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Abstrakt

Cílem práce je prozkoumat možnosti využití modální výrokové logiky k řešení sehrávky v
karetní hře bridž. V první části práce je úvod do modální výrokové logiky zaměřený na popis
zvolené reprezentace znalostí hráče v modální výrokové logice. Součástí tohoto seznámení s
popisem znalostí jsou také řešené slovní příklady z knížky Navěky nerozhodnuto (Raymond
Smullyan).

V druhé části práce jsou popsána pravidla hry, jejíž prvky jsou posléze interpretovány do
modální výrokové logiky, včetně znalosti samotných hráčů a jejich strategií. K reprezentaci
úvah hráče jsou také použity Kripkeho struktury.

Popis je provázán s příklady různých situací v sehrávce, kde se na začátku volí lehčí příklady
a postupně se přechází k těm složitějším příkladům a tedy i ke složitějším prvkům hry.
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Abstrakt

The main goal of this work is to examine possible usability of the modal logic in card game
of bridge. The first part of this work contains introduction to modal logic, which is focused
on representation of the knowledgebase of player (agent). This part also contains solved tasks
from the book: Navěky nerozhodnuto (Raymond Smullyan), which helps us to reach the better
understanding of problems of said representation.

The second part contains the description of the game rules. We’ll interpret some of these
rules into modal logic formulas. The players’ strategies and their knowledgebase will be also
interpreted into modal logic formulas. For the representation there will be also used the Kripke
structure.

The second part also contains tasks, where we try how effective our interpretations are and
find out which other game elements we should interpret.
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Symboly používané v textu

p,q,k elementární výroky
X̂,Ŷ,Ẑ libovolné formule výrokové logiky
⊤ tautologie výrokové logiky
⊥ kontradikce výrokové logiky
¬ logický operátor „negace“
∧ logická spojka „a“
∨ logická spojka „nebo“
⇒ logická spojka „implikace“
⇔ logicka spojka „ekvivalence“
X,Y,Z libovolné formule modální výrokové logiky
� modální operátor „Je nutné“
^ modální operátor „Je možné“
B modální operátor „Věří“
K modální operátor „Oprávněně věří“/„Ví“/„Zná“
Ḃ modální operátor „Obecně platné“
� konec důkazu
|= tautologický důsledek
# metaproměnná pro typy systémů
⊆ podmnožina množiny
× kartézský součin
∩ průnik množin
∈ element množiny

Symboly používané v obrázcích

Symboly používané v obrázcích (až do podkapitoly 3.7)

! logický operátor „negace“
A logická spojka „a“
V logická spojka „nebo“
=> logická spojka „implikace“
<=> logicka spojka „ekvivalence“
[] modální operátor „Je nutné“
<> modální operátor „Je možné“
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Pojmy a symboly související s karetní hrou bridž

Dražba první fáze hry
Sehrávka druhá fáze hry
Zdvih jedno ze třinácti kol sehrávky
Vynáška moment hry ve zdvihu, kdy hráč musí zahrát kartu
Hlavní barva barva první karty zahrané ve zdvihu
Hlavní hráč hráč který musí vyhrát určitý počet zdvihů
Tichý hráč partner hlavního hráče, který nezasahuje do hry
Ruka karty v ruce hráče
s piky
♡ srdce
♢ káry
p trefy
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1 Úvodní rozbor zadané problematiky

V této práci se budeme snažit popsat průběh sehrávky v modální výrokové logice a navrhnout
postup, který bude radit při rozhodování v každém kroku sehrávky, a to díky využití vymože-
ností modální výrokové logiky. Potřebujeme tedy popsat pravidla hry, znalosti hráčů, proces
rozhodování hráče a průběh celé sehrávky.

Zároveň bychom rádi ukázali jednoduché příklady, které budou jasně demonstrovat, proč je
výhodné takto hru a především znalosti jejích hráčů reprezentovat.

K popisu znalostí hráče a způsobu, jak se znalostmi zachází, by bylo vhodné zvolit co nejpři-
rozenější přístup, tedy přístup, který usnadní převod myšlenkových pochodů hráče, do modální
výrokové logiky a dále do Kripkeho struktur.

K tomu nabízí vhodnou inspiraci knížka Navěky nerozhodnuto od Raymonda Smullyana,
kde je právě tento přístup používán. Proto věnujeme kapitoly 2 a 3 řešení některých typických
problémů z této knihy pomocí zvolené reprezentace znalostí. Tento postup je dobrou průpravou
proto, abychom v kapitole 5 mohli použít jazyk modální výrokové logiky pro popis samotných
pravidel používaných v karetní hře bridž. Tedy seznámit se se samotnými pravidly sehrávky.

Jelikož budeme chtít stav hry zobrazit v Kripkeho struktuře a zároveň je vhodné začínat od
lehčích příkladů, zaměříme tuto práci na koncovky sehrávky (kdy zbývá už jen několik posled-
ních kol), kde můžeme předpokládat, že odpovídající Kripkeho struktura nebude příliš obsáhlá.

Účinnost popsaných reprezentací znalostí a pravidel budeme testovat na vhodně zvolených
příkladech koncovek (od nejjednodušších po složitější), při nichž budou hráči používat různé
strategie. Uvedené příklady se budeme snažit analyzovat s cílem zjistit, které další prvky hry je
třeba popsat, abychom dokázali co nejlépe popsat stav sehrávky a její průběh.
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2 Krátký úvod do modální výrokové logiky

2.1 Základní definice

Modální výroková logika je výroková logika rozšířená o modální operátory. Dobře utvořená
formule modální výrokové logiky je taková formule, která vzniká následujícím způsobem: [2,
3, 4]

1) Každý elementární výrok je formule.
2) Pokud X,Y jsou formule, pak:

(¬X), (X ∧ Y), (X ∨ Y), (X ⇔ Y), (X ⇒ Y)
jsou také formule.

3) Pokud X je formule, pak �X a ^X jsou také formule a
�X čteme „Je nutné, aby X“ a ^X čteme „Je možné, že X“.

V práci bude často používaná věta o dedukci:

Formule X̂ plyne z formule Ŷ, práve když platí, že Ŷ implikuje X̂.

kde pokud X̂ a Ŷ jsou libovolné formule výrokové logiky, tak výše uvedená ekvivalence určitě
platí.

Význam modálních operátorů formálně definujeme pomocí Kripkeho struktury. [2, 3, 5, 4]
W Množina světů/stavů
R ⊆ W ×W Relace přípustnosti mezi světy (orientované hrany mezi stavy)
V : At � P(W) Relace mezi atomickými výroky a podmnožinami(neboli skupinami) světů
M =< W,R,V > Kripkeho struktura

Necht’ w ∈ W a X,Y jsou dobře utvořené formule výrokové modální logiky a p je elemen-
tární výrok. Pak můžeme definovat:

M,w |= ⊤ (2.1)

M,w |= p iff w ∈ V(p) (2.2)

M,w |= ¬X iff M,w 2 X (2.3)

M,w |= X ∧ Y iff M,w |= X a M,w |= X (2.4)

M,w |= X ∨ Y iff M,w |= X nebo M,w |= X (2.5)

M,w |= X ⇒ Y iff M,w |= ¬X nebo M,w |= X (2.6)

M,w |= �X iff ∀v ∈ W |wRv platí M, v |= Y (2.7)

M,w |= ^X iff ∃v ∈ W |wRv platí M, v |= X (2.8)

Kde M,w |= X se čte jako: „Svět w struktury M je modelem X“ nebo „Ve světě w struktury M

platí formule X“.

Podmínky (2.7) a (2.8) lze napsat jinak, pokud rozšíříme vstup funkce V na množinu všech
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2.2 Obecné důsledky

dobře utvořených formulí modální výrokové logiky. V takovém případě muže platit:

U |= X iff U ⊆ V(X) (2.2*)

M,w |= �X iff {v ∈ W |wRv} |= X (2.7*)

M,w |= ^X iff ({v ∈ W |wRv} ∩ V(X)) , ∅ (2.8*)

Definujeme ekvivalenci(nerozlišitelnost) světů struktury M. [2]

Světy w a v jsou si ekvivalentní právě když, každá dobře utvořená formule modální logiky,
která platí ve světě w, platí i ve světě v.

2.2 Obecné důsledky

Nyní si uvedeme několik důsledků z definic, které platí pro libovolnou kripkeho strukturu

M [2, 3, 5].

M |= ^X ⇔ ¬�¬X (2.9)

M |= (�X ∧ �Y)⇔ �(X ∧ Y) (2.10a)

Modální operátory se chovají podobně jako kvantifikátory. Z (2.9) vyplývá

M |= ^¬X ⇔ ¬�X

M |= �¬X ⇔ ¬^X

což se dá představit jako pravidla pro posun negace doleva(doprava). Taková pravidla mohou
urychlit úpravy formule.
Příklad:

¬�^�¬p⇔ ^¬^�¬p⇔ ^�¬�¬p⇔ ^�^¬¬p⇔ ^�^p

Z 2.10a lze jednoduše odvodit i vytýkací pravidlo pro operátor ^, ale pro disjunkci:

w |= (^X ∨ ^Y)⇔ ^(X ∨ Y) (2.10b)

Důkaz: Všechny následující úpravy jsou ekvivalentní

1)w |= ^X ∨ ^X předpoklad

2)w |= ¬(�¬X ∧ �¬Y) použití (2.9)

3)w |= ¬�(¬X ∧ ¬Y) použití (2.10a)

4)w |= ¬�¬(X ∨ Y) ekvivalentní s 3

5)w |= ^(X ∨ Y) použití (2.9)

�

Nakonec si odvodíme pravidlo, které nám pomůže při konstrukci grafu:

w |= �X ∧ ^Y ⇔ w |= �X ∧ ^(X ∧ Y) (2.11)

Neboli pokud ve všech dostupných světech platí X a alespoň v jednom z nich platí Y , tak i v
tom světě kde platí Y musí platit zároveň i X.
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2 Krátký úvod do modální výrokové logiky

Důkaz:

Necht’ M =< W,R,V >, w ∈ W:

1)w |= �X ∧ ^Y předpoklad

2)w |= �X a w |= ^Y použití (2.4)

3)A |= X a B |= Y a B ⊆ A a B , ∅ A = {v ∈ W |wRv}, B = (A ∩ V(Y)), použití (2.7*) a (2.8*)

4)A |= X a B |= Y a B |= X a B ⊆ A a B , ∅ Jelikož platí B ⊆ A, tak platí i B |= X

5)A |= X a B |= Y ∧ X a B ⊆ A a B , ∅ použití (2.4)

6)w |= �X a w |= ^(X ∧ Y) použití (2.7*) a (2.8*)

7)w |= �X ∧ ^(X ∧ Y) použití (2.4)

�

Všechny úpravy byly ekvivalentní (úpravy lze provést i od bodu 7 až po bod 1).

2.3 Grafy Kripkeho struktur

Světy a relace mezi nimi znázorňujeme klasicky za pomocí uzlů a orientovaných hran mezi
nimi:

V uvedeném obrázku reprezentují orientované hrany orientované relace přípustnosti a uzly re-
prezentují světy. V tomto grafu ze světa w vede orientovaná relace přípustnosti do světa v,
neboli „ze světa w je dostupný svět v“. Také můžeme číst jako: „svět v je přípustný ze světa
w“ nebo „svět v je prvním následníkem světa w“. O světe u zas řekneme, že „ze světa w je
2-dostupný svět u“, „svět u je 2-přípustný ze světa w“ nebo „svět u je druhým následníkem
světa w“. [2, 3, 5, 6]

Převod mezi sémantickým zápisem formule modální výrokové logiky a grafickou interpre-
tací Kripkeho struktury není jednoznačný. Mějme svět w v libovolné struktuře M a platí:
M,w |= �p. Z definice (2.7) víme, že všechny světy, které jsou dostupné relací přípustnosti,
jsou modelem p. Což odpovídá například následujícím strukturám:

Obrázek 1 Příklady struktur kde platí w |= �p
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2.3 Grafy Kripkeho struktur

Ve struktuře b) je zřejmé že, světy v1 a v2 jsou si ekvivalentní (v případě že p je opravdu je-
diný atomický výrok ve struktuře). Graf lze pak zjednodušit na strukturu a), aniž by se změnila
platnost formulí ve světě w. Tento princip budeme v dalším textu často používat ke zjednodu-
šení grafů.

Ve struktuře c) ze světa w nevede žádná relace přípustnosti, takže nejsou z něj dostupné žádné
světy. Pak je w |= �p triviálně splněna, protože vlastně žádnou podmínku se splňovat nemusí.
Světu, ze kterého nevede dál už žádná relace přípustnosti, se říká terminální svět. Terminální
světy mají tu zajímavou vlastnost, že je v nich nutná každá formule modální logiky a to i včetně
kontradikce. [3, 7]

Pokud je svět w terminální, tak platí w |= �X,

kde X je libovolná formule modální výrokové logiky. (2.11)

V další kapitole budeme také potřebovat speciální svět, který není součástí Kripkeho struktur.
Je to svět, ve kterém všechny formule ve tvaru �X nebo ^X jsou nahrazeny elementárním
výrokem true, který má vždy pravdivé ohodnocení. Tomuto světu budeme říkat uzavřený svět.
Ty budeme ve strukturách označovat jako světy s červeným okrajem. (K čemu takový svět může
sloužit je uvedeno na konci podkapitoly 3.1)

Obrázek 2

V Kripkeho strukturách mohou mít relace přípustnosti různé vlastnosti. Vyjmenujeme ty nej-
používanější. Ve struktuře M je relace: [5, 8, 4]

Transitivní:

Pro všechny světy struktury M platí, že pokud je svět v dosažitelný ze světa u a svět w je dosa-
žitelný ze světa v, tak w je dosažitelný i ze světa u.

Symetrická:

Pro všechny světy struktury M platí, že pokud je svět v dosažitelný ze světa w, tak svět w je
dosažitelný ze světa v.
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2 Krátký úvod do modální výrokové logiky

Reflexivní:

Pro všechny světy struktury M platí, že světy jsou dosažitelné sobě.

My budeme však nadále používat jednoduchou relaci přípustnosti, dokud v práci nebude ře-
čeno jinak.

Dále Kripkeho struktury mohou mít vlastnosti:

Struktura je serializovatelná:

Každý svět ve struktuře má následníka (dostupný svět). Neboli ve struktuře se nevyskytuje ter-
minální svět.

Struktura je obráceně fundovaná (terminální):

Každý svět má konečný počet následníku.
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3 Axiomatické systémy

Množinu platných formulí modální výrokové logiky lze charakterizovat platnými axiomy v této
množině, neboli určit jeho axiomatický systém. Tyto axiomatické systémy pak klasifikujeme
do různých typů.

V příkladech, které budou následovat, často vystupuje jakýsi logik (agent), který se snaží
vyvodit nebo dokázat určitá tvrzení. Pro tohoto logika je tedy platná určitá množina formulí,
kterou lze klasifikovat, jako systém typu # (# je zde jako meta-proměnná, za kterou lze dosadit
typy jednotlivých logiků). Zjednodušeně budeme říkat, že logik je typu #.

