN, je výplatní funkce pro každého hráče p∈N. Říkáme,
že strategická hra je konečná, když každá Sp je konečná.
Protože se zabývám teorií her v souvislosti s logikou, omezím se ve své práci pouze
na hry dvou hráčů, které potřebám logiky nejlépe vyhovují. Jedním z nejznámějších
příkladů strategické hry pro dva hráče je takzvané vězňovo dilema.
Vězňovo dilema:
mlčet

svědčit

mlčet

-1,-1

-4,0

svědčit

0,-4

-3,-3

V oddělených celách sedí dva podezřelí. Je dostatek důkazů k tomu, aby byli oba
usvědčeni z méně závažného přečinu, ale nedostatek důkazů k usvědčení kteréhokoliv
z nich ze závažného zločinu. Podezřelí spolu nemohou nijak komunikovat. Pokud by oba
dva zachovali mlčení, byli by oba odsouzeni za menší přečin. Pokud by se právě jeden
z nich rozhodl svědčit, byl by osvobozen a druhý podezřelý by byl odsouzen na 4 roky do
vězení. Pokud by se ale rozhodli svědčit oba, znamenalo by to pro každého 3 roky ve
vězení.
Z výplatní matice vězňova dilematu je vidět, že nejde o striktně soutěživou hru.
Oběma hráčům by se vyplatilo mlčet (up(mlčet,mlčet)>up(svědčit,svědčit)), ale ani jeden
z nich to neudělá. Pokud by se totiž druhý vězeň rozhodl mlčet, je v zájmu prvního svědčit
uI(svědčit,mlčet)>uI(mlčet,mlčet). Pokud se druhý vězeň rozhodne svědčit, je v zájmu
prvního stále svědčit, protože uI(svědčit,svědčit)>uI(mlčet,svědčit). Myšlenkový postup
druhého hráče je analogický, takže se oba rozhodnou svědčit a stráví 3 roky ve vězení.
2.2.2 Equilibria (pro čisté strategie)
Pokud hra dostane do bodu, kdy jednotliví hráči nemohou jakýmkoliv svým tahem
vylepšit svou situaci ve hře (zvýšit hodnotu své výplatní funkce) vzhledem ke strategiím
ostatních hráčů, říkáme, že hra se octla v Nashově equilibriu. Nashovo equilibrium pro
čisté strategie je definované následovně:
Když G je strategická hra, dvojice:
(*,*)∈ SI  SII
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je equilibrium (v čistých strategiích), když:
uI (*,*)  uI (,*) pro každou čistou strategii  ∈ SI
uII (*,*)  uII (*,) pro každou čistou strategii  ∈ SII
Jak je z definice vidět, vězňovo dilema má equilibrium. Pokud se jeden z hráčů
rozhodne mlčet, může se ten druhý z nich rozhodnout vypovídat a tím zlepšit svou
výplatní funkci (snížit trest), Nejedná se tedy o equilibrium. Na druhé straně situace,
kdy oba dva hráči vypovídají equilibriem je. Pokud by se kterýkoliv z nich rozhodl
mlčet, pohorší si.

2.2.3 Smíšené strategie
Jak si ukážeme, ne každá hra má v čistých strategiích equilibrium. Například hra
Stejných mincí, kdy dva hráči drží v ruce zakrytou minci, kterou v tajnosti otočí na jednu
nebo druhou stranu (panna nebo orel)a pak je najednou ukáží, přičemž první hráč vítězí,
pokud oba hráči ukáží stejnou stranu a druhý hráč v opačném případě, equilibrium
v čistých strategiích nemá. To je dáno tím, že nehledě na to, jakou strategii hráči volí, bude
vždy jeden z hráčů schopen vylepšit svou výplatní funkci správnou reakcí na strategii
druhého hráče. Pokud například hráč 1 ukáže několikrát za sebou pannu, druhý hráč bude
motivovaný ukazovat stranu orla. Pak ale bude i první hráč motivovaný ukazovat orla.
Hráči se proto budou snažit náhodně rozdělit pravděpodobnost svých tahů, tak aby soupeř
nebyl schopen odhadnout jejich další tah. Smíšená strategie je tvořena koeficienty na
čistých strategiích, jejichž součet je 1 a které mají pravděpodobnostní interpretaci, o které
bude řeč v následujících oddílech práce.