Pro tohoto logika definujeme modální operátor B [9]:

BX . . . logik věří (v platnost) X

Pokud mluvíme formálně o matematickém systému, tak slovo „víra“ nahrazujeme slovem „do-
kazatelnost“ [10]:

BX. . . v systému je dokazatelná platnost X

Pokud logik věří určité formuli X, tak to znamená, že ve všech světech, které logik připouští,
platí X. Tato definice odpovídá již známému operátoru � [6]. Stejně tak jako můžeme klasi-
fikovat typ logika, tak v Kripkeho struktuře můžeme klasifikovat i jednotlivé světy (Svět w

struktury M je typu #) nebo i celou strukturu (Struktura M je typu #). Přičemž typy světa a
struktury, ve kterém jsou tyto světy obsažené, nemusí být stejné (to dokážeme v podkapitole
3.3).

Ve všech axiomatických systémech, které budou uvedeny, se předpokládá platnost odvozo-
vacího pravidla modus ponens:

X, (X ⇒ Y)
Y

a platnost tautologií výrokové logiky:

⊤. . . tautologie výrokové logiky

3.1 Systém typu 1

Logik typu 1 věří všem tautologiím, a zároveň pokud logik typu 1 věří tvrzení X a věří, že z
tvrzení X vyplývá tvrzení Y , tak uvěří i v tvrzení Y [9]. Zde je formální zápis axiomů, které
logik 1 respektuje:

B⊤ (BT)

(BX ∧ B(X ⇒ Y))⇒ BY (K)

7



3 Axiomatické systémy

Axiom (K) je ekvivalentní s následujícím tvrzením [11]:

B(X ⇒ Y)⇒ (BX ⇒ BY) (3.1)

S použitím axiomu (BT) můžeme vyslovit následující větu, která nám ulehčí práci s odvozo-
váním. Necht’ X̂ a Ŷ jsou libovolné formule výrokové logiky:

Pokud z X̂ plyne Ŷ, tak platí BX̂⇒ BŶ (Věta 1)

Důkaz: Pokud v systému lze odvodit z formule X̂ formuli Ŷ, tak pak podle věty o dedukci je
(X̂⇒Ŷ) pravdivé tvrzení. Logik typu 1 podle axiomu (BT) věří ve všechna pravdivá tvrzení
výrokové logiky. Platí tedy B(X̂⇒Ŷ). Pak podle (3.1) platí i (BX̂⇒ BŶ).�

Pokud logik (jakéhokoliv typu) věří X a zároveň X je skutečně pravdivé tvrzení, tak řek-
neme, že logik oprávněně věří výroku X [9] nebo jednodušeji logik ví X [5]. Pro tuto formuli
zavedeme speciální modální operátor K:

KX iff X ∧ BX ... logik oprávněně věří/ví X

Pro další příklad definujeme, že logik je vůči výroku p přesný, pokud z jeho víry ve výrok
p plyne, že p je pravdivý výrok. To použijeme k popisu přesného logika, který je přesný vůči
všem výrokům. Jinými slovy, je to takový logik, který když už něčemu věří, tak je to určitě
pravda. [12]

Pro libovolný výrok X platí BX ⇒ X ... logik je přesný

Nepřesný logik je tedy takový logik, který je alespoň vůči jednomu výroku nepřesný. Jinými
slovy je to takový logik, který věří alespoň jednomu výroku, který není pravdivý. [12]

Existuje takový výrok X pro který platí BX ∧ ¬X ... logik je nepřesný

Nakonec si řekneme, že pokud si logik o sobě myslí (věří), že je přesný, tak je to namyšlený

logik. [12]

Pro libovolný výrok X platí B(BX ⇒ X) ... logik je namyšlený

Příklad 1: Dejme tomu, že domorodec řekne namyšlenému logikovi typu 1: „Jednou uvěříte
tomu, že jsem padouch.“ Dokažte: (a)Věří-li logik zákonům ostrova, pak bude věřit nejen, že
domorodec je padouch, ale také, že v domorodcovu nepoctivost nevěří.(b) Platí-li zákony ost-
rova, je domorodec ve skutečnosti poctivec. [12]
Poznámka: Zákonem ostrova se myslí to, že výrok domorodce je pravdivý, právě když je pocti-

vec. Výrok „Domorodec je poctivec“ budeme označovat jako elementární výrok (k). Domoro-

dec je padouch, právě když není poctivec. Takže formálně zákony ostrova jsou formule ve tvaru:

(k ⇔ X), kde X je formule, kterou domorodec vyslovil. V tomto příkladě domorodec vyslovil

formuli B¬k, takže zákonem ostrova je i formule (k ⇔ B¬k)
a)

1)B(k ⇔ B¬k) předpoklad, že logik věří zákonům ostrova

2)B(B¬k ⇒ ¬k) logik je namyšlený vůči ¬k

3)B(B¬k ⇒ k) plyne z 1

4)B(B¬k ⇒ ⊥) plyne z 2 a 3

5)B(⊤ ⇒ ¬B¬k) plyne z 4

6)B¬B¬k MP: 5 a axiom (BT)

7)B(¬B¬k ⇒ ¬k) plyne z 1

8)B¬k MP: 6 a 7

�
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3.1 Systém typu 1

Logik věří, že neuvěří, že domorodec je padouch (důsledek 6) a zároveň věří, že domorodec je
padouch (důsledek 8).

b)

1)k ⇔ B¬k předpoklad „zákony ostrova platí“

2)B¬k ⇒ k plyne z 1

3)k MP:8 z a) a 2

�

Domorodec je poctivec(důsledek 3). Logik je tedy nepřesný(ačkoliv si o sobě myslí, že je
přesný), protože podle důsledku a)8 věří, že domorodec je padouch, přičemž podle důsledku
b)3 domorodec je poctivec.

Víme že platí (3.1). Máme tu ale i sebevědomějšího logika, který pokud uvěří, že z X plyne
Y , tak zároveň věří (ví o tom), že pokud uvěří v X, tak uvěří i v Y .

B(X ⇒ Y)⇒ B(BX ⇒ BY) (3.2)

Takový logik je tzv. regulární. Logika typu 1, který je regulární, označujeme jako logik typu

1*. [11]

Pro logika typu 1* platí následující tvrzení: [12]

B(X ⇔ Y)⇒ B(BX ⇔ BY) (3.3)

Důkaz:

1)B(X ⇔ Y) předpoklad

2)B(X ⇒ Y) ∧ B(Y ⇒ X) plyne z 1

3)B(BX ⇒ BY) ∧ B(BY ⇒ BX) 2 + logik je regulární

4)B(BX ⇔ BY) plyne z 3

�

To budeme potřebovat v následujícím příkladě. Nejdříve si však definujeme, že logik je vůči

výroku p výstřední, pokud věří ve výrok p a zároveň věří, že na výrok p nikdy neuvěří. Vý-

střední logik je tedy takový logik, který je vůči alespoň jednomu tvrzení výstřední. U formál-
ního zápisu je vidět, že výstřednost je speciální případ nepřesnosti (například logik z příkladu
1 je výstřední, viz. a)): [12]

BX ∧ B¬BX ...logik je výstřední

Příklad 2: Dejme tomu, že domorodec řekne logikovi typu 1*: „Nikdy neuvěříte v mojí poctivost.“(¬Bk)
Pak pokud logik věří, že není (a ani nikdy nebude) výstřední, stane se dříve čí pozdejí výstřed-
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3 Axiomatické systémy

ním. [12]

1)B(k ⇔ ¬Bk) logik věří v zákony ostrova

2)B¬(Bk ∧ B¬Bk) logik věří, že není výstřední vůči výroku k

3)B(¬Bk ∨ ¬B¬Bk) plyne z 2

4)B(Bk ⇔ B¬Bk) 1 + tvrzení (3.3)

5)B(Bk ⇒ B¬Bk) plyne z 4

6)B(Bk ⇒ ¬B¬Bk) plyne z 3

7)B(Bk ⇒ ⊥) plyne z 5 a 6

8)B(⊤ ⇒ ¬Bk) plyne z 7

9)B¬Bk MP: 8 a axiom (BT)

10)Bk MP:1 a 9

�

Logik je tedy výstřední vůči výroku k (důsledky 9 a 10).

Uvedeme nyní systém typu 1 (a pak i logika typu 1) do souvislosti s Kripkeho strukturami.
Mějme tedy následující Kripkeho strukturu a) na obrázku 3:

Obrázek 3 Znázornění platnosti axiomu (BT) ve všech světech.

V každém z těchto světů platí tautologie a odvozovací pravidlo modus ponens. Jelikož každý
svět má následníka, který je modelem tautologie, tak v každém světě platí B⊤. Je zřejmé, že
toto platí v libovolném světě libovolné Kripkeho struktury (struktura b) na obrázku 3).

Uvažujme jinou strukturu a to strukturu a) z obrázku 4:

Obrázek 4 Znázornění platnosti axiomu (K) ve všech světech: první část

Jelikož ve světe w platí formule Bp a B(p ⇒ q), tak ve všech světech dostupných ze světa w,
což jsou světy v1 a v2, platí jak p, tak i (p ⇒ q). To je znázorněno na obrázku 4 ve struktuře
b). Víme, že ve všech světech platí odvozovací pravidlo modus ponens. Z p a (p⇒ q) lze tedy
odvodit i q. Jelikož q platí ve všech dostupných světech ze světa w, tak ve světe w platí Bq.
Výsledná struktura je zobrazena na obrázku 5.
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3.1 Systém typu 1

Obrázek 5 Znázornění platnosti axiomu (K) ve všech světech: druhá část

Můžeme tedy říct, že ve světě w platí ((Bp ∧ B(p ⇒ q)) ⇒ Bq). Lehce se dá ověřit, že
tato poslední uvedená formule platí i ve všech ostatních světech. A to nejen pro výroky p a
q, ale i pro další libovolné formule X a Y . Pokud v libovolném světě platí formule ve tvaru
(BX ∧ B(X ⇒ Y)), tak v tomto světě musí platit i BY .

Obrázek 6 Znázornění platnosti axiomu (K) ve všech světech: poslední část

Oba dva axiomy((BT) a (K)) platí i v terminálním světě. Podle věty (2.11) platí v terminál-
ním světě všechny formule ve tvaru BZ pro libovlonou formuli Z. Jinými slovy, v terminálním
světě je dokazatelné cokoliv (pro připomenutí, BX znamená „V systému je dokazatelná platnost
X“). V terminálním světě tedy platí B⊤ , a jelikož zde platí i BX,B(X ⇒ Y) a BY , tak formule
((BX ∧ B(X ⇒ Y))⇒ BY) v terminálním světě také platí.

Axiomy (BT) a (K) jsou platné ve všech světech kterékoliv Kripkeho struktury. Mužeme
tedy vyslovit následující větu: [7]

Každý svět v libovolné Kripkeho struktuře je alespoň typu 1. (3.4)

Abychom v budoucnu nemuseli ve světech vypisovat, všechny axiomy, které v nich platí, bu-

deme označovat konjunkci axiomů (BT), (K) a všech tautologií, jako formuli L1. Následu-
jící obrázek je upravená struktura z obrázku 7.

Obrázek 7
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3 Axiomatické systémy

Z věty (3.4) lze odůvodnit, proč uzavřené světy nejsou součástí Kripkeho struktur. Uzavřený
svět je sice také terminální, nejsou totiž z něj přípustné žádné další světy, ale zároveň všechny
fromule ve tvaru �X (tedy BX) jsou nahrazeny elementárním výrokem true. V množině plat-
ných formulí uzavřeného světa se tedy formule ve tvaru (BX ∧ B(X ⇒ Y))⇒ BY a ani formule
B⊤ nenachází, a proto tato množina není ani typu 1.

Přesto se nám uzavřený svět muže hodit pro popis logika typu 1. Budeme uvažovat následu-
jící strukturu a) z obrázku 8:

Obrázek 8 Logik typu 1 ve světě w (v tučném světě).

Jelikož tedy i v uzavřeném světě platí tautologie a modus ponens, tak stejně jako pro svět w ve
struktuře a) z obrázku 4, tak i ve světě w ve struktuře b) z obrázku 8 můžeme odvodit, že tento
svět je typu 1.

Tučným okrajem se bude dále označovat ten svět, ve kterém se námi uvažovaný logik

právě nachází. Pro logika přípustné světy jsou tedy světy, o kterých uvažuje (připouští je).
Všechny formule, které logik dokazuje a odvozuje, jsou platné právě v tomto světě s tučným
okrajem (dále jen „tučný svět“).

Tento logik je tedy typu 1 a pouze typu 1. Proč logik nemohl být pouze typu 1 i v Kripkeho
struktuře bude popsáno v příští podkapitole.

3.2 Systém typu 2

Logik typu 2 je logik typu 1, který věří, že pokud uvěří tvrzení X a že z tvrzení X plyne Y , tak
uvěří i Y . [11]

B((BX ∧ B(X ⇒ Y))⇒ BY) (BK)

V Kripkeho strukturách budeme používat formuli L2, která je konjunkce formule L1 a axiomu
(BK).

Axiom (BK) je ekvivalentní s tvrzením: [11]

B(B(X ⇒ Y)⇒ (BX ⇒ BY)) (3.5)

Řekneme, že logik věří, že je logik typu # (např.: regulární nebo 2), pokud věří ve všechny
formule, které jsou platné pro logika typu #. [11]
Poznámka:Pro systémy řekneme, že v systému je dokazatelné, že je typu #, právě když v tomto

systému je dokazatelná množina formulí, která je typu #.
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3.3 Systém typu 3/Systém K

Logik typu 1, který věří, že je typu 1, je logikem typu 2. [11]
Důkaz:

1)BB⊤ předpoklad pro axiom (BT)

2)B((BX ∧ B(X ⇒ Y))⇒ BY) předpoklad pro axiom (K)

�

Že je to pravda je vidět hned z předpokladu 2.

Na důkaz se nyní podíváme z pohledu Kripkeho struktur:

Obrázek 9 Znázornění toho, že světy Kripkeho struktury jsou typu 2: první část

Podle věty (3.4) ve všech světech Kripkeho struktury je množina formulí L1, která je typu 1.
To je vidět na struktuře a) na obrázku 10. To znamená, že z každého světa je dostupný svět
ve kterém platí L1. V každém světě(a podle (2.11) i v terminálním) tedy platí formule BL1.
V předchozím příkladě bylo dokázáno tvrzení, že pokud logik typu 1 věří, že je typu 1, tak je
logikem typu 2. Což je to samé, jako tvrzení: Svět, ve kterém je dokazatelná množina formulí
typu 1, je typu 2. Takže platí následující věta: [7]

Každý svět v libovolné Kripkeho struktuře je alespoň typu 2. (3.6)

Obrázek 10 Znázornění toho, že světy Kripkeho struktury jsou typu 2: poslední část

Proto logika pouze typu 1 nelze v Kripkeho strukturách zobrazit. Vždy by musel být alespoň
typu 2.

3.3 Systém typu 3/Systém K

Normální logik je takový logik, který pokud uvěří tvrzení X, tak uvěří, že věří X [11](tomuto
axiomu se ve většině publikací říká axiom positivní introspekce [5]).

BX ⇒ BBX (N)

Logik který je typu 2 a je normální je logikem typu 3. A L3 je formule, která je konjunkcí
formule L2 a axiomu (N).
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3 Axiomatické systémy

Logik typu 3 je zároveň i regulární logik: [11]

1)B(X ⇒ Y) předpoklad

2)BB(X ⇒ Y) 1 + logik je normální (N)

3)B(BX ⇒ BY) MP: 2 + důsledek (3.5)

�

Z předpokladu 1 plyne důsledek 3, pro logika typu 3 tedy platí formule B(X ⇒ Y)⇒ B(BX ⇒

BY).

Logik typu 3 věří, že je typu 2. [11]
Důkaz:

1)B(BX ∧ B(X ⇒ Y)⇒ BY) předpoklad že logik je typu 2 (BK)

2)BB(BX ∧ B(X ⇒ Y)⇒ BY) 1 + logik je normální

�

Z důsledku 2 je zřejmé, že logik typu 3 věří axiomu (BK).

Víme, že platí (2.10a). Ví to ale i logik typu 3? Nejdřív si odvodíme pomocné tvrzení [11].
Pro logika typu 3 platí:

B(p⇒ (q⇒ r))⇒ B(Bp⇒ (Bq⇒ Br)) (3.7)

Důkaz:

1)B(B(p⇒ (q⇒ r))⇒ (Bp⇒ B(q⇒ r))) logik je typu 2 (3.5)

2)B(B(q⇒ r)⇒ (Bq⇒ Br)) logik je typu 2 (3.5)

3)B((Bp⇒ B(q⇒ r))⇒ (Bp⇒ (Bq⇒ Br))) plyne z 2

4)B(B(p⇒ (q⇒ r))⇒ (Bp⇒ (Bq⇒ Br))) plyne z 3 a 2

5)B(p⇒ (q⇒ r)) předpoklad

6)BB(p⇒ (q⇒ r)) 5 + logik je normální

7)B(Bp⇒ (Bq⇒ Br)) MP:6 + 4

�

Z předpokladu 5 je dokazatelný dusledek 7, tvrzení (3.7) tedy platí.

Nyní můžeme jednoduše dokázat, že logik typu 3 věří v tvrzení (2.10a), neboli pro logika
typu 3 platí [11]:

B(B(p ∧ q)⇔ (Bp ∧ Bq)) (3.8)
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3.3 Systém typu 3/Systém K

Důkaz:

1)B((p ∧ q)⇒ (p ∧ q)) logik je typu 1 (BT)

2)B(p⇒ (q⇒ (p ∧ q))) plyne z 1

3)B(Bp⇒ (Bq⇒ B(p ∧ q))) 1 + (3.7)

4)B((Bp ∧ Bq)⇒ (Bp ∧ Bq)) plyne z 3

5)B((p ∧ q)⇒ p) logik je typu 1 (BT)

6)B((p ∧ q)⇒ q) logik je typu 1 (BT)

7)B(B(p ∧ q)⇒ Bp) 5 + logik je regularní

8)B(B(p ∧ q)⇒ Bq) 6 + logik je regularní

9)B(B(p ∧ q)⇒ (Bp ∧ Bq)) plyne z 7 a 8

10)B(B(p ∧ q)⇔ (Bp ∧ Bq)) plyne z 4 a 9

�

Důsledek 10 je dokazované tvrzení (3.8), které je tedy dokázáno.

Logik je sporný, pokud věří kontradikci. [11]

B⊥ ... logik je sporný

Logik věří, že je bezesporný, pokud věří že není sporný. [11]

B¬B⊥ ... logik věří, že je bezesporný

Logik typu 3 věří, že pokud uvěří v tvrzení p a uvěří i v jeho negaci, tak(právě když) se stane
sporným. [11]

B((Bp ∧ B¬p)⇔ B⊥) (3.9)

Důkaz:

1)B((Bp ∧ B¬p)⇔ B(p ∧ ¬p)) logik je typu 3 (3.8)

2)B((Bp ∧ B¬p)⇔ B⊥) plyne z 1

�

Důsledek 2 je dokazované tvrzení.

Zatím jsme klasifikovali pouze světy, nyní zkusíme klasifikovat libovolnou Kripkeho struk-
turu M.

Nejdříve si definujeme speciální modální operátor „Je obecně platné“ jako operátor Ḃ. ḂX

tedy ve struktuře M platí právě tehdy, když ve všech světech struktury M platí X. [7]

ḂX ...X je obecně platná formule/X je platná ve všech světech struktury

Z věty (3.6) víme, že ve všech světech struktury M platí množina formulí, která je typu 2.
Platí tedy M |= L2. Kripkeho struktury jsou tedy alespoň typu 2. Nyní předpokládejme, že v
nějaké Kripkeho struktuře platí M |= p tedy Ḃp :
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3 Axiomatické systémy

Obrázek 11 Pokud ve všech světech platí p, tak ve všech světech musí platit i Bp.

Z každého světa struktury M je tedy dostupný svět, ve kterém platí formule p. To znamená, že
v každém světě struktury M také musí platit Bp. Pro strukturu tedy platí M |= Ḃp ⇒ ḂBp. A
to neplatí jen pro výrok p, ale i jakoukoliv formuli X. V libovolné Kripkeho struktuře M tedy
platí M |= L2 ∧ (ḂX ⇒ ḂBX).

V libovolné Kripkeho struktuře tedy platí množina formulí typu 3, neboli Kripkeho struk-
tura je typu 3. Ve většině publikací se systém typu 3 nazývá systém K. Můžeme tedy napsat
následující větu: [13, 5, 7]

Každá Kripkeho struktura je systém K. (3.10)

Samotné světy ale typu 3 nemusí být. Vezměme například následující strukturu s logikem
typu 2, který věří v platnost p, ale nevěří v platnost ¬Br a ani nevěří v platnost ¬B¬r:
Poznámka: Podle (2.9) formule^p je ekvivalentní s formulí ¬�¬p. Takže tvrzení „Logik nevěří

v platnost ¬p“ je formule ¬B¬p, což se v grafu sestrojí jako ^p. (!B! lze v obrázku číst jako

^)

Obrázek 12 Světy Kripkeho struktury nemusí být typu 3: první část

Logik tedy věří v p a aby byl normální, tak by měl věřit i v Bp. To by ale ze světů 2 a 3 musel
být dostupný svět, který je modelem p. Což není pravda. Situace se trochu změní pokud logik
bude typu 3:

Obrázek 13 Světy Kripkeho struktury nemusí být typu 3: poslední část

Jelikož logik věří p a je typu 3, tak je normální a věří tudíž i v platnost Bp. Lehce se dá odvodit,
že věří i v platnost BBp, BBBp ... Ve všech světech, které jsou n-dostupné z tučného světa tedy
platí p. Tento poznatek zformulujeme do věty: [7]

Pokud ve světě w, který je typu 3, je dokazatelná formule X,

tak v každém světě, který je n-tým následníkem světa w, platí formule X. (3.10)
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3.3 Systém typu 3/Systém K

Ve všech n-dostupných světech (z tučného světa) tedy platí jak Bp tak i BBp a tudíž i (Bp ⇒

BBp). V tomto případě je každý svět normální vuči výroku p. Ve světě 1 máme ale platný výrok
Br, ale už zde neplatí BBr. Logik totiž nevěří v Br a tudíž není důvod, proč by měl věřit BBr.
Světy tedy nejsou normální vuči výroku r (a ani vůči ¬r), tudíž v nich neplatí axiom (N).

Logik tedy uvažuje o světech, jako by byly typu 2, přičemž sám je typu 3. Neboli, logik typu
3 věří, že je pouze typu 2. Co kdyby ale logik věřil, že je typu 3?

Obrázek 14 Logik ví, že je typu 3.

Svět 1 je nyní podle předpokladu normální, to znamená, že pokud zde platí Br, tak musí
platit i BBr, BBBr... Ve světě 2 také platí BB¬r, BBB¬r... Oproti předchozí struktuře (obrázek
13), svět 5 nemuže být přípustný ze světa 3 a zároveň ze světa 4.

Stalo se však i něco víc, jelikož logik věří, že je logikem typu 3, tak podle věty (3.10) jsou
všechny n-dostupné světy také typu 3.

Výjimku tvoří terminální svět, ve kterém platí formule BX i BBX, takže i BX ⇒ BBX. Ter-
minální světy jsou tedy vždy typu 3.

Bezesporné systémy mají jednu důležitou vlastnost. Pro připomenutí bezesporný systém, je
takový systém, ve kterém není dokazatelná kontradikce (systém, ve kterém neplatí ¬B⊥). To
lze zapsat ekvivalentně jako „Je možná tautologie“ ^⊤.

Pokud je tedy nějaká Kripkeho struktura M bezesporná, tak v každém světě struktury M

platí ^⊤. To znamená, že každý svět struktury M má následníka (ve kterém platí tautologie).
Takovým strukturám říkáme serializovatelné [8]. To shrneme do následující věty:

Struktura je bezesporná právě když je serializovatelná. (3.11)

V serializovatných strukturách se tedy nevyskytují žádné terminální světy. Z věty (3.11) také
vyplývá následující fakt, že svět není terminální, právě když je bezesporný.

Řekněme, že ze světa u, který je typu 3, je přípustný pouze tento svět w:

Obrázek 15 Pokud je ze světa typu 3 1-přípustný bezesporný svět, tak z tohoto světa nemůže být
n-připustný terminální svět.
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3 Axiomatické systémy

Ve světě u tedy je tedy dokazatelná bezespornost (platí u |= B¬B⊥). Svět u je typu 3, takže v
něm platí věta (3.10), kde X je formule ¬B⊥. V každém n-dosažitelném světě ze světa u, platí,
že je bezesporný a tudíž není terminální. Zapíšeme do věty:

Je-li ve světě w, který je typu 3, dokazatelná bezespornost,

tak z něj není n-dosažitelný žádný terminální svět. (3.11)

Na závěr odvodíme jedno užitečné pravidlo: [3]
Pro bezesporný svět w platí (tedy ve všech světech v serializovatelné struktuře):

w |= �X ⇒ ^X (3.12)

Důkaz:

Pro bezesporný svět w a formuli �X platné ve světě w:

1)w |= �X předpoklad

2)w |= ^⊤ předpoklad, že svět je bezesporný

3)w |= �X ∧ ^⊤ 1 a 2 + tvrzení (2.4)

4)w |= �X ∧ ^(⊤ ∧ X) 3 + tvrzení (2.11)

5)w |= �X ∧ ^X ekvivalentní zápis 4

6)w |= �X ⇒ ^X plyne z 5

�

Kde důsledek 6 je dokazované tvrzení.

3.4 Systém typu 4/Systém K4

Logik typu 4 je logik typu 3, který věří, že je normální. [11]

B(BX ⇒ BBX) (BN)

Formule L4 je konjunkce formule L3 a axiomu (BN).

Pokud logik typu 3 se stane výstředním, tak bude zároveň i sporný. Logik typu 4 to dokonce
i ví. [11]

B((Bp ∧ B¬Bp)⇔ B⊥) (3.13)

Důkaz:

1)B(Bp⇒ BBp) logik je typu 4 (BN)

2)B((B¬Bp ∧ Bp)⇒ (B¬Bp ∧ BBp)) plyne z 1

3)B((B¬Bp ∧ Bp)⇒ B⊥) plyne z 2 a (3.9)

4)(B¬Bp ∧ Bp)⇒ B⊥ předpoklad

�

Pro logika typu 4 platí důsledek 3 a předpoklad 4. Logik typu 4 tedy ví, že pokud se stane
výstředním, tak bude zároveň i sporný.
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3.4 Systém typu 4/Systém K4

Logik typu 4 ví, že je regulární: [11]

1)B(B(X ⇒ Y)⇒ BB(X ⇒ Y)) logik je typu 4 (BN)

2)B(B(X ⇒ Y)⇒ (BX ⇒ BY)) logik je typu 2 (3.5)

3)B(BB(X ⇒ Y)⇒ B(BX ⇒ BY)) 2 + logik je regulární

4)B(B(X ⇒ Y)⇒ B(BX ⇒ BY)) plyne z 1 a 3

�

Logik je i typu 3, takže je regulární, zároveň pro něj platí důsledek 4, takže i věří, že je regu-
lární. Tudíž logik typu 4 ví, že je regulární.

Logik typu 3 věří, že je logikem typu 3, právě když je logikem typu 4:

1)B(BX ⇒ BBX) předpoklad, že logik věří že je typ 3

�

Předpoklad je důkazem, protože je to vlastně axiom (BN).

Logik typu 4 dokonce ví, že je logikem typu 4: [11]

1)B(BX ⇒ BBX) logik je typu 4 (BN)

2)BB(BX ⇒ BBX) logik je normální

�

Tuto vlastnost, že logik ví jakého je typu, mají pouze logikové typu 4.

V minulé podkapitole jsme měli Kripkeho strukturu, ve které logik typu 3 věřil že je logikem
typu 3. Došli jsme k tomu, že všechny pro logika n-přípustné světy jsou typu 3:

Obrázek 16 Logik ví, že je typu 3 a všechny n-přípustné světy jsou také typu 3.

Dokázali jsme si, že pokud logik ví, že je typu 3, tak je i typu 4. Jelikož je typu 4, tak také
věří že je typu 4. Jelikož je typu 3 a věří, že je typu 4, tak podle věty (3.10) i všechny logikem
n-přípustné světy jsou typu 4. Jelikož v této struktuře jsou ve všech světech platné formule
L4, tak platí M |= L4 neboli struktura je také typu 4. (Toto nemusí platit obecně, protože by tu
mohl být neterminální svět, který není n-dostupý z tučného světa a tudíž by byl dále jen typu 2.)

Kripkeho strukturu, která je typu 4 nazýváme systém K4 a je to struktura, ve které jsou
všechny světy typu 4. [5, 7, 8]
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3 Axiomatické systémy

Obrázek 17 Vliv relací přípustnosti na typ světa.

Věta (3.10) může být formulována i trochu jinak: „Pokud ze světa w, který je typu 3, je ve všech
dostupných světech platná formule X, tak formule X je platná i ve všech n-dostupných světech“.

Na obrázku 17 ve struktuře a) je znázorněno, že stejného výsledku bychom dosáhli, kdyby
svět w nebyl typ 3, ale všechny n-dostupné světy by byly prostě dostupné (1-dostupné). Neboli,
relace přípustnosti mezi světem w a n-dostupnými světy by byly transitivní.

V systému K4 jsou všechny světy typu 3, tudíž množina formulí platných v každém světě
je stejná, jako kdyby relace přípustnosti byly v celé struktuře transitivní, což je znázorněno na
obrázku 17 struktuře b). Toto je vlastnost systému K4, kterou si zapíšeme do věty: [5, 7, 8]

Relace přípustnosti v systému K4 jsou transitivní. (3.14)

Terminální světy jsou typu 4 vždy, protože v nich platí jakákoliv formule ve tvaru B(BX ⇒

BBX).