Pravděpodobnostní distribuce se realizuje na čistých strategiích neboli akcích a∈A,
kterým přiřazuje nenulovou pravděpodobnost. Pravděpodobnostní distribuce je uniformní,
když přiřazuje všem čistým strategiím stejnou pravděpodobnost. Je důležité poznamenat,
že neexistuje uniformní strategie pro nekonečné hry. Tento fakt je důležitý zejména
v závěru mé práce, protože brání používat standardní operace na nekonečných hrách.
Nyní máme dostatek informací k tomu, abychom definovali smíšenou strategii.
Nechť G = (N,{Sp,p∈N},{up, p∈N}) je strategická hra. Smíšená strategie pro hráče p je
pravděpodobnostní distribuce přes množinu čistých strategií daného hráče:
:Sp  [0,1]
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Množinu smíšených strategií hráče p pak značíme (Sp).
Nechť G je strategická hra pro dva hráče a  a jsou smíšené strategie pro hráče I
resp. II. Pravděpodobnost, že hráč I použije čistou strategii  ∈ SI je právě () a
pravděpodobnost, že hráč II použije čistou strategii  ∈ SII je právě (). Pak tedy
pravděpodobnost, že hráč I použije  a hráč II použije  je součin ()(). Po mnoha
kolech, kdy hráč I používá  a hráč II používá , průměrná výplata kterou daný hráč může
očekávat je vážený průměr výplat které hráči dostanou když budou požívat daný pár
čistých strategií. Užitková funkce pro hráče p je definovaná následovně:

U p (  , ) 

   ( ) ( )u

 S1  S 2

p

( , )

Definování užitkové funkce nám stačí k uvedení pojmu equilibria pro smíšené
strategie. Nechť G je strategická hra pro dva hráče s *∈(SI) a *∈(SII). Dvojice (*,*)
je equlibirum, když splňuje následující podmínky:
 UI(*,*)UI(,*), pro každou smíšenou strategii ∈(SI)
 UII(*,*)UII(*,), pro každou smíšenou strategii ∈(SII)
Navíc, každé equilibrium v čistých strategiích je zároveň equilibriem ve smíšených
strategiích. Z definice equlibria pro smíšené strategie je také vidět, že pokud má hra více
equilibrií, hodnota užitkové funkce v těchto dvojicích je vždy stejná.
2.2.4 Minimax
Tato věta byla poprvé publikována Johnem von Neumannem3 v roce 1928 a tvrdí,
že každá konečná hra s nulovým součtem pro dva hráče má equilibrium ve smíšených
strategiích. J. Nash4 později zobecnil tuto větu na jakoukoliv konečnou strategickou hru.
Tato věta se považuje za první velký výsledek v teorii her, výrazně ovlivňující vývoj
tohoto odvětví matematiky. Tato věta získala svůj název na základě algoritmu, který
vystihuje její znění. Jde o algoritmus minimalizující maximální možné ztráty (odtud
minimax). Tato věta je také známa jako Nashova věta, z výše popsaných důvodů. Důkaz
této věty se provádí pomocí věty o pevném bodě a důkazu se podrobněji budu věnovat
v dalších oddílech práce.

3

NEUMANN J. Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. Mathematische
Annalen, 100:295-320, 1928.

4

NASH J. Non-cooperative games. Annals of Mathematics, 54:286-295,1951.
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2.3 Prvořádová logika a extenzivní hry
Vhodnou hrou je možné intuitivně popsat prvořádové sentence . Například sentenci

∀x∃y(y=x) určuje hra pro dva hráče, kdy první z hráčů vybírá číslo a druhý hráč se
snaží vybrat totéž číslo. Už u takto jednoduché hry je jasné, že je zásadní rozdíl mezi
hrou s úplnou a neúplnou informací. U hry s úplnou informací je totiž zřejmé, že
druhý hráč je ve znatelné výhodě, protože vzhledem ke znalosti x je pro něj triviální
vybrat y tak, aby y=x.

2.3.1 Syntax
Nechť L je jazyk. Množina L-termů je generována konečným počtem opakování
následujících pravidel:
 Každá proměnná je L-term
 Každá konstanta v L je L-term
 Když f je n-ární funkční symbol a t1,...,tn jsou L-termy, pak f(t1,...,tn) je Lterm
Označme FOL jazyk generovaný L-jazykem konečným počtem použití následujících
pravidel:


Když t1 a t2 jsou L-termy, pak (t1=t2) ∈ FOL



Když R je n-ární relační symbol v L a t1,...,tn jsou L-termy, pak R(t1,...,tn) ∈
FOL



Když φ ∈ FOL, pak ¬ φ ∈ FOL



Když φ a φ ∈ FOL, pak (φ ∨ φ ) a (φ ∧ φ ) ∈ FOL



Když φ ∈ FOL a x je proměnná, pak ∃xφ ∈ FOL a ∀xφ ∈ FOL



Když φ ∈ FOL, množinu podformulí φ značíme Podf (φ).
definována rekurzivně:
Podf()={}(když  je atomická)
Podf(’)={ ’}Podf()Podf(’)
Podf(¬)={¬}Podf()
Podf(Qx )={Qx  }Podf()
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Podf(φ)

je

Kde



označuje libovolnou binární spojku a Qx označuje jeden

z kvantifikátorů.