Příklad 1: Dejme tomu, že normální logik typu 1 věří nějakému výroku ve tvaru p⇔ ¬Bp.
Pak: [14]
a) Pokud logik někdy uvěří p, stane se sporým.
Důkaz:

1)B(p⇔ ¬Bp) předpoklad

2)Bp předpoklad „logik věří p“

3)B¬Bp MP:předpoklady 1 a 2

4)BBp 1 + Logik je normální

5)B⊥ plyne z 3 a 4

�

Důsledek 5 znamená, že logik se stal sporným.

b) Je li logik navíc typu 4, pak ví, že uvěří-li p, stane se sporným - tj. věří výroku Bp⇒ B⊥.
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3.4 Systém typu 4/Systém K4

Důkaz:

1)B(p⇔ ¬Bp) předpoklad

2)B(p⇒ ¬Bp) plyne z 1

3)B(Bp⇒ B¬Bp) 2 + logik je regulární

4)B(Bp⇒ (B¬Bp ∧ Bp)) plyne z 3

5)B(Bp⇒ BBp) logik věří, že je normální vuči p

6)B((B¬Bp ∧ Bp)⇒ (B¬Bp ∧ BBp)) plyne z 5

7)B((B¬Bp ∧ BBp)⇒ B⊥) platí (3.13)

8)B((B¬Bp ∧ Bp)⇒ B⊥) plyne z 6 a 7

9)B(Bp⇒ B⊥) plyne z 4 a 8

�

Důsledek 9 je dokazované tvrzení.

c) Pokud je logik typu 4 a věří-li, že nemuže být sporný, stane se ihned sporným.
Důkaz:

1)B(p⇔ ¬Bp) předpoklad

2)B¬B⊥ předpoklad„logik věří, že nemůže být sporný“

3)B(Bp⇒ B⊥) důsledek b)9

4)B(¬B⊥ ⇒ ¬Bp) plyne z 3

5)B¬Bp MP:2 a 4

6)Bp MP:1 a 5

7)BBp 6 + logik je normální

8)B⊥ MP: 5 a 7

�

Důsledek 8 znamená, že logik se stal sporným.

Tato série důkazů dokazuje větu G: [14]

Pokud bezesporný logik typu 4 věří nějakému výroku ve tvaru p⇔ ¬Bp, pak se nikdy nemuže
dozvědět o tom, že je bezesporný. (Pokud by věřil, že je bezesporný, tak by upadl do sporu.)

Příklad 2: Dejme tomu, že profesor teologie řekne svému studentovi, který je logikem typu
4, tvrzení: „Bůh existuje právě tehdy, jestliže ty věříš, že neexistuje“. Předpokládejme, že stu-
dent věří svému profesorovi a rovněž ve vlastní bezespornost. Dokažte, že pokud je profesorovo
tvzení pravdivé, pak Bůh existuje. Dokažte, že je-li profesorovo tvrzení nepravdivé, pak Bůh
neexistuje. [14]
a) Pokud je profesorovo tvzení pravdivé, pak Bůh existuje.
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3 Axiomatické systémy

Důkaz:

1)B(g⇔ B¬g) předpoklad „student věří profesorovu tvrzení“

2)B¬B⊥ předpoklad „student věří ve svou bezespornost“

3)B(¬g⇔ ¬B¬g) plyne z 1

4)B⊥ 2 a 3 + Věta G

5)B(⊥ ⇒ ¬g) student je logik typu 1 (BT)

6)B¬g MP: 4 a 5

7)g⇔ B¬g předpoklad „profesorovo tvrzení je pravdivé“

8)g MP: 6 a 7

�

b) Pokud je profesorovo tvrzení nepravdivé, pak Bůh neexistuje.
Důkaz:

1)¬(g⇔ B¬g) předpoklad „profesorovo tvrzení je nepravdivé“

2)¬g⇔ B¬g plyne z 1

3)¬g MP: 2 a důsledek a)6

�

Příklad 3: Dejme tomu, že domorodec řekne logikovi typu 4:„Nikdy neuvěříte, že jsem
poctivec“ (nebo naopak řekne: „Budete věřit, že jsem padouch“). Dokažte, že logik ví, že bude-
li věřit ve vlastní bezespornost, stane se sporným. [14]
Důkaz:

1)B(k ⇔ B¬k) předpoklad je stejný jako v příkladě 2 z podkapitoly 2.1

2)B(¬k ⇔ ¬B¬k) plyne z 1

3)B(B¬k ⇔ B¬B¬k) 2 + logik je typu 1*(3.3)

4)B(B¬k ⇒ B⊥) důsledek b)9 z příkladu 1 (této podkapitoly)

5)B(¬B⊥ ⇒ ¬B¬k) plyne z 4

6)B(B¬B⊥ ⇒ B¬B¬k) 5 + logik je regulární

7)B(B¬B⊥ ⇒ B¬k) plyne z 3 a 6

8)B(B¬B⊥ ⇒ B⊥) plyne z 4 a 7

�

Podle důsledku 8 platí za předpokladu 1 tvrzení „Logik věří, že pokud uvěří ve svou bezespor-
nost, tak se stane sporný“. Podle věty G je víra v toto tvrzení dokonce i oprávněná.

3.5 Systémy T a S 4

Logik T je logik typu 3 (systém K), který ví, že je přesný.
Logik S 4 je logik typu 4 (systém K4), který ví, že je přesný.
Přesnost je vlastně tzv. axiom pravdy [5, 8, 4]:

BX ⇒ X (T)
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3.5 Systémy T a S 4

Formuli, která je konjunkcí formule L2 a axiomu (T) a formule B(T), budeme označovat jako
LT.
Formuli, která je konjunkcí formule LT a formule L4, budeme označovat jako S4.

Logik, který je přesný je bezesporný.
Důkaz:

1)B⊥ ⇒ ⊥ logik je přesný vůči ⊥

2)¬B⊥ ekvivalentní s 1

�

Kde důsledek 2 je dokazované tvrzení.

Axiom (T) je ekvivalentní s následujícím tvrzením:

X ⇒ ¬B¬X (3.15)

Důkaz:

1)B¬X ⇒ ¬X logik je přesný vůči všem formulím, přičemž negace formule je také formule

2)X ⇒ ¬B¬X ekvivalentní s 1

�

Kde důsledek 2 je dokazované tvrzení.

Z tvrzení (3.15) je více zřejmá jedna vlastnost, kterou mají přesní logikové (světy) v Krip-
keho struktuře. Tvrzení (3.15) lze také napsat jako w |= X ⇒ ^X, kde w je přesný svět a X je
libovolná formule modální logiky, která je platná ve světě w. Ze světa w existuje dostupný svět
v takový, ve kterém platí přesně ta samá množina formulí, která platí ve světě w.

Obrázek 18 Přesnému světu w je přípustný ekvivalentní svět v.

Neboli jinak: Z přesného světa w existuje dostupný svět v, který je ekvivalentní se světem w. Je
to tedy to samé, jako kdyby byl svět w sám sobě přípustný. Tento fakt zapíšeme do věty:

Z libovolného přesného světa w vede reflexivní relace. (3.16)
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3 Axiomatické systémy

Světy systému (struktury) T jsou přesné a tedy i bezesporné. Systém T je tedy také beze-
sporný. Podle věty (3.11) je tedy systém T serializovatelný. To vyplývá také z následujícího
faktu. Jelikož všechny světy systému T jsou přesné, tak z nich vede reflexivní relace. Tento fakt
shrneme do věty: [5, 8]

Relace přípustnosti v systému T jsou reflexivní. (3.17)

Relace systému S 4, což je vlastně systém K4 doplněný o axiom (T), jsou tedy podle vět
(3.14) a (3.17) transitivní a reflexivní. [5, 8]

Podle věty G platí, že pokud je ve světě typu 4 dokazatelná bezespornost a formule ve tvaru
(X ⇔ ¬BX), tak je tento svět sporný (platí B⊥). V struktuře S 4 jsou všechny světy bezesporné
a typu 4:

1)(B¬B⊥ ∧ B(p⇔ ¬Bp))⇒ B⊥ věta G platná v systému typu 4

2)B¬B⊥ systém S 4 je bezesporný

3)B¬B⊥ ⇒ (B(p⇔ ¬Bp)⇒ B⊥) plyne z 1

4)B(p⇔ ¬Bp)⇒ B⊥ MP: 2 a 3

5)B⊥ ⇒ ⊥ systém je přesný vůči ⊥

6)B(p⇔ ¬Bp)⇒ ⊥ plyne z 4 a 5

7)¬B(p⇔ ¬Bp) ekvivalentní s 6

8)¬B¬(p⇔ Bp) 7 + vytknutí negace z ekvivalence

�

Pro každou formuli p, která je platná v určitém světě, existuje tedy alespoň jeden přípustný
svět, kde platí (p⇔ Bp).

3.6 Systém S 5

Logik S 5 je logik T, který zná (ví) následující axiom zvaný axiom negativní introspekce [5, 8]:

¬B¬X ⇒ B¬B¬X (nN)

Konjunkci formulí LT, axiomu (nN) a formule B(nN) budeme označovat jako formuli S5.

Systém S 5 je systém S 4. Pro přehlednost bude místo operátoru B použity operátory � a ^.
Důkaz:

1)�X ⇒ ^�X v systému T platí (3.15)

2)^�X ⇒ �^�X v systému S 4 platí (nN)

3)^¬X ⇒ �^¬X v systému S 4 platí (nN)

4)¬�^¬X ⇒ ¬^¬X ekvivalentní s 3

5)^�X ⇒ �X ekvivalentní s 4 (použito pravidlo pro posun negace)

6)�^�X ⇒ ��X 5 + systém je typu 3 a tudíž i regulární

7)�X ⇒ �^�X plyne z 1 a 2

8)�X ⇒ ��X plyne z 7 a 6

�

24



3.7 Systémy s více agenty

Důsledek 8 je axiom (N), který je tedy dokazatelný v systému S 5. Systém S 5 je také systém T,
který s axiomem (N) tvoří systém S 4.

V systému S 5 platí:

X ⇒ B¬B¬X (3.18)

Důkaz: Plyne z tvrznení (3.15) a axiomu (nN).�
Z axiomu (3.18) plyne, že pro každý svět w systému S 5 platí: Všechny dosažitelné světy ze

světa w připouští svět, který je ekvivalentní se světem w. Neboli, všechny světy dosažitelné
světem w připouští svět w.

Obrázek 19 Ze všech světů dosažitelných z w je přípustný svět ekvivalentní s w.

To odpovídá symetrické relaci přípustnosti. Jelikož všechny světy mají tuto vlastnost, tak mů-
žeme vyslovit následující větu: [5, 8]

Relace přípustnosti v systému S 5 jsou transitivní, reflexivní a symetrické. (3.19)

3.7 Systémy s více agenty

Rozšíříme definici modálního operátoru B:

BAX . . . Logik (agent) A věří (v platnost) výroku X

Pro každého logika platí množina formulí určitého typu. Axiomy jednotlivých typů jsou stejné,
jak jsou definované v předchozích podkapitolách, jen všechny modální operátory B v zápisu
axiomu mají index konkrétního logika. [15, 16]

Necht’ # je určitý axiomatický systém a A je identifikátor(název) určitého logika. #A je pak
axiomatický systém s axiomy definovanými s modálním operátorem BA (místo B).

Za znalosti logika A budeme považovat všechny formule ve tvaru BAX a ¬BAX, které jsou
pro logika platné (platné ve světě kde se logik nachází). [5]

Příklad: Jednoho dne přijde logik j za logikem s, který je K4 j a tvrdí mu „Můj pes α věří,
že pokud mi vykope v zahradě díru, tak dostane vynadáno.“. Logik s tomuto tvrzení uvěří a
zamyslí se, jestli ten pes α věří, že pokud věří, že v zahradě vykopal díru, tak také bude věřit,
že dostane vynadáno.

Tvrzení „Pes α vykopal díru“ bude označen jako výrok p a tvrzení „Pes α dostane vyna-
dáno“ jako výrok q. Platí tedy formule Bs a Bα(p ⇒ q). Hned na začátku dokazování bychom
ale narazili na problém. Nevíme, co si logik s o psovi αmyslí, že je za typ logika. Logik s muže
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3 Axiomatické systémy

klidně i pochybovat o tom, že takový pes je schopen nečemu věřit, natož odvozovat důsledky
svého jednání. V zadání je tedy důležité uvést, v jaký systém #A′ logik A věří.

Řekněme, že logik s se psy má nějakou zkušenost a ví, že psi mívají stažený ocas, když
něco provedou a ví, že za to dostanou vynadáno. Takže takže psa α pokládá za alespoň typu 1.
Dokonce považuje psa α za logika typu 2. Tedy platí Bs(L2α):

1)BsBα(p⇒ q) předpoklad

2)Bs(Bα(p⇒ q)⇒ Bα(Bαp⇒ Bαq)) logik s věří, že pes α je typu 2α
3)BsBα(Bαp⇒ Bαq) MP: 1 + 2 (logik S je typu 1s)

�

Kde důsledek 3 je dokazované tvrzení.

Příklad použijeme ještě jednou. Dejme tomu, že logik s věří, že logik j, je S 4 j. Logik s

tedy i věří, že logik j je přesný, což je důvod proč uvěřil tomu, co logik j tvrdil (logik j tvrdil
Bα(p⇒ q)):

1)BsB jBα(p⇒ q) předpoklad

2)Bs(B jBα(p⇒ q)⇒ BP(p⇒ q))) logik s věří, že logik j je přesný vůči Bα(p⇒ q)

3)BsBα(p⇒ q) MP: 1 + 2

�

Kde důsledek 3 je dokazované tvrzení. V důsledku 2 je názorně vidět, že i když logik j věří v
cizí přesnost, tak to neznamená, že věří ve „svou“ (není tedy S 4 j). To, že logik A věří axiomům

logika A′, nemusí vždy znamenat, že jsou platné i pro logika A (s modálním operátorem

BA).

Nyní pár příkladů s Kripkeho strukturou. Mějme dva logiky j a s. Logik j věří a pokládá za
možné p, logik s zas věří a pokládá za možné ¬p. Doopravdy však platí p. Typ logiků není
zatím duležitý (například jsou typu K).

Obrázek 20 Logik j je přesný vůči p, ale logik s není.

Tučný svět nadále bude označovat svět, ve kterém se logikové ve skutečnosti nachází. Relace
přípustnosti logika j má plnou hranu a relace přípustnosti logika s má přerušovanou hranu. V
tučném světě platí, že logik j je přesný vůči výroku p, zatímco logik s ne.

Na následujícím obrázku ve struktuře a) už oba dva logikově věří a pokládají za možné p.
Logik j je typu S 4 j a věří, že logik s je typu K4s. Logik s je doopravdy typu K4s, ale věří, že
logik j je typu K4 j:
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3.8 Shrnutí

1 2
1 2

Obrázek 21

Oba logikové jsou sice přesní vůči výroku p, ale logik s je nepřesný vůči znalostem logika j,
zatímco logik j je přesný vůči znalostem logika s. Svět 1 je totiž pro logika j terminální, pro-
tože mu z něj nevede žádná relace přípustnosti (hrana). Ve světě 1 platí tedy B j⊥. Logik s této
formuli věří, takže (v tučném světě) platí BsB j⊥. Logik j ale ve skutečnosti nevěří kontradikci,
protože pro logika j je z tučného světa přípustný svět 2 (kde platí tautologie). V tučném světě
tedy platí (BsB j⊥ ∧ ¬B j⊥) a proto logik s je nepřesný vůči znalostem logika j.

Logik j je přesný vůči všem platným formulím (v tučném světě), protože je typu S 4 j. Proto
je tedy i přesný vůči znalostem logika s.

3.8 Shrnutí

Systém
Označení Axiom Typ 1A Typ 2A KA K4A TA S 4A S 5A

BT BA⊤ X X X X X X X
K (BAX ∧ BA(X ⇒ Y))⇒ BAY X X X X X X X

BK BA((BAX ∧ BA(X ⇒ Y))⇒ BAY) X X X X X X
N BAX ⇒ BABAX X X X X X

BN BA(BAX ⇒ BABAX) X X X
T* KA(BAX ⇒ X) X X X

nN* KA(¬BAX ⇒ BA¬BAX) X

Tabulka 1 Seznam axiomů a axiomatických systémů
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4 Stručný úvod do karetní hry bridž

V této kapitole si popíšeme část pravidel karetní hry bridž [17] a zaměření práce.

4.1 Obecný popis hry

Bridž je karetní hra, pro čtyři hráče. Hraje se s 52 kanastovými kartami (tedy bez žolíků). Podle
strany, na jaké hráč sedí, se určuje, jestli to je jižní, západní, severní nebo východní hráč (názvy
jsou symbolické). To také určuje týmy po dvou, které hrají proti sobě a to severojižní a zápa-
dovýchodní. Spoluhráči tedy vždy sedí naproti sobě a protivníci po levé a pravé straně.

Před začátkem dealer (jeden z hráčů) zamíchá karty a rozdá každému hráči 13 karet. Po roz-
dání začíná hra.

Hra bridže má dvě fáze a to dražbu a sehrávku.

Při dražbě se určí:
∙ závazek jednoho ze dvou týmů
∙ barva trumfů, nebo jestli sehrávka bude beztrumfová
∙ kdo je tichý hráč
∙ kdo je hlavní hráč
∙ kdo je hráč, který jako první vynáší kartu v prvním zdvihu.

Při sehrávce má hlavní hráč za úkol splnit vydražený závazek tím, že uhraje počet zdvihů
(kol), ke kterému se zavázal, čímž jeho tým zvítězí. Druhý tým má za úkol tomu zabránit.
Tichý hráč vyloží své karty na stůl a dále za něj hraje hlavní hráč. Sehrávka se sestává z třinácti
zdvihů (z 52 vynášek).

4.2 Zaměření práce

Tato práce je zaměřená na část hry, kdy zbývá ke konci sehrávky jen několik zdvihů, neboli
takzvaná koncovka. Koncovky často rozhodují o zdvižích, které zbývají k naplnění závazku.
Postup dražby tedy nebude popsán, protože nás zajímá jen závazek a který hráč je hlavní. Hned
však určíme, že hlavním hráčem bude vždy jižní hráč. Západovýchodní tým má tedy za úkol
zabránit jižnímu hráči splnit jeho závazek. Severní hráč je tichý, takže má vyložené karty a
nezasahuje do hry. Popíšeme tedy, jak taková sehrávka probíhá.

4.3 Sehrávka

Průběh sehrávky určuje závazek. Tedy počet nutných zdvihů, které musí hlavní hráč uhrát
a barvu trumfů v sehrávce, pokud nejde o beztrumfovou sehrávku. Závazek se uvádí v zá-
znamu hry ve tvaru XY, kde X je číslo od 1 do 7 a Y symbol jedné z barev (♡, s, ♢,p) nebo
NT(NonTrumph- bez trumfů). X+6 je počet sehrávek, které musí hlavní hráč uhrát, aby splnil
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4.4 Analýza

závazek. Y tedy určuje barvu trumfů nebo beztrumfovou sehrávku.

V prvním zdvihu vynáší jako první ten hráč, který je po levici hlavního hráče. V našem
případě to tedy bude vždy západní hráč. V dalších zdvižích vynáší jako první ten hráč, který
vyhrál minulý zdvih.

Zdvih probíhá následujícím způsobem. Hráč vynášející jako první, vynese první kartu. Dále
vynáší hráči po levici (ve směru hodinových ručiček), dokud na stole nejsou čtyři karty. Barva

první karty určuje hlavní barvu zdvihu. Pokud hráč má v ruce karty, které mají stejnou
barvu, jako je hlavní barva zdvihu, tak musí vynést jednu z nich. Jinak může z ruky vybrat
libovolnou kartu.

Zdvih vyhrává ten hráč, který vynesl nejsilnější kartu s barvou trumfu. Pokud nebyl vynesen
žádný trumf, tak zdvih vyhrává ten hráč, který vynesl nejsilnější kartu s hlavní barvou zdvihu.
Vynesené karty se na konci každého zdvihu ukládají do odkládacího balíčku tak, aby nebylo
vidět, které karty byly zahrané.

Sílu karet určuje klasicky hodnota karty (2<3<4<5<6<7<8<9<10<J<Q<K<A, kde X<Y
znamená Y je silnější než X).

Přesné bodování sehrávky nás nebude zajímat. Jako výsledek sehrávky nám bude stačit, kolik
zdvihů tým dokázal uhrát.

4.4 Analýza

To jak koncovka bude dohraná, záleží na tom, jak hráči zahrají jednotlivé zdvihy. Popišme tedy,
jak takový zdvih obecně vypadá:

Zdvih (a celou sehrávku), lze popsat jako produkční systém [18]. Určení prvního hráče lze
lehce algoritmicky popsat, to samé platí i o určení, kdo je v průběhu zdvihu na řadě a kdo na
konci získal (vyhrál) zdvih. Vynesením preferované karty lze rozumět to, že hráč oznámí všem
hráčům svou preferovanou kartu.

Zaměřme se tedy na výběr preferované karty (odvození věty). Výběr preferované karty nej-
spíš závisí na znalostech hráče (báze znalostí) a na jeho strategii (jak bude usuzovat): [19]
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4 Stručný úvod do karetní hry bridž

Obrázek 22 Výběr preferované karty

Znalosti, podle kterých se hráč rozhoduje, mohou být následující:
∙ Pravidla hry: Díky nim hráč zná možnosti průběhu sehrávky.
∙ Ruka hráče (karty, které má hráč v ruce): Hráč ví, ze kterých karet může vybrat tu

preferovanou.
∙ Doposud zahrané karty v celé sehrávce: Hráč ví, které karty které už byly zahrané a

které jsou již v odkládacím balíčku.
∙ Doposud zahrané karty ve zdvihu: Hráč dokáže reagovat na zahranou kartu.
∙ Kolik zbývá jižnímu hráči zvítězit zdvihů: Hráč ví, kdy má riskovat a kdy ne. [20]
∙ Strategie protihráčů: Hráč ví, jak protihráči zahrají v určité situaci.
∙ Znalosti protihráčů: Hráč ví, podle čeho se protihráči rozhodují.

Samozřejmě hráč nemusí mít k dispozici všechny tyto znalosti. Také je možné, že některé ze
znalostí co má, jsou nepravdivé.

At’ jsou znalosti pravdivé či nepravdivé, některé z nich hráč použije spolu se svou strategií k
vyhodnocení své preferované karty. Uvedeme si pro představu pár vzorových strategií:
∙ Výběr nejvyšší karty v každém případě: Hráč potřebuje znát svojí ruku.
∙ Výběr nejvyšší karty pokud první, jinak se snažit přebít protivníkovu kartu. Po-

kud to nejde, tak vybrat nejnižší kartu: Hráč potřebuje znát svojí ruku a znát doposud
zahrané karty.
∙ Výběr karty, díky které se získá víc zdvihů a s předpokladem, že ostatní používají

stejnou strategii: Hráč potřebuje všechny znalosti a to včetně znalostí protihráčů. (Jde
vpodstatě o strategii maximalizující zisk [21].)
∙ Výběr karty, díky které se získá víc zdvihů a s předpokladem, že ostatní používají

jinou strategii: Hráč potřebuje všechny znalosti a to včetně znalostí protihráčů a jejich
strategií.
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5 Reprezentace sehrávky v modální
výrokové logice

V této kapitole se pokusíme fakta vyplývající z analýzy reprezentovat v modální výrokové
logice. Budeme se o to pokoušet experimentální metodou, neboli sadou vhodně zvolených pří-
kladů, které se budeme snažit vyřešit. Výjimkou je tato první podkapitola:

5.1 Reprezentace hráčů a stavu hry a základní konstrukce
popisu sehrávky

Zkusme nyní popsat stav sehrávky. Stav můžeme popsat tvrzeními, jako jsou například:
∙ ruce jednotlivých hráčů (karty, které každý hráč drží v ruce)
∙ kdo je na řadě
∙ zahrané karty v sehrávce a ve zdvihu
∙ kolik zbývá uhrát zdvihů, aby jižní hráč vyhrál

Součásti tohoto stavu, jsou určitě znalosti všech hráčů a jejich strategie (což jsou vlastně také
jen znalosti). Tento stav zná pouze pozorovatel hry, který do ní nezasahuje. Tomuto stavu ří-
kejme skutečný stav.

Hráči většinou neznají skutečný stav sehrávky. Neví například, kdo má jakou kartu, neví (ne-
pamatuje), které karty byly zahrané, neví, kdo používá jakou strategii atd. Místo toho připouští
různé možné stavy, už jen proto, že zná pravidla a ví, které karty drží v ruce (ostatní hráči tedy
můžou mít v ruce karty, které nemá). Hráč, který nepřipouští žádný stav je zmatený hráč.

Stavy v Kripkeho struktuře budeme reprezentovat jako světy. Skutečný stav pak jako
tučný svět [16].

Hráči jsou tedy agenti (logikové) v Kripkeho struktuře. Definujeme tedy pro ně modální
operátory:
∙ B jX. . . Jižní hráč věří X

∙ BzX. . . Západní hráč věří X

∙ BsX. . . Severní hráč věří X

∙ BvX. . . Východní hráč věří X

Budeme také používat (ale spíš jen slovně) modální operátor „Hráč A ví/zná X“ (platí KAX),
pokud je ve stavu platné BAX a X.

Pokud není uvedeno, o jaký stav se jedná, tak jde vždy o skutečný stav. („Hráč věří X“
je to samé jako „Ve skutečném stavu hráč věří X“)

Tvrzením „Přípustné stavy háče A“ budeme tedy rozumět všechny stavy, které jsou přípustné
hráčem A ze skutečného stavu.

31



5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

Hráč nemusí připouštět skutečný stav (nemusí mít tedy přesné znalosti o ostatních hráčích).
Množiny přípustných stavů jednotlivých hráčů se mohou lišit dokonce ve všech stavech (každý
stav připouštěný hráčem A není ekvivalentní s každým stavem připouštěným hráčem A′). Proto
budeme předpokládat, že každý hráč A je systém K4A, ale věří, že je systém S 5A (věří, že je
přesný, ale ve skutečnosti může být nepřesný).

Popišme tedy tvrzení, které chceme, aby ve stavu byly platné:

Určitou množinu tvrzení potřebují hráči, aby mohli společně se svou strategií určit prefero-
vanou kartu. Této množině tvrzení budeme říkat strategická tvrzení. Tato množina tvrzení se
bude nejspíš v každém stavu lišit.

V celé struktuře (takže ve všech stavech) by měly být platné tvrzení, popisující samotný prů-
běh hry a i její pravidla. Této množině tvrzení budeme říkat tvrzení popisující pravidla. Tyto
tvrzení by měly být platné v každém stavu v jakékoliv struktuře.

Nakonec potřebujeme množinu tvrzení, která bude popisovat strategii určitého hráče. Tvr-

zení popisující strategii (instance strategie), budou obecně vypadat takto:

(„Strategická tvrzení“⇒ „Karta“) (5.1)

Podmnožině tvrzení ve tvaru (5.1) budeme říkat strategie. Hráč, který věří v určitou strate-
gii, tak věří v každé tvrzení popisující tuto strategii.

Realizace výběru preferované karty hráčem A tedy bude vypadat obecně následovně:

BA(„Strategická tvrzení“) ∧ BA(„Strategická tvrzení“⇒ „Karta“)⇒ BA(„Karta“)

∙ Formuli BA(„Strategická tvrzení“) budeme říkat strategické znalosti hráče A.
∙ Formuli BA(„Strategická tvrzení“ ⇒ „Karta“) budeme říkat instance strategie použí-

vané hráčem A.
∙ Formuli BA(„Karta“) budeme říkat preferovaná karta hráčem A.

Strategie používaná hráčem A bude nejspíš platná ve všech dostupných stavech pro hráče A

(ze skutečného stavu). Strategie vždy popíšeme jen slovně a pak jen předpokládáme, že hráč
zná výčet všech instancí popsané strategie. (Příklady jednotlivých strategií budou uvedené v
následujících podkapitolách.)

Z formule BA(„Karta“), a z nějakého tvrzení popisující pravidla, bude ve skutečném stavu
odvozeno tvrzení „Hráč A zahrál preferovanou kartu“. Sice ještě nevíme, jak to bude přesně
vypadat, ale nejspíš to způsobí změnu strategických znalostí hráčů a aktualizaci platných

tvrzení ve skutečném stavu (na řadě je další hráč, předchozí zahrané karty byly. . . atd.) [18].
Další hráč na řadě pak znova vybere preferovanou kartu podle své strategie...

Tím je kruh uzavřen, a konkrétnější popis výše uvedených tvrzení může začít.

5.2 Pravidla hry, jednoduché strategie a jejich strategická
tvrzení

Uvedeme si nyní dva příklady, na kterých vyzkoušíme různé strategie a definujeme tvrzení,
které zrovna budou zapotřebí. Jejich přehled je uveden v podkapitole 5.2.3.
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5.2 Pravidla hry, jednoduché strategie a jejich strategická tvrzení

5.2.1 Poslední kolo

Příklad 1: Při 13tém (tedy posledním) zdvihu má každý hráč jednu kartu.
∙ Jižní hráč má pikového krále (sK).
∙ Západní hráč má trefovou osmičku (p8).
∙ Severní hráč má trefovou dvojku (p2).
∙ Východní hráč má srdcovou královnu (♡Q).

Sehrávka je beztrumfová. Na řadě je jižní hráč.

At’ je strategie hráčů jakákoliv, můžou jen vyložit poslední kartu. Řekněme však, že strate-
gie hráčů je taková, že preferují poslední kartu, kterou drží v ruce. Strategická znalost každého
hráče je tedy znalost, kterou kartu drží v ruce.

Definice: Potřebujeme tedy elementární výrok reprezentující tvrzení „Hráč A má kartu barvy
C a hodnoty H“ [16]:

ACH

Kde A označuje hráče ( j, z, s, v), C je barva karty (p, s, ♢,♡). H je hodnota karty (2−10, J,Q,K, A).

V příkladě 1 ve skutečném stavu tedy platí následující výroky: jsK, zp8, sp2, v♡Q. Každý
hráč zná tedy svojí kartu a vzhledem ke své strategii, nemusí ani uvažovat, co mají ostatní za
karty. Struktura tedy vypadá takto:

Obrázek 23 Stav sehrávky v příkladu 1 při první vynášce.