Množina atomických podformulí φ se značí Atom(φ)



Konkrétní výskyt proměnné x ve φ je volný, když neleží v dosahu žádného
kvantifikátoru tvaru Qx. Množinu volných proměnných formule φ označíme
Free(φ) a pro složené formule je definována:
Free(φ) = Free(φ)
Free(φ) = Free(φ)  Free()
Free(Qxφ) = Free(φ) – {x}

2.3.2 Modely
Pro zkoumání sémantické úrovně teorie her je potřeba zavést pojem modelů či
struktur. Vezměme L-jazyk definovaný v předchozí kapitole.
L-struktura kterou značíme

je následující objekt:
= (M, RM, f M, cM)

Kde M je neprázdná množina, když R je n-ární relační symbol, pak R je n-ární relace na
M zvaná realizace R. Když f je n-ární funkce, pak f : Mn → M je realizace f na M. Dále
když c je konstanta, pak c je hodnota c na M.
Říkáme, že model

v jazyce L má rozšíření

každé R v L máme, že R =R

v jazyce L, když L ⊆ L a pro

a pro každý funkční symbol f v L máme že f

=f

.

Samotný model nám neříká nic o hodnotách jednotlivých proměnných, ale pouze jak je
interpretovat. Aby bylo možné srozumitelně mluvit o proměnných, je potřeba je spojit
s nosičem modelu. Z tohoto důvodu se zavádí částečná funkce přiřazení z množiny
proměnných do M:
Model a funkce přiřazení už jsou dostatečné nástroje k posouzení, jestli je prvořádová
atomická formule pravdivá nebo ne.
Nechť L je jazyk,

je L-struktura a s je přiřazení.
,s╞ t1=t2 iff s(t1)=s(t2)
,s╞ R(t1,...,tn) iff (s(t1),...,s(tn)) ∈ R

Dále platí pro neatomické formule:
- 18 -

,s╞ φ ∧ φ iff

,s╞ φ a

,s╞ φ

,s╞ ¬ φ iff φ není splněna přiřazením s ve struktuře
2.3.3 Sémantika
V předchozích kapitolách jsme zavedli notaci usnadňující orientaci při popisování
her. Nyní můžeme pozornost obrátit k sémantice, o kterou jde v mé práci především.
Jedním z důležitých poznatků (Peirce 18985) v této oblasti bylo objevení možnosti
reprezentovat kvantifikátory v prvořádových sentencích, jako tahy jednotlivých hráčů.
Stejně tak logické spojky mohou představovat tahy hráčů. Než se dostanu k formálnímu
zápisu sémantiky teorie her, představím orientaci usnadňující notaci ve vztahu k použití
kvantifikátorů. Pro obecný kvantifikátor, budu používat jméno Adam, pro existenční
kvantifikátor Eva. Následující dialog popisuje dvě prvořádové sentence a ukazuje, jakým
způsobem se s nimi dá v teorii her také pracovat.
Adam: Evo, existuje nejmenší přirozené číslo?
Eva: Ano
Adam: Které to je?
Eva: Je to nula.
Adam: Souhlasím, kterékoliv jiné přirozené číslo, které bych vybral by bylo větší.
Existuje největší přirozené číslo?
Eva: Ne, ať vyberu jakékoliv přirozené číslo, vždy budeš schopen vybrat větší.
V první části tohoto dialogu Eva tvrdí pravdivost sentence ∃x∀y(yx) kde
kvantifikátory mají dosah přes všechna přirozená čísla a  značí normální uspořádání.
Když jí Adam požádá aby dokázala své tvrzení, vybere nulu. Kdyby vybrala kterékoliv
přirozené číslo kromě nuly, Adam by mohl vybrat menší. Eva má v této hře vítěznou
strategii (x)=0. V druhé části dialogu Eva popírá sentenci ∃x∀y(yx) s vysvětlením, že
pokud ona vybere přirozené číslo x jako první, Adam může kdykoliv zvolit větší číslo,
například y=x+1. Adam má v této hře vítěznou strategii (y)=x+1.

5

PEIRCE C. S. Reasoning and the Logic of Things. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
1992.
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2.3.4 Sémantické hry
Intuitivně už je asi zřejmé, jak sémantické hry probíhají. Pro úplnost doplním
formální definici: Nechť φ ∈ FOL

je L-struktura a s je přiřazení. V daném kontextu

pojem přiřazení definujeme jako částečnou funkci, což nám umožní použít prázdné
přiřazení jako krajní možnost označované prostě ∅. Sémantická hra G(φ

, s) je

extenzivní win-lose hra s úplnou informací kde:
 Adam a Eva jsou 2 hráči (∀,∃)
 Množina historií H je: ∪{H:∈Podf(φ)} kde H je definována rekurzivně:
- Hφ={(s, φ)}
- když  je 12, pak Hi={h*i : h∈ H12}
- když  je Qx, pak H={h*(x,a):h∈HQx, a∈M}
Kde  označuje libovolnou binární spojku a Qx označuje jeden z kvantifikátorů.
Je důležité si všimnout, že (φ,s) je jedinečná počáteční historie a s je počáteční přiřazení.
Každá historie h’ generuje přiřazení sh’, které rozšiřuje, nebo modifikuje počáteční
přiřazení:
 s, když h’=(φ,s)
sh’= sh, když h’=h*
 sh (x/a), když h’ = h*(x,a)
 Jakmile se hra dostane k nějaké atomické formuli, končí. Platí tedy, že:
Z=∪{H:∈Atom(φ)}
 Disjunkce a existenční kvantifikátory jsou body, kde rozhoduje Eva,
konjunkce a obecné kvantifikátory rozhoduje Adam.
P(h)