Poznámka: Černou plnou hranou budeme označovat relaci přípustnosti jižního hráče, červe-

nou plnou hranou zas západního hráče, přerušovanou černou hranou severního hráče a červe-

nou přerušovanou hranou východního hráče.

Příklad 1 si trochu rozšíříme pro ukázku složitějších struktur. Řekněme, že:
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5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

∙ Severní hráč si pamatuje, které karty byly zahrané, tudíž věří, které karty jsou ve hře.
Neví ale, kdo z těch tří hráčů má jakou. Připouští tedy různé stavy, ve kterých by sehrávka
mohla být.
∙ Východní hráč si také pamatuje zahrané karty, ale špatně. Myslí si, že místo trefové

osmičky(p8) je ve hře kárová dvojka(♢2).
∙ Západní hráč si před hrou označkoval karty, takže ví, kdo má jakou kartu.

Struktura nyní vypadá takto:

Obrázek 24 Stav sehrávky v rozšířeném příkladu 1 při první vynášce.

Poznámka: Všechny relace jsou transitivní a neorientované hrany (bez šipky) znázorňují sy-

metrickou relaci.

I když na obrázku ve skutečném stavu a ve stavu, který připouští západní hráč, jsou zapsané
stejné výroky, tak ekvivalentní stavy to nejsou. Západní hráč by musel vědět, v co věří, či ne-
věří, ostatní hráči. Žádný z hráčů zatím neuvažuje o znalostech jiného. Každý z hráčů připouští
stavy, které jsou pro ostatní hráče terminální. V tomto příkadě všichni hráči tedy věří, že ostatní
jsou zmatení.

Definice: Ještě předtím, než zapíšeme strategie hráčů, definujeme, jak se bude zapisovat
tvrzení „Hráč A preferuje kartu barvy C a hodnoty H“:

BA(CH)

Bude to tedy formule „Hráč A věří kartě CH“, kde karta CH je preferovaná karta.
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5.2 Pravidla hry, jednoduché strategie a jejich strategická tvrzení

Definice: Strategie všech hráčů je tedy následující: „Pokud hráč A, má kartu barvy C a hod-
noty H, tak vybere kartu barvy C a hodnoty H“. Strategii používanou hráčem A tedy popíšeme,
jako množinu formulí ve tvaru:

BA(ACH ⇒ CH)

Tuto strategii nazvěme strategie poslední karty.

Například jižní hráč, který je na řadě, věří jsK, věří také strategii poslední karty, takže věří
i instanci strategie ( jsK ⇒ sK). Jižní hráč tedy preferuje kartu sK (platí B j(sK)).

Definice: Nyní je na místě popsat některá tvrzení popisující pravidla. Začněme například
tvrzením „Hráč A je na řadě“:

narade_A

Tvrzení hráč A je na řadě je jedno z tvrzení popisujících pravidla, tudíž pokud toto tvr-
zení ve skutečném stavu platí, tak také platí, že ho zná každý hráč.

Definice: Další tvrzení, které potřebujeme je „Karta CH byla vynesena jako N-tá v po-

řadí“:

NCH

Kde N je pořadí vynášky, při kterém karta byla vynesena, s počátkem, který si určíme. Po-
kud nebude řečeno jinak, tak jako první zahranou kartu budeme označovat tu kartu, která byla
zahrána ve zdvihu, které zadání popisuje. Tvrzení karta CH byla vynesena jako N-tá je sou-

částí množiny tvrzení popisující pravidla.

Můžeme zapisovat karty, které byly zahrané před zadáním (např.: 0k5, −1t4). Série karet
zahrané před začátkem zadání ale nepotřebujeme. Hráčům stačí vědět, které karty jsou ještě ve
hře, což znázorňujeme více stavy, které hráči připouští.

Pro zjednodušení zápisu si zavedeme následující konvenci ohledně pořadového čísla N.
Necht’ prv je pořadové číslo první vynášky v sehrávce. N může tedy nabývat hodnot v roz-
sahu od prv až po (prv + 51). Mějme tedy následující pravidla:
∙ Pokud ((N + m) > (prv + 51)) tak platí ((N + m) = (prv + 51)).
∙ Pokud ((N − m) < prv) tak platí ((N − m) = prv).

Kde m je kladné celé číslo. Neboli, pokud je pořadové číslo N + m (N − m) mimo rozsah, tak
se rovná prv + 51 (prv).

Definice: Popišme ještě jednou průběh vynášky: „Hráč A je na řadě a preferuje kartu CH.
Karta CH je tedy vynesena jako N-tá karta a na řadě je hráč A′.“. Toto lze zapsat jako formuli:

(narade_A ∧ BA(CH))⇒ (NCH ∧ narade_A′)

Formulím v tomto tvaru říkejme N-tá vynáška. Přičemž z pravidel hry je vždy domyslitelné,
který hráč je na řadě (na začátku zdvihu je na řadě hráč, který vyhrál minulý zdvih, a pak do
konce zdvihu je vždy na řadě hráč po levici). N-tá vynáška je formule, která je součástí mno-

žiny tvrzení popisujících pravidla.
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5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

Poznámka: Slovo „domyslitelné“ budeme používat, když určitý fakt je odvoditelný z pravi-

del, ale formálně to dokázáno nebude.

Pokračujme tedy v příkladě 1: Jižní hráč je na řadě a preferuje pikového krále. Platí tedy:

narade_ j ∧ B j(sK)

Jelikož pravidla platí ve všech stavech, tak ve skutečném stavu platí i následující první vynáška:

(narade_ j ∧ B j(sK))⇒ (1sK ∧ narade_z)

Jelikož i ve skutečném stavu platí modus ponens, tak také platí:

1sK ∧ narade_z

Jelikož narade_z je jedno z tvrzení popisující pravidla, tak mu věří všichni hráči.

Je zřejmé, že dojde ke změně znalostí všech hráčů a to už jen proto, že když hráč zahraje
nějakou kartu, tak už jí nejspíš nemá v ruce. Jelikož všichni hráči znají pravidla hry, tak si

domyslí důsledky toho, že nějaká karta byla zahraná.

Obrázek 25 Stav sehrávky v rozšířeném příkladu 1 po první vynášce.

V některých stavech je tedy po vynesení pikového krále domyslytelná kontradikce. Například
severní hráč připouštěl stav, kde platilo, že pikového krále má západní hráč, což samozřejmě
nemohlo platit. Jelikož hráči věří, že jsou bezesporní, tak přestanou připouštět stavy obsahující
kontradikci. Na obrázku 25 je tedy vidět, že zůstaly pouze ty stavy, ve kterých platilo jsK (pro
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5.2 Pravidla hry, jednoduché strategie a jejich strategická tvrzení

porovnání viz obrázek 24 ).

Vyskytl se nám tu ale jeden menší problém. Ve stavech (a to i ve skutečném) nyní platí „Karta
pikový král byla zahrána jako první“ (platí 1sK), ale zároveň i „Jižní hráč má pikového krále“
(platí jsK). To ale odporuje pravidlům. Poté co byl pikový král zahrán, tak by už nemělo platit,
že jižní hráč má pikového krále. To by pak ale ve skutečném stavu platily výroky jsK a ¬ jsK.
Zbylé stavy by tedy měly také obsahovat kontradikci.

Tohoto problému jsme mohli všimnout už u formule ((narade_ j ∧ B j(sK)) ⇒ (1sK ∧

narade_z)), což lze upravit na ((narade_ j ∧ B j(sK)) ⇒ (1sK ∧ narade_z ∧ narade_ j)). Dva
hráči ale nařadě být samozřejmě nemůžou.

Jde o to, že tvrzení „Hráč A má kartu CH“ a „Hráč A je na řadě“ jsou obecně aktuální pouze
v N-té vynášce (v určitém momentu). Proto rozšíříme definici těchto dvou tvrzení na „Hráč A

má kartu CH v N“ (a tvar jeho reprezentujícího výroku NACH) a „Hráč A je na řadě v N“ (a
tvar jeho reprezentujícího výroku na Nnarade_A).

Také je rozumné i pozměnit definici „Hráč A preferuje kartu CH“ na „Hráč A preferuje kartu
CH v N“ (BA(NCH)). (všechny definice jsou přehledně uvedené v podkapitole 5.2.3)

Definice: Tvrzení „Tým hráče A získal P zdvihů v N“ bude reprezentovat elementární
výrok:

Nzisk_PA

Zisk P budeme započítávat vždy od začátku zadání. Pokud N není ve výroku uvedeno, tak jde
o poslední vynášku (na konci hry).

Hráč tedy vybere preferovanou kartu, tu zahraje a pak je na řadě další hráč. Ten vybere
preferovanou kartu, zahraje jí a na řadě je další hráč. Tak to pokračuje, dokud nenastane konec
sehrávky, kdy se vyhodnotí počet získaných zdvihů pro tým. Průběh sehrávky od začátku zadání
lze zapsat následujícím způsobem:

(Nnarade_A ∧ BA(NCH))⇒ ((NCH ∧ (N + 1)narade_A′)⇒

((N + 1)narade_A′ ∧ BA′((N + 1)C′H′))⇒ (((N + 1)C′H′ ∧ (N + 2)narade_A′′)⇒ ...

⇒ (N + m)zisk_PA)...)

Kde m je počet zahraných vynášek od N-té vynášky. Hodnota P je zřejmá z pravidel hry.
Hráči ve kterémkoliv momentu hry si dokážou domyslet, kolik získali zdvihů pro tým.
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5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

Nyní můžeme dokončit příklad:

1)1sK ∧ 2zp10 ∧ 2sp2 ∧ 2v♡Q ∧ 2narade_z předpoklad

2)Bz(2zp10) hráč z ví co má ted’ v ruce

3)Bz(2zp10⇒ 2p10) hráč z používá strategii poslední karty

4)Bz(2p10) MP: 2 a 3

5)2narade_z ∧ Bz(2p10) 1+4

6)(2narade_z ∧ Bz(2p10))⇒ (2p10 ∧ 3narade_s) druhá vynáška

7)2p10 ∧ 3narade_s MP: 5 a 6

8)1sK ∧ 2p10 ∧ 3sp2 ∧ 3v♡Q ∧ 3narade_s 7+ domyslitelná tvrzení

9)Bs(3sp2) hráč s ví co má v ruce

10)Bs(3sp2⇒ 3p2) hráč s používá strategii poslední karty

11)Bs(3p2) MP: 9 a 10

12)3narade_v ∧ Bs(3p2) 8+11

13)(3narade_v ∧ Bs(3p2))⇒ (3p2 ∧ 4narade_v) třetí vynáška

14)3p2 ∧ 4narade_v MP: 12 a 13

15)1sK ∧ 2p10 ∧ 3p2 ∧ 3v♡Q ∧ 4narade_v 14+ domyslitelná tvrzení

16)... přeskočíme

17)1sK ∧ 2p10 ∧ 3p2 ∧ 4♡Q platí na konci zdvihu

�

V důsledku 8 a 15 byl použit fakt, že pokud hráč má kartu v N-té vynášce a nevynesl jí, tak jí
má nadále i v (N+1)-té vynášce. Z důsledku 17 je domyslitelné, že tento zdvih vyhrál ten, kdo
vyložil pikového krále, tedy jižní hráč.

5.2.2 Strategie bez znalosti znalostí ostatních hráčů

Příklad 2: Hraje ze předposlední zdvih v sehrávce.
∙ Jižní hráč má pikového krále a kluka (sK, sJ).
∙ Západní hráč má srdcové eso a pikovou dvojku (♡A, s2).
∙ Severní hráč má károvou trojku a desítku (♢10, ♢3).
∙ Východní hráč má pikovou desítku a královnu (sQ, s10).

Na řadě je jižní hráč a hraje se beztrumfová hra.

Definice: Nejdříve definujme konjunkci tvrzení „Hráč A má kartu CH v N“, kde hodnoty A

jsou stejné a hodnoty N jsou stejné, jako „Ruka hráče A v N“.

Definice:„Pokud hráč hraje první vynášku, tak vybere nejvyšší kartu. Jinak pokud má karty
hlavní barvy, tak vybere tu nejvyšší. Jinak vybere nejvyšší kartu.“ Strategická znalost hráče A

je tedy ruka hráče A v N a první zahraná karta ve zdvihu.

(„První zahraná karta ve zdvihu“ ∧ „Ruka hráče A na začátku zdvihu“)⇒ NCH

Tuto strategii budeme nazývat strategie vždy nejvyšší karta ai budeme ji označovat, jako for-
muli S tV1. (Hráč používající strategii vždy nejvyšší karta věří formuli S tV1.)
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Už ted’ můžeme říci, že součástí strategických tvrzení všech strategií, které budou uvedené
v této práci, budou tvrzení popisující ruku hráče.

Vrat’me se tedy k našemu příkladu 2 a dejme tomu, že všichni hráči používají právě S tV1.
Stav příkladu zobrazíme v následující Kripkeho struktuře:

Obrázek 26 Stav příkladu 2 při první vynášce.

Poznámka: Výroky, které když jsou platné ve skutečném stavu, tak jsou „známé“ všem hráčum,

budeme pro přehlednost zapisovat jen do skutečného stavu. (Jde například o výroky, kdo je na

řadě nebo jaká byla vynesena karta.)

Podle popisu S tV1 první hráč vybírá pikového krále (poslední řádek v přípustném stavu pro
jižního hráče). Ostatní hráči nejsou první, musí tedy vybírat podle hlavní barvy. Ta ale není v
tomto momentě známá. Hráči tedy nemohou vyhodnotit svou preferovanou kartu.

Zahrajeme tedy v příkladě 2 první výnášku:

(1narade_ j ∧ B j(1sK))⇒ (1sK ∧ 2narade_z)
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Obrázek 27 Stav příkladu 2 po první vynášce.

Strategické znalosti všech hráčů se změnily (to je vidět na obrázku 27). Piky se staly hlavní
barvou a mohou být tedy odvozeny preferované karty ostatních hráčů. Za povšimnutí stojí, že
severní a východní hráč nemusí čekat, až budou na řadě. Už ted’ totiž ví, kterou kartu zahrají.

Definice: „Série zahraných karet v N“ je konjunkce všech platných tvrzení „Karta CH

byla zahraná jako (N − m)-tá“, kde m je libovolné kladné celé číslo.

Samozřejmě ale normální hráč si nepamatuje celou sérii zahraných karet. To v Kripkeho
struktuře se projeví tak, že v přípustných stavech hráče A, jsou platná pouze taková tvrzení
„Karta CH byla zahraná jako N-tá“, která si hráč pamatuje. Budeme předpokládat, že hráč si

pamatuje všechny zahrané karty od začátku zadání.

Definice: Dejme tomu tedy, že všichni hráči používají následující strategii, kterou nazveme
strategie přebít pokud to jde: „Pokud hráč A začíná zdvih, tak zahraje nejvyšší kartu. Jinak
pokud je nejsilnější karta ve zdvihu zahrána protihráčem, tak pokud to jde, tak hráč A přebije
kartou s nejnižší možnou hodnotou. Jinak zahraje kartu s nejnižší hodnotou.“. Strategii budeme
označovat jako formuli S tV2. Strategické znalosti hráče A je tedy ruka hráče A v N a série
zahraných karet od začátku zadání až po N-tou vynášku.

(„Série zahraných karet v N“ ∧ „Ruka hráče A v N“)⇒ NCH

Vrat’me se k příkladu 2 a upravme tedy předchozí strukturu z obrázku 27, tak, že hráči věří
strategii vždy nejvyšší, pokud hlavní:
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Obrázek 28 Stav upraveného příkladu 2 po první vynášce.

Nyní hráči reagují na každou zahranou kartu, tedy na aktuální stav. To v zápisu strategie lze
poznat podle toho, pokud na levé i pravé straně implikace hodnoty proměnné N se rovnají.

5.2.3 Shrnutí

V předchozích podkapitolách jsme definovali následující elementární výroky a pomocné for-
mule:

∙ Tvrzení „Hráč A má kartu barvy C a hodnoty H v N“ reprezentuje elementární výrok
ve tvaru: NACH

∙ Pomocná formule „Ruka hráče A v N“ je konjunkce platných výroků NACH se stejnou
hodnotou N a stejnou hodnotou A (v jednom momentě u jednoho hráče).

Tvrzení a formule popisující průběh sehrávky (Známé všem hráčům):

∙ Tvrzení „Hráč A preferuje kartu barvy C a hodnoty H v N“ reprezentuje formule ve
tvaru: BA(NCH)
∙ Tvrzení „Tým hráče A získal P zdvihů v N“ reprezentuje elementární výrok ve tvaru:

Nzisk_PA

∙ Tvrzení „Hráč A je na řadě v N“ reprezentuje elementární výrok ve tvaru: Nnarade_A

∙ Tvrzení „Karta barvy C a hodnoty H byla zahrána v N“ reprezentuje elementární
výrok ve tvaru: NCH

∙ Pomocná formule „Série zahraných karet v N“ je konjunkce platných výroků ve tvaru
(N − m)CH, kde hodnota m je libovolné kladné celé číslo.

Tvrzení „N-tá vynáška“ definujeme jako formuli v následujícím tvaru:

(Nnarade_A ∧ BA(NCH))⇒ (NCH ∧ (N + 1)narade_A′)
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Formule popisující výběr preferované karty:

(BA(„Strategická tvrzení“) ∧ BA(„Strategická tvrzení“⇒ NCH))⇒ BA(NCH)

Kde:

∙ „Strategická tvrzení“ je konjunkce vybraných tvrzení, které jsme uvedli výše (potřeb-
ných k aplikaci strategie) a hodnota N je pořadí vynášky, pro kterou výběr platí.

∙ Modální formuli BA(„Strategická tvrzení“) říkáme „Strategická znalost hráče A“.

∙ Formulím ve tvaru („Strategická tvrzení“⇒ NCH) říkáme instance strategie (konkrétní
strategická tvrzení a konkrétní zahraná karta). Strategie je konjunkce určitých instancí
strategie.

Hráči znají svou strategii a své znalosti, nemusí však znát strategii a znalosti jiných.

Uvedli jsme si následující strategie:

Strategie poslední karty:
„Hráč preferuje svou poslední kartu“. Strategická znalost je jen ruka hráče v posledním kole.

Strategie vždy nejvyšší karta (S tV1):
„Pokud je hráč je na tahu jako první ve zdvihu, tak vybere nejvyšší kartu. Jinak pokud má karty
hlavní barvy, tak vybere tu nejvyšší. Jinak vybere nejvyšší kartu.“ Strategická znalost hráče A je
tedy ruka hráče A v N a první zahraná karta ve zdvihu. Zde se preferovaná karta mění nanejvýš
jednou za zdvih.

Strategie přebít pokud to jde (S tV2):
„Pokud hráč A začíná zdvih, tak zahraje nejvyšší kartu. Jinak pokud je nejsilnější karta ve
zdvihu zahrána protihráčem, tak pokud to jde, tak hráč A přebije kartou s nejnižší možnou hod-
notou. Jinak zahraje kartu s nejnižší hodnotou.“ Strategická znalost hráče A je tedy ruka hráče
A v N a série zahraných karet od začátku zadání do momentu N. Zde se preferovaná karta může
měnit nanejvýš v každé vynášce.

Společný znak těchto strategií je, že součástí jejich strategických tvrzení nejsou znalosti
protihráčů.

5.2.4 Pozorování

U každého elementárního výroku, který jsme definovali výše, se vyskytuje pořadové číslo vy-
nášky N, neboli momentu, kdy je výrok je „aktuální“.

Například ve skutečném stavu, ve kterém je platný výrok 1narade_ j, jsou platné i výroky
0narade_s, −1narade_ j... Tyto výroky jsou sice platné, ale ve stavech je nezobrazujeme, pro-
tože už nejsou zapotřebí. Je ale zvláštní, že tyto výroky jsou platné v jednom skutečném stavu,
neboli jinak: je zvláštní, že používáme jeden skutečný stav pro tyto výroky. Skutečný stav se
přece každým momentem mění.

Něco takového bychom rádi zobrazili třeba následujícím způsobem:
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Obrázek 29

Přičemž si můžeme představit, že z každého skutečného stavu jsou přípustné další stavy, které
připouští hráči. My jsme si tedy doposud zobrazovali jakoby jistý výřez momentu z takovéto
struktury.

Relace přípustnosti ze struktury z obrázku 29 reprezentují jakéhosi „časového logika“, který
to co připouští, to se stalo před „okamžikem“, to co připouští, že připouštěl, to se stalo před
dvěma „okamžiky“. Neboli Bt(p)⇒ 1p a BtBt(p)⇒ 2p . . .

Něčím takovým se zabývá temporální logika [22], která ale není součástí této práce (protože
ani nebylo předpokládáno, že bude zapotřebí). Pro naše účely snad ale vystačíme s tím, co jsme
si doposud definovali.

5.3 Strategie používající strategické znalosti jiných hráčů

V této poslední části bude uvedeno, jak hráč dokáže využít znalosti strategických znalostí a
strategií jiných hráčů. Poté si uvedeme pár jednoduchých příkladu pro ilustraci, proč je dobré
uvažovat o tom, že jiní hráči mají jiné znalosti.

5.3.1 Předpovězení průběhu sehrávky

Příklad 3: V předposledním zdvihu zahrál východní hráč károvou devítku a jižní hráč károvou
čtyřku (♢9, ♢4). Na řadě je západní hráč. Stav rukou hráčů je následující:

∙ Východní hráč má trefovou pětku (p5).

∙ Jižní hráč má pikové eso (sA).

∙ Západní hráč má trefovou čtyřku a srdcovou osmu (♡8,p4).

∙ Severní hráč má károvou dvojku a desítku (♢2, ♢10).

Hraje se na srdcové trumfy.

Předpokládejme, že hráči hrají podle strategie S tV2 až na západního. Zatím není důležité,
v jakou strategii západní hráč věří. Řekněme však, že západní hráč zase podvádí a označil si
před hrou karty, tudíž ví, kdo má jakou kartu. Tentokrát ale i ví, že všichni ostatní věří strategii
S tV2. Západní hráč tedy začne přemýšlet:
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1)1♢9 ∧ 2♢4 stav sehrávky

2)Bz(1♢9 ∧ 2♢4) Hráč z zná zahrané karty

3)Bz(3s♢2 ∧ 3s♢10) Hráč z ví, co má hráč s v ruce

4)Bz(4s♢2 ∧ 4s♢10) Hráč z si domyslí z 3 (vysvětleno níže)

5)Bz(1♢9 ∧ 2♢4 ∧ 4s♢2 ∧ 4s♢10) plyne z 3 a 4

(1♢9 ∧ 2♢4 ∧ 4s♢2 ∧ 4s♢10) subst. za F

6)Bz(Bs(F)) Hráč s zná také stav hry a také svou ruku

7)Bz(3p4⇒ Bs(3p4)) Hráč z ví, že hráč s se dozví zahranou kartu

8)Bz(3p4⇒ (Bs(3p4) ∧ Bs(F))) plyne z 6+7

9)Bz(3p4⇒ (Bs(F ∧ 3p4))) plyne z 8

10)Bz(Bs((F ∧ 3p4)⇒ 4♢10)) Hráč z zná strategii ve kterou věři hráč s

((F ∧ 3p4)⇒ 4♢10) subst. za S

11)Bz((Bs(F ∧ 3p4) ∧ Bs(S ))⇒ Bs(4♢10)) Hráč z věří, že hráč s je typu 1s

12)Bz(3p4⇒ ((Bs(F ∧ 3p4) ∧ Bs(S ))) plyne z 9 a 10

13)Bz(3p4⇒ Bs(4♢10)) plyne z 12+11

14)Bz(4narade_s) Hráč z ví kdo je po něm nařadě

15)Bz(3p4⇒ (Bs(4♢10) ∧ 4narade_s)) plyne z 13 a 14

16)Bz((Bs(4♢10) ∧ 4narade_s)⇒ 4♢10) Hráč z zná pravidla

17)Bz(3p4⇒ 4♢10) plyne z 15+16

�

Důsledek 4 si západní hráč domyslel z důsledku 3, protože ví, že severní hráč bude mít stejné
karty i ve 4té vynášce.

Důkaz má důležité body, které slovně popíšeme:
∙ Západní hráč zná strategické znalosti severního hráče ve vynášce 3 (důsledek 6).
∙ Západní hráč zná strategické znalosti severního hráče ve vynášce 4, pokud trefová čtyřka

by byla vynesena (důsledek 9).
∙ Západní hráč zná ve kterou strategii severní hráč věří (důsledek 10).
∙ Západní hráč zná kartu, kterou bude severní hráč preferovat ve vynášce 4, pokud bude

vynesena trefová čtyřka (důsledek 13).
∙ Jelikož severní hráč bude hrát čtvrtou vynášku, tak západní hráč zná kartu, která bude

vynesena čtvrtou vynášku, pokud zahraje trefovou čtyřku (důsledek 17).

Tento postup lze zobecnit pro různé hráče a pro ruzné znalosti a strategie. Shrňme tedy tento
poznatek do jedné věty:

Věta M1: Pokud hráč A věří, že zná strategické znalosti a strategii hráče A′ ve vynášce N a
hráč A′ bude na řadě ve vynášce (N + 1). Tak hráč A věří, že bude znát, jaká karta C′H′ bude
zahrána ve vynášce (N + 1), pokud bude zahrána karta CH ve vynášce N.

Definice: Hráč bude tedy věřit formuli ve tvaru uvedeném níže. Formulím v tomto tvaru
budeme říkat „Předpověd’ pro NCH“:

(NCH ⇒ (N + 1)C′H′)
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5.3 Strategie používající strategické znalosti jiných hráčů

V příkladu 3 tedy hráč věří tvrzením (3p4⇒ 4♢10) a (3♡8⇒ 4♢2). To západnímu hráči ale
zatím moc nepomůže.

Věta M2: Pokud hráč A věří, že zná strategické znalosti a strategii všech hráčů v N, tak také
zná počet P získaných zdvihů, pokud při N-té vynášce bude zahrána karta CH.
Důkaz: Pokud hráč A věří, že zná strategické znalosti a strategii všech hráčů ve vynášce N tak
platí:
∙ Podle věty M1 hráč A bude věřit, že zná předpověd’ pro NCH:

(NCH ⇒ (N + 1)C′H′)
∙ Hráč A tedy věří, že ví, jak se strategické znalosti ostatních hráčů změní, pokud bude

zahraná karta CH v N-té vynášce.
∙ Hráč A tedy věří, že zná strategické znalosti a strategii všech hráčů ve vynášce (N + 1).
∙ Podle věty M1 hráč A bude věřit, že zná předpověd’ i pro (N + 1)C′H′:

((N + 1)C′H′ ⇒ (N + 2)C′′H′′)
∙ ...

Hráč A tedy dokáže předpovědět průběh sehrávky až do jejího konce. Jelikož určitě zná i pra-
vidla hry, tak dokáže si domyslet, kolik zdvihů by získal v tomto předpovězeném průběhu
sehrávky.�

Definice: Hráč bude tedy věřit formuli ve tvaru uvedeném níže. Formule v tomto tvaru čteme
jako „Ohodnocení karty CH v N je P“:

(NCH ⇒ zisk_PA)

Nyní konečně můžeme uvést strategii maximalizující počet získaných zdvihů: „Hráč A

zahraje kartu CH, která podle něj přinese největší počet získaných zdvihů. Pokud je takových
karet víc než jedna, tak vždy vybere s tou nejmenší hodnotou.“ Strategické znalosti hráče jsou
pravidla hry, ruka hráče A a strategické znalosti a strategie ostatních hráčů. Z těch hráč podle
věty M2 odvodí tvrzení ve tvaru (NCH ⇒ zisk_PA).

(„Ruka A v N“ ∧ (NCH ⇒ zisk_PA) ∧ (NC′H′ ⇒ zisk_P′A′) ∧ . . . )⇒ NCH

Kde P je největší a H nejmenší a CH, C′H′ , . . . jsou karty v ruce A v N. Množině tvrzení
popisujících tuto strategii budeme říkat S tM.

Vrat’me se nyní k příkladu 3. Podle věty M2 západní hráč věří v následující formule (3p4⇒
zisk_1z) a (3♡8⇒ zisk_2z) (zisk započítáváme od začátku zadání).

Pokud by západní hráč tedy věřil strategii maximalizující počet získaných zdvihů, tak by
zahrál srdcovou osmičku, a jelikož se ve svých znalostech nemýlil, tak skutečně získal dva
zdvihy.

5.3.2 Prověření konzistence voleb jiných hráčů

Příklad 4: V předposledním zdvihu byl zahrán jižním hráčem pikový kluk (platí 1sJ) a ted’ je
na řadě západní hráč.
∙ Západní hráč má v ruce pikovou dvojku a pikovou královnu (s2, sQ).
∙ Všichni vědí, že severní hráč má károvou dvojku a trojku (♢2, ♢3) (severní hráč tedy hru

už nijak neovlivní, takže o něm nebudeme dále uvažovat).
Jelikož si západní hráč označil karty, tak ví, že:

45



5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

∙ Východní hráč má dvojkové srdce a bud’ pikového krále, nebo pikovou desítku (♡2, (sK

nebo s10)).
∙ Jižnímu hráči zbývá bud’ pikový král nebo piková desítka (sK nebo s10).

Z nějakého důvodu totiž západní hráč nemůže rozeznat, kdo(jižní nebo východní hráč) má pi-
kového krále a kdo pikovou desítku. Západní hráč věří tomu, že všichni ostatní věří strategii
S tV2 přičemž sám věří strategii S tM. Sehrávka je beztrumfová.

Zatím řešme tento příklad 4, aniž bychom znali všechny formule platné ve skutečném stavu:

Obrázek 30 Podstruktura přípustná západním hráčem.

Poznámka: Pro připomenutí: červená plná hrana je relace přípustnosti západního hráče, černá

plná hrana jižního hráče a červená přerušovaná čára východního hráče. Všechny relace jsou

transitivní. Neorientované hrany reprezentují symetrické relace. O severním hráči neuvažu-

jeme, protože nijak nemuže zasáhnout do hry.