= ∃, když h∈H’, nebo h∈H∃x,
=∀, když h∈H, nebo h∈H∀x

 Když atomická formule  dosažená na konci hry je splněna stávajícím
ohodnocením, vyhrává Eva, v opačném případě vyhrává Adam:

u E ( h) 
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1
0

když
když

,sh splňuje 
,sh nesplňuje 

Nyní znovu uvažujme hru vyjádřenou sentencí φ=∃x∀y(xy). Nechť =∀x(yx).
Předpokládejme, že počáteční přiřazení je prázdné, takže Hφ = {(∅,φ)}. Eva táhne první, a
vybere hodnotu pro y, proto H = {(∅,φ,(x,a))} kde a je přirozené číslo. Pak táhne Adam a
ve svém tahu určí hodnotu x a hra končí, proto:
Z= {(∅,φ,(x,a),(y,b))}
Eva vyhrává, pokud a  b, v opačném případě vyhrává Adam. Je zřejmé, že Eva má
vítěznou strategii určenou (∅,φ) = (x,0).
2.3.5 Pravda a splnitelnost
Nyní můžeme říct, kdy je prvořádová formule pravdivá. Nechť φ je prvořádová
formule,

je vhodný model a s je (častečné) přiřazení, jehož nosič obsahuje Free(φ), pak
,s ╞G φ iff Eva má vítěznou strategii pro G( , s, φ),

říkáme, že ( , s) splňuje φ. Když φ je navíc sentence, pak
případě říkáme, že

modeluje φ a že φ je pravdivá v

╞G φ iff

,∅ ╞G φ. takovém

.

2.4 Logika podporující nezávislost

V této kapitole se začnu věnovat logice podporující nezávislost, která je vhodnějším
aparátem pro zkoumání her s neúplnou informací. Logika podporující nezávislost je
rozšířením prvořádové logiky,vzniklým právě pro usnadnění práce s hrami podporujícími
nezávislost. Postupně doplním změny v syntaxi i sémantice oproti klasické prvořádové
logice.
2.4.1 Syntax IF logiky

Syntax logiky podporující nezávislost, zahrnuje definice klasické prvořádové
logiky a je rozšířen následovně.
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Když L je jazyk a L-termy jsou definované stejně jako pro prvořádovou logiku, pak
jazykem podporujícím nezávislost, značeném IFL je následující rozšíření:
 Když t1 a t2 jsou L-termy, pak (t1=t2) ∈ IFL a (t1=t2) ∈ IFL
 Když R je n-ární relace a t1,..,tn jsou L-termy pak R(t1,..,tn) ∈ IFL a
R(t1,..,tn) ∈ IFL
 Když φ ∈ IFL, x je proměnná a W je konečná množina proměnných, pak
(∃x/W)φ∈ IFL a (∀x/W)φ∈ IFL.
Pro zjednodušení orientace budu předpokládat, že se symbol  objevuje pouze před
atomickými formulemi, což mi umožní vnímat Evu pouze jako „ověřovatele“ formulí.
Formule tvaru (t1=t2), (t1=t2), R(t1,..,tn) a R(t1,..,tn) budeme nazývat literály. Konečná
množina proměnných W v (∃x/W) a (∀x/W) označuje na kterých prvcích není
kvantifikátor závislý. Pro (∃x/) a (∀x/) píšeme ∃x respektive ∀x z čehož plyne, že
každá prvořádová formule je zkratkou pro formuli v jazyce podporujícím nezávislost.
Strom podformulí je stejný jako u prvořádové logiky, s tím, že negované atomické formule
bereme taktéž jako atomické. Tím pádem může být v listech stromu jakýkoliv literál.
Podformule φ ∈ IFL jsou definovány rekurzivně, stejně jako u prvořádové logiky
plus pravidlo pro kvantifikátory:

Podf((Qx/W))={(Qx/W) }Podf()
Množina volných proměnných je definovaná stejně, jako u prvořádové logiky,
s výjimkou případů kde se vyskytuje W:
Free((Qx/W)φ) = (Free(φ) – {x})  W
Formule je regulární, když splňuje následující dvě podmínky:
a) Když (Qy/W) je kvantifikátor takový, že x ∈ W, pak je závislý na
kvantifikátoru (∃x/V) nebo (∀x/V).
b) Žádný kvantifikátor tvaru (Qx/W) není závislý na kvantifikátoru (∃x/V)
nebo (∀x/V).
Ve vztahu k sémantickým hrám je důležité si tyto dvě podmínky stanovit, protože
nám zaručí, že:
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a) v sémantické hře pro IF formuli je při výběru y nezávislého na x zaručeno,
že x bylo vybráno v nějaké předcházející části hry
b) v dané hře je proměnná x specifikována pouze jednou
2.4.2 Sémantika IF logiky

V této kapitole objasním, co vlastně IF formule představuje a jakým způsobem se s
ní v herně-teoretickém smyslu pracuje. IF formule zde bude představena jako extenzivní
hra s neúplnou informací, ve které hráčí nemusí mít přístup k aktuálnímu přiřazení ve hře.
Nechť φ je IF formule,
Free(φ). Sémantická hra G(φ

vhodná struktura a s přiřazení, jehož nosič obsahuje
, s) je extenzivní win-lose hra s neúplnou informací kde:

 Adam a Eva (∀,∃) jsou dva hráči.
 Množina historií H je definována stejně jako u prvořádové logiky s tímto
rozdílem:
- když  je (Qx/W), pak H={h*(x,a):h∈H(Qx/W), a∈M}
 hra končí, jakmile dosáhne literálu:
Z=∪{H:∈Lit(φ)}
 Disjunkce a existenční kvantifikátory jsou body, kde rozhoduje Eva,
konjunkce a obecné kvantifikátory rozhoduje Adam:
P(h)

= ∃, když h∈H’, nebo h∈H(∃x/W),
=∀, když h∈H’, nebo h∈H(∀x/W)

 Přiřazení s a s takové, že W dom(s)=dom(s) jsou W ekvivalentní, což se
značí sW s když pro každou proměnnou x∈ dom(s)-W máme s(x)= s(x)
 Relace nerozlišitelnosti ∃ a ∀ jsou definované následovně:
- pro každé h,h ∈H’ máme h∃ h iff sh=sh pro každé h,h ∈H(∃x/W)
h∃ h iff sh W sh
- pro každé h,h ∈H’ máme h∀h iff sh=sh pro každé h,h ∈H(∀x/W)
h∀ h iff sh W sh
 Eva vyhrává, pokud je na konci hry literál  splněn stávajícím přiřazení,
Adam vyhrává v opačném případě:
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když
když

,sh splňuje 
,sh nesplňuje 

u E ( h) 

1
0

Ekvivalence na ∃ a ∀ nám říkají, jaké informace mají hráči v dané fázi hry
k dispozici. Tak ve fázi hry, která odpovídá například formuli (∃x/W), má Eva k dispozici
informace o proměnných, které se nevyskytují ve W. Historie, jejichž přiřazení se shodují
na proměnných mimo W, ale liší se na proměnných obsažených ve W jsou pro Evu
nerozlišitelné, analogicky pro Adama. Je třeba zdůraznit, že omezení dostupnosti informací
pro hráče nemá vliv na to, jaké akce mohou uskutečnit, pouze jim brání postupovat podle
určitých strategií.
Definujme splnitelnost: Když φ je IF formule,

vhodná struktura a s přiřazení,

jehož nosič obsahuje Free(φ), pak:


,s splňuje φ iff Eva má vítěznou strategii pro G(M,s,φ)



,s nesplňuje φ iff Adam má vítěznou strategii G(M,s,φ)

Říkáme, že IF sentence φ je pravdivá, když je splňena prázdným přiřazením a
nepravdivá, když je nesplněna prázdným přiřazením.
Nyní ukážu na příkladu hry Stejných mincí, která modeluje sentenci ∀x(∃y/{x})x=y
na struktuře

= {a,b}, že u her s neúplnou informací není nutná existence vítězné

strategie pro některého hráče.
Nechť φSm je původní sentence a  je podformule (∃y/{x})x=y. Pak HφSm obsahuje
pouze jedinečnou počáteční historii (∅,φSm). H ale obsahuje dvě historie ha=(∅,φSm,(x,a))
a hb=(∅,φSm,(x,b)). Vzhledem k tomu, že ha ∃ hb, každá strategie  podle které bude Eva
postupovat, bude v navazujícím tahu za y dosazovat v obou případech stejnou hodnotu
platí tedy že (ha) = (y,c) =(hb). Máme tedy dva maximální tahy: (∅,φSm,(x,a),(y,c)) a
(∅,φSm,(x,b)(y,c)) z nichž Eva vyhraje právě jeden, z čehož plyne, že  není vítězná
strategie. Jakákoliv Adamova strategie není vítězná ze stejného důvodu.
Právě neexistence vítězných strategií byla jednou z motivací, ke zkoumání
pravděpodobnostní sémantiky pro IF logiky, které se budu věnovat v následující kapitole.