Západní hráč tedy připouští dva stavy (1 a 2), které se liší výroky (2vsK, 2 js10) a (2vs10, 2 jsK)
a neví tedy, který je z nich pravdivý.

Sice větu M2 nemůžeme přímo použít, ale přece jen předpokládejme, že západní hráč do-
káže uvažovat ve smyslu „Pokud stav 1 je ten skutečný, tak ohodnocení mých karet by bylo. . . “.
Ohodnocení pak budou platná pouze v tom určitém stavu.

Takže pokud stav 1 by byl skutečný:

Pokud by západní hráč zahrál pikovou dvojku, tak východní hráč zahraje pikového krále.
Tím východní hráč získá zdvih. Východní hráč tedy začíná srdcovou dvojkou, jižní pikovou
desítkou a západní hráč pikovou královnu. Tím východní hráč získá druhý zdvih.

(2s2⇒ zisk_2z)
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5.3 Strategie používající strategické znalosti jiných hráčů

Pokud by západní hráč zahrál pikovou královnu, tak východní hráč zahraje pikového krále.
Tím získá východní hráč zdvih. Východní hráč tedy začíná srdcovou dvojkou, jižní pikovou
desítkou a západní hráč pikového královnu. Tím východní hráč získá druhý zdvih.

(2sQ⇒ zisk_2z)

Pokud by byl skutečný stav 2:

Pokud by západní hráč zahrál pikovou dvojku, tak východní hráč zahraje pikovou desítku.
Tím jižní hráč získává zdvih. Jižní hráč tedy začíná pikovým králem, západní zahraje pikovou
královnu a východní hráč srdcovou dvojku. Tím jižní hráč získá druhý zdvih.

(2s2⇒ zisk_0z)

Pokud by západní hráč zahrál pikovou královnu, tak východní hráč zahraje pikovou desítku.
Tím západní hráč získává zdvih. Západní hráč tedy začíná pikovou dvojkou, východní hráč
zahraje srdcovou dvojku a jižní hráč zahraje pikového krále. Tím jižní hráč získává zdvih.

(2sQ⇒ zisk_1z)

Pro jednu kartu nejsou ve dvou stavech ohodnocení stejná, díky čemuž by platilo například
Bz(2sQ⇒ zisk_1z). Takže západní hráč nemůže použít strategii S tM.

Západní hráč si ale vzpomněl, že jižní hráč tu vyloženou kartu (pikového kluka) měl ve své
ruce a také to, že jižní hráč v tu dobu byl i na řadě. Zároveň věří, že jižní hráč věří strategii
S tV2. Platí tedy:

Pro stav 1:

1)1 |= 1 jsJ ∧ 1 js10 Platilo v první vynášce ve stavu 1

2)1 |= 1narade_ j Platilo v první vynášce

3)1 |= B j(1narade_ j ∧ 1 jsJ ∧ 1 js10) Jižní hráč zná svojí ruku a ví, že je na řadě

4)1 |= B j((1narade_ j ∧ 1 jsJ ∧ 1 js10)⇒ 1sJ) Jižní hráč věří StV2

5)1 |= B j(1sJ) MP: 3 a 4

6)1 |= (B j(1sJ) ∧ 1narade_ j)⇒ 1sJ Ve stavu 1 platí pravidla hry

7)1 |= 1sJ MP: 2 a 5 a 6

�

V důsledku 4 jižní hráč vybírá pikového kluka, protože hraje jako první ve zdvihu a pikový
kluk je nejsilnější karta v ruce. Důsledek 7 odpovídá i platnému tvrzení, že první vynášku byl
zahrán pikový kluk. Co stav 2?:

1)2 |= 1 jsJ ∧ 1 jsK Platilo v první vynášce ve stavu 2

2)2 |= 1narade_ j Platilo v první vynášce

3)2 |= B j(1narade_ j ∧ 1 jsJ ∧ 1 jsK) Jižní hráč zná svojí ruku a ví, že je na řadě

4)2 |= B j((1narade_ j ∧ 1 jsJ ∧ 1 jsK)⇒ 1sK) Jižní hráč věří StV2

5)2 |= B j(1sK) MP: 3 a 4

6)2 |= (B j(1sK) ∧ 1narade_ j)⇒ 1sJ Ve stavu 2 platí pravidla hry

7)2 |= 1sK MP: 2 a 5 a 6

�
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V důsledku 4 jižní hráč vybírá pikového krále, protože hraje jako první ve zdvihu a pikový král
je nejsilnější karta v ruce. Podle důsledku 7 ve stavu 2 tedy platí, že byl zahrán pikový král jako
první ve zdvihu, což ale není pravda, protože ve skutečnosti byl zahrán jako první pikový kluk.
Stav 2 tedy obsahuje kontradikci, a jelikož západní hráč věří, že je konzistentní (bezesporný),
tak stav 2 nesmí připouštět.

Díky tomu, že hráč si pamatuje minulé strategické znalosti a strategii jiných hráčů, tak

dokáže reprodukovat jejich výběr, čímž může vyloučit některé stavy, které sám připouští.

Obrázek 31 Podstruktura přípustná západním hráčem po ověření konzistence.

Západní hráč tedy věří (1s2 ⇒ zisk_2z) a (1sQ ⇒ zisk_2z), a zároveň má pikovou dvojku a
pikovou královnu v ruce. Jelikož obě karty mají stejné ohodnocení, tak zahraje tedy pikovou
dvojku, aby si nechal tu silnější kartu. Pokud by byl západní hráč vůči znalostem ostatních
hráčů přesný (ve skutečném stavu), tak by skutečně vyhrál dva zdvihy. Stalo se však něco
jiného.

5.3.3 Využití špatné znalosti protihráče

Příklad 5(který předcházel předchozímu příkladu): Jižní hráč si konečně všiml, že západní
hráč si značkuje karty. Sám se naučil tyto značky číst, ale doposud mu to bylo k ničemu, protože
používal strategii S tV2. V této sehrávce však začal věřit strategii S tM.

Jižní hráč ve skutečnosti drží pikového krále a pikového kluka. Na pikovém králi upravil
značku tak, aby si jí západní hráč pletl s pikovou desítkou, kterou má východní hráč.

Jižní hráč ví, že západní hráč věří, že jižní a východní hráči věří strategii S tV2. Jižní hráč
také věří, že východní hráč věří strategii S tV2. Jižní hráč je tedy přesný vůči znalostem svých
protihráčů. Jižní hráč je na řadě.
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Obrázek 32 Stav příkladu 5 (a 4) před první vynáškou.

Poznámka: Pro přehlednost jsou tvrzení „Má kartu“ rozloženy ve stavech. Předpokládáme, že

hráči ví, že pokud někdo jiný věří, že má nějakou kartu, tak ji doopravdy má. Na obrázku je i

názorně vidět, že jižní hráč je přesný vůči znalostem svých protihráčů.

Aby mohl jižní hráč použít strategii S tM, tak musí odvodit ohodnocení jeho dvou karet.

Pokud jižní hráč zahraje pikového krále, tak západní hráč už bude vědět, že pikovou desítku
má východní hráč. Z jeho strategie (což jižní hráč ví, protože zná znalosti a strategii západního
hráče) by vyplynulo, že by zahrál pikovou dvojku. Východní hráč pak zahraje pikovou desítku
a zdvih vyhraje jižní hráč. Jižní hráč zahraje pikového kluka, západní hráč pikovou královnu a
východní srdcovou dvojku. Zdvih získává západní hráč.

(1sK ⇒ zisk_1 j)

Co se stane, pokud hráč zahraje pikového kluka, jsme vlastně vyřešili v minulém příkladě.
Jelikož západní hráč věří, že jižní hráč by měl vybrat vyšší kartu, tak začne věřit, že pikový kluk
je nejvyšší karta, kterou jižní hráč má. Proto západní hráč začne věřit, že pikového krále má
východní hráč. Proto také východní hráč zahraje pikovou dvojku. Východní hráč ale (k údivu
západního hráče) zahraje pikovou desítku a jižní hráč tedy získává zdvih. Jižní hráč v dalším
zdvihu zahraje pikového krále, a získá na konec další zdvih, protože je to nejvyšší karta ve hře.

(1sJ ⇒ zisk_2 j)
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Jižní hráč tedy ví, že má pikového krále a kluka a věří v ohodnocení karet (1sK ⇒ zisk_1 j) a
(1sJ ⇒ zisk_2 j). Preferuje tedy pikového kluka, kterého zahraje. Jelikož jižní hráč byl přesný
vůči znalostem ostatních hráčů, tak skutečně vyhrál dva zdvihy.

Něčemu takovému můžeme říkat bluff, protože jižní hráč svým tahem „předstíral“, že má
v ruce jiné karty, než ve skutečnosti měl. Ten bluff byl z pohledu jižního hráče jistý, protože
věřil, že západní hráč určitě na to skočí. V zásadě jde o to, že jižní hráč využil špatné znalosti
západního protihráče.

K tomuto blufu jižnímu hráči stačila obyčejná strategie maximalizující počet získaných
zdvihů a znalost o znalostech jiných hráčů.

5.3.4 Shrnutí

Uvedli jsme si následující reprezentaci tvrzení ve výrokové logice:

∙ „Předpověd’ pro NCH“ je formule ve tvaru (NCH ⇒ (N + 1)C′H′).

∙ Tvrzení „Ohodnocení karty CH v N “ reprezentuje formule ve tvaru: (NCH ⇒ zisk_PA),
kde P je počet získaných zdvihů pro hráče A na konci sehrávky, pokud se zahraje karta
CH v N.

Dále byly uvedeny následující věty:

Věta M1: Pokud hráč A věří, že zná strategické znalosti a strategii hráče A′ ve vynášce N a
hráč A′ bude na řadě ve vynášce (N + 1). Tak hráč A věří, že bude znát, jaká karta C′H′ bude
zahrána ve vynášce (N + 1), pokud bude zahrána karta CH ve vynášce N.

Věta M2: Pokud hráč A věří, že zná strategické znalosti a strategii všech hráčů v N, tak také
zná počet P získaných zdvihů, pokud při N-té vynášce bude zahrána karta CH.

A nakonec jsme popsali novou strategii:

Strategie maximalizující počet získaných zdvihu (S tM):
„Hráč A zahraje kartu CH, která podle něj přinese největší počet získaných zdvihů. Pokud je
takových karet víc než jedna, tak vždy vybere s tou nejmenší hodnotou.“ Strategické znalosti
hráče jsou pravidla hry, ruka hráče A a strategické znalosti a strategie ostatních hráčů. Z těch
hráč podle věty M2 odvodí tvrzení ve tvaru (NCH ⇒ zisk_PA).

(„Ruka A v N“ ∧ (NCH ⇒ zisk_PA) ∧ (NC′H′ ⇒ zisk_P′A′) ∧ . . . )⇒ NCH

Kde P je největší a H nejmenší a CH, C′H′ , . . . jsou karty v ruce A v N.

Pak tu máme pár zajímavých faktů:

∙ Díky znalostem z minulých vynášek hráč dokáže prověřit konzistenci svých přípustných
stavů a tím některé z nich vyloučit (viz: řešení příkladu 4 v podkapitole 5.3.2).

∙ Hráč dokáže využít znalost nepřesné (špatné) znalosti protihráče k tomu, aby dosáhl lep-
šího výsledku (viz: řešení příkladu 5 v podkapitole 5.3.3).

A k tomu stačila pouze strategie maximalizující počet získaných zdvihů a znalosti znalostí
jiných hráčů.
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5.3.5 Pozorování

Při řešení příkladu 4 (v podkapitole 5.3.2) byly ve dvou různých stavech (přípustných západ-
ním hráčem) platná různá ohodnocení karet (1 |= (2s2 ⇒ zisk_2z) ∧ (2sQ ⇒ zisk_2z)) a
(2 |= (2s2 ⇒ zisk_0z) ∧ (2sQ ⇒ zisk_1z)). K odvození platnosti těchto ohodnocení jsme
nepoužili větu M2, protože k jejímu použití jsou kladeny podmínky, kde hráč musí něčemu už
věřit, a ne pokládat za možné. Pokud se podíváme na důkaz v podkapitole 5.3.1, který byl pro
odvození věty M2 zásadní, tak si můžeme všimnout, že kdybychom nedokazovali ve skuteč-
ném stavu, ale přímo ve stavu přípustném západním hráčem, tak operátor Bz bychom nemuseli
používat před každou formulí v důsledcích. Tím by se nejen důkaz zpřehlednil, ale také by pak
nám umožnilo dojít k faktu, že větu M2, můžeme použít v každém stavu, nejen v tom skuteč-
ném.

To znamená, že o každém stavu bychom uvažovali jako o samostatném stavu, ve kterém
bychom mohli „simulovat“ průběh hry až do konce a tím pádem bychom i zjistili ohodnocení
karet pro každý stav.

Ostatně tento přístup (nedokazovat pouze ve skutečném stavu) se nám vyplatil při ověřování
konzistence znalostí západního hráče u příkladu 4 (v podkapitole 5.3.2), kde jsme dokazovali
v jednotlivých stavech.

Co by se ale stalo, kdyby hráčovi zbylo několik přípustných stavů i po ověření konzistence?
Stavy mají stejnou pravděpodobnost, mohli bychom tedy sečíst „možná“ ohodnocení, neboli
vytvořit tvrzení [21, 20]:

(BA(NCH ⇒ zisk_PA) ∨ BA(NCH ⇒ zisk_P′A))⇒ BA(NCH ⇒ hodnota_(P + P′)A)

kde (NCH ⇒ hodnota_(P + P′)A), by bylo novým strategickým tvrzením. Nová strategie by
tedy vybírala kartu s největší hodnotou P* v (NCH ⇒ hodnota_(P*)A).

Vrat’me se ještě na chvíli k ověřování konzistence znalostí. V příkladu 4 (v podkapitole
5.3.2) západní hráč vyloučil stavy, které rozlišoval podle karet, které hráči mohli mít v ruce.
Hráč ale může například také rozlišovat stavy podle možných strategií ostatních hráčů.

Západní hráč si třeba nemusel být jistý, zda jižní hráč používá strategii S tV2 nebo S tM, takže
by v jedné množině přípustných stavů západním hráčem, by byla platná formule B j(S tV2) a
v druhé B j(S tM). Na základě ověřování konzistence znalostí by si třeba západní hráč mohl
všimnout, že jižní hráč nehraje podle strategie S tV2 a začal by věřít, že hraje podle strategie
S tM.

Druhou věcí je to, že jižní hráč mohl celou dobu předstírat, že hraje podle strategie S tV2.

Toto zde bylo uvedeno pro uvědomění, že ověřování konzistence znalostí je velmi dobrý ná-
stroj, jehož plný rozsah bohužel v této práci už nestíháme prozkoumat.

Rozebereme ještě jednu zajímavou vypozorovanou skutečnost. V příkladu 5 (v podkapitole
5.3.3) nastala situace, kdy hráč (jmenovitě jižní), který věřil strategii S tM, uvažoval o jiném
hráči (o západním), který věří strategii S tM. Tato situace už připomíná klasickou úlohu mini-
maxu, kdy hráč A předpokládá, že protihráč A′ uvažuje stejným