3 Pravděpodobnostní IF logika
Neexistence vítězných strategií a s tím spojená nerozhodnutelnost některých her
vedla k jinému přístupu k pojetí her. Tento nový přístup spočívá ve snaze hráčů náhodně
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rozdělit užité strategie tak, aby došlo ke stabilizaci výplatní funkce při větším počtu
opakování dané hry. Pokud jsou výplatní funkce stabilní, říkáme, že hráči se dosáhli
equilibria. V tomto ohledu nám dává pojem equilibria možnost přiřadit IF hře hodnotu
z intervalu [0,1]. Například hra Stejných mincí tímto dostane hodnotu 1/n v závislosti na
velikosti jejího modelu.
3.1 Převody herních forem

Převod extenzivních her na strategické je poměrně přímočarý6. Pokud se znovu
podíváme na Graf 2, zjistíme, že tento převod se dá uskutečnit jednoduše tím, že pro každý
bod v poslední rozhodovací hladině stromu kde se rozhoduje hráč I, zavedeme do tabulky
řádek s odpovídající strategií. Stejným způsobem vytvoříme i strategie pro hráče II.
Výsledná tabulka bude v našem případě vypadat takto:
Graf2

P2(c)

P2(d)

P1(a)

I

II

P1(b)

II

I

Možná není na první pohled zřejmé, proč má při hře v extenzivní formě vyobrazené na
Grafu 2 má hráč II na výběr ze čtyř možností, zatímco ve strategické formě pouze 2. To je
způsobené tím, že se jedná o hru s neúplnou informací, takže jsou dvojice strategií c a d
nezávislé na výběru prvního hráče a pro druhého hráče nerozlišitelné, což nám dovoluje
zapsat extenzivní hru do strategické formy tímto způsobem.
Převod strategické hry do extenzivní formy není o mnoho složitější. V prvním
kroku vezmeme strategie a1...an hráče I a sestavme z nich vrcholy prvního patra stromu
naší extenzivní hry. V druhém kroku vezmeme strategie b1...bn hráče II a sestavíme z nich
druhé patro našeho stromu tak, že pro každý vrchol ai zavedeme hrany stromu vedoucí do
(ai)b1... (ai)bn kde každé (ai)bk a (aj)bk jsou ve hře s neúplnou informací pro hráče II
nerozlišitelné.
3.2 Strategické IF hry

6

SPANIEL,William. Game theory 101, game theory made easy[online] 2011-2 [cit. 2013-12-8]

<http://gametheory101.com/EF_to_SF.html>
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Strategická IF hra Γ(φ

,s), jako protějšek extenzivní IF hry G(φ

,s)

je

definována následovně:
Nechť φ je IF formule,

vhodná struktura a s přiřazení, jehož nosič obsahuje

Free(φ). Dále nechť G je extenzivní hra G(φ

, s). Strategická hra Γ (φ

,s) je

strategická hra s následujícími složkami:
 N je {∃,∀}
 Sp je množina strategií hráče p v G pro každého hráče p∈G
 up je výplatní funkce hráče p taková, že:

u ( , )  1, když použití  proti  je vítězství pro Evu v G
0, když použití  proti  je prohra pro Evu v G

u ( , )  1  u ( , )
Z výše uvedeného je zřejmé, že každá konečná IF strategická hra je hra s konstantním
součtem, kde hodnota konstanty je 1. Každá konečná hra se ale dá upravit tak, aby se
jednalo o hru s nulovým součtem, o nichž víme, že podle věty Minimax mají equilibrium.
O equilibriích těchto her se také dá dokázat, že pokud existuje více než jedno equilibrium,
výplatní funkce těchto equlibrií budou stejné7. Díky tomu se dá tvrdit, že hodnotou
strategické hry s neúplnou informací je právě equilibrium U(,). Dále platí, že každá IF
strategická hra je konečná právě tehdy, když její struktura

je konečná.

Na hry s nekonečnou strukturou se nevztahuje věta Minimax a nemůžeme z ní tedy
zaručit existenci equiliubria dané hry z čehož zároveň plyne, že příslušná formule nemá
hodnotu.
Jako příklad strategické IF hry použiju znovu hru Stejných mincí: Nechť

je

konečná struktura {1,..,n} a ∀x(∃y/{x})x=y je sentence φSm, vyjádřená hrou Stejných
mincí. Je zřejmé, že každá čistá strategie i říká Evě, aby vybrala objekt i∈M, analogicky
pro čisté strategie  a Adama. Označím S ={1,.., n} množinu čistých strategií Evy a T
= {1,..,n} množinu čistých strategií Adama v Γ (φSm

7

).

1

2

...

n

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

...

0

0

1

0

MANN, Allen L, Gabriel SANDU a Merlijn SEVENSTER. Independence-friendly logic: a game-

theoretic approach.
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n

0

0

0

1

Je dobré si všimnout spojitosti mezi strategickými hrami s neúplnou informací a
extenzivními hrami s neúplnou informací. Tato korespondence je vyjádřena následujícím
tvrzením:
Nechť φ je IF formule,

vhodná struktura a s přiřazení, jehož nosič obsahuje

Free(φ). Dále nechť G je extenzivní hra G(φ

, s) a Γ (φ

,s) je strategická hra. Potom

platí:


Eva má vítěznou strategii v G, právě tehdy, když hodnota Γ je 1



Adam má vítěznou strategii v G, právě tehdy, když hodnota Γ je 0

Důkaz tohoto tvrzení nebudu uvádět, protože nemá další využití v mé práci.
Tvrzení ale bylo třeba zmínit v souvislosti s motivací ke zkoumání převodů strategických a
extenzivních her s neúplnou informací.

3.3 Základy pravděpodobnosti v teorii her

Nyní uvedu základní axiomy pravděpodobnosti, které se ukázali problematické
zejména vzhledem k práci s nekonečnými hrami. Za náhodný jev je považována jakákoliv
událost, o které lze rozhodnout, zda za určitých podmínek buď nastane nebo nenastane.
Nejrozšířenějším

pojetím

teorie

pravděpodobnosti

je

teorie

vycházející

z Kolmogorových axiomů pravděpodobnosti formulovaných následovně:
Mějme množinu

vybavenou -algebrou

, tedy souborem podmnožin obsahujícím

a

uzavřeným na doplňky a spočetná sjednocení. Axiomatizujme:
1. Každému prvku
pravděpodobností

náleží nezáporné číslo

, které nazýváme

.

2. Pravděpodobnost celé množiny

je jedna.

3. Pro libovolný spočetný soubor prvků

takový, že

platí
První axiom zavádí pravděpodobnost jako nezápornou množinovou funkci na
nějakém systému podmnožin

a říká, že každému náhodnému jevu umíme přiřadit

pravděpodobnost. Druhý axiom říká, že jev jistý má pravděpodobnost 1. Třetí axiom,
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takzvaná

-aditivita pravděpodobnostní míry říká, že pravděpodobnost nejvýše

spočetného sjednocení disjunktních náhodných jevů je rovna součtu pravděpodobností
těchto jevů. To, že takové sjednocení náhodných jevů je náhodný jev je zaručeno
volbou

jako

algebry.

Přímé důsledky těchto axiomů jsou různé. Například z axiomů 2 a 3 přímo plyne,
že každý náhodný jev má pravděpodobnost mezi 0 a 1, prázdná množina má
pravděpodobnost 0. Ze třetího axiomu pak například plyne, že platí-li pro dva náhodné
jevy G F, pak P(G)P(F).
Alternativou k třetímu axiomu
která říká, že konečné sjednocení

-aditivitě (spočetné aditivitě) je konečná aditivita
disjunktních náhodných jevů je rovno součtu

pravděpodobností těchto jevů. K rozdílu mezi spočetnou a konečnou aditivitou se vrátím
v dalších podkapitolách.
3.4 Problematika nekonečných her

Rozšíření třídy zkoumaných her na nekonečné přineslo poměrně netriviální
problémy, které rozebírám v následujících podkapitolách. První z nich je zjišťování
existence Nashových equilibrií u nekonečných her. Druhým problémem je vyjádření
hodnoty formule u nekonečných her, spojené s problematikou konečné respektive spočetné
aditivity.
3.4.1 Nashova equilibria v nekonečných hrách

Jak už bylo uvedeno, věta minimax nám zaručuje existenci Nashova equilibria u
třídy her s konečným modelem. Otázka zní, lze nějakým způsobem zaručit existenci
equilibrií i u nekonečných strategických her? Ukáže se, že za určitých podmínek a u jistého
druhu her skutečně lze zaručit existenci equilibrií a to prostřednictvím Kakutaniho verze
věty o pevném bodě a jejím zobecnění pro teorii her od Irvina Glicksberga. První tvrzení
ve své práci uvedu, společně s důsledky, které přináší. U druhého tvrzení zmíním pouze
podmínky a důsledky z něj vyplývající, protože jeho technický ráz by vyžadoval vysvětlení
příliš mnoha dalších matematických pojmů a silně by se vychyloval z rámce tématu mé
bakalářské práce.
Kakutaniho věta o pevném bodě:
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Nechť S je neprázdná, kompaktní a konvexní podmnožina nějakého Euklidovského
prostoru Rn. Nechť φ:S2S je funkce na S s uzavřeným grafem a vlastností, že φ(x) je
neprázdná a konvexní pro každé xS. Pak φ má pevný bod.
Kakutani ukázal, že jeho verze věty o pevném bodě implikuje větu Minimax pro
konečné hry, je zřejmé, že samotné toto tvrzení při hledání equilibria u her s nekonečným
modelem příliš nepomůže. Glicksbergovo zobecnění ukázalo, že se Kakutaniho verze věty
o pevném bodě dá rozšířit na konvexní, lineární, topologické prostory čímž zajistí pevný
bod pro spojité hry se spojitou výplatní funkcí jakož i existenci Nashova equilibria u této
třídy her. Nicméně ani Glicksbergovo zobecnění nezajistí existenci equilibria u všech
nekonečných her. Zřejmě hry které nesplní podmínky Glicksbergovy věty pro spojitost
nebudou spadat do třídy nekonečných her pro které je existence equlibria zaručena.

3.4.2 Problém aditivity

Další problém na který narazíme při zkoumání her s nekonečným modelem je třetí
axiom pravděpodobnosti, spočetná aditivita, která nám říká, že součet pravděpodobností
akcí námi zkoumané hry by měl být roven 1. Pokud se znovu zaměříme na hru stejných
mincí, vyjádřenou sentencí ∀x(∃y/{x})(y=x), je evidentní, že se zvětšujícím se modelem
se bude zmenšovat šance na výhru Evy, ale zvětšovat Adamova šance na výhru. Je důležité
si uvědomit, že pravděpodobnostní distribuce na strategiích Adama i Evy by měla být
uniformní, protože se ukázalo, že je to jeden ze způsobů, jak se dopracovat k equilibriu,
potažmo hodnotě dané hry. Je ale zřejmé, že při nekonečném množství akcí s uniformní
nenulovou distribucí pravděpodobnosti, nám součet pravděpodobností tuto hodnotu
„přeteče“.
Jedním východiskem může být vyjádření hodnoty formule přes limitu řady
znázorňující postupně rostoucí model dané hry.

Hodnotou této formule pro model

s velikostí 2 je 1 2 , pro model s velikostí 3 je to 1 3 atd. Obecně se tedy dá říci, že pro
model velikosti n je hodnota naší formule 1 n a že naší hru se zvětšujícím se modelem
můžeme interpretovat jako řadu an jejíž jednotlivé členy představují hodnoty hry pro
modely kardinality n.
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Formalizujme tedy předchozí myšlenku pro hru stejných mincí. Nechť M1,M2,.. je
řada modelů pro hru vyjádřenou formulí SM =∀x(∃y/{x})(y=x) kde každé i označuje
kardinalitu modelu. Hodnota formule SM v modelu Mi bude 1 i . Označme ai=1 i členy řady
{an}. Je zřejmé, že každý člen této řady označuje hodnotu formule SM příslušného modelu
naší hry. Hodnotu formule SM pro hru stejných mincí nad modelem M nekonečné spočetné
kardinality definujeme jako limitu řady {an}: lim 1  0 .
n 

n

Jedním z možných použití tohoto řešení pro zachycení hodnoty i pro jiné formule
by mohl být například předpoklad, že formule pro hry na modelech se stejnou kardinalitou
budou mít stejnou hodnotu. Je zřejmé, že tento předpoklad je značně omezující. Pokud
bychom chtěli tento předpoklad ještě zobecnit, dalo by se uvažovat i o různých hodnotách
formulí pro modely stejné kardinality. Stále bychom ale museli předpokládat, že řada
hodnot formulí pro danou posloupnost modelů by stále konvergovala. Abychom byli
schopni určit hodnotu formulí vypovídajících například o uspořádání, bylo by třeba jako
řadu modelů použít například počáteční segmenty přirozených čísel, kde M0 je
jednoprvkový, M1 je dvouprvkový a Mi je i+1 prvkový model.
Využití limity jako hodnoty formule mi umožnilo vyhnout se problému
s pravděpodobnostní aditivitou a vyjádřit hodnotu formulí pro hry s nekonečným
spočetným modelem. Hrami nad spočetným modelem se v literatuře věnuje například
Massimo Marinacci, který však danou problematiku studuje z pohledu čistě herněteoretického, kdy hlavním cílem bylo zajištění správného fungování smíšených strategií na
daném modelu. Vyjádření hodnoty hry pomocí limity by bylo mnohem problematičtější.
V mé práci šlo ale především o pohled z perspektivy matematické logiky, což vyžadovalo
zjištění hodnoty dané formule a tento cíl byl výše uvedeným řešením splněn. Přesné
vymezení třídy her kterou lze řešit pomocí mnou navrženého řešení je přirozeně evokovaná
otázka, která ale přesahuje rámec bakalářské práce.
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4 Závěr
Cílem práce bylo shrnout základní informace z oblasti teorie her využívající
prostředků syntaxe a sémantiky matematické logiky a zaměřit se na problémy spojené
s hrami na nekonečných modelech.
Práce postupovala od základů teorie her, syntaxe a sémantiky matematické logiky,
přes její rozšíření pro hry s neúplnou informací až k netriviálním problémům, které se
přirozeně objevily jako reakce na rozšíření třídy zkoumaných her z konečných na
nekonečné.
Existence Nashova equilibria v některých nekonečných hrách je vyřešena díky
zobecnění Kakutaniho verze věty o pevném bodě od I. Glicksberga. Ukázalo se že za
určitých podmínek je existence Nashova equilibria zaručena i v nekonečných hrách, což
odpovědělo i na druhou v úvodu otevřenou otázku k tomuto tématu. Problém ovšem je, že
ani zobecněná Kakutaniho věta o pevném bodě nám nezaručí existenci equilibira u celé
třídy nekonečných her.
Problém se spočetnou aditivitou se mi podařilo vyřešit definováním hodnoty
formulí pro hry na modelech s nekonečnou spočetnou kardinalitou přes limity řad jejichž
členy reprezentují hodnoty her postupně rostoucích modelů. Otevřenou otázkou zůstává,
pro jakou třídu her je možné použít metodu limit. Evidentně jsou nekonečné spočetné hry
které je možné metodou limit řešit, ale pokrývá tato metoda celou třídu nekonečných her?
Tato a další otázky zůstanou otevřeny, protože jejich řešení by přesahovalo rámec této
bakalářské práce.
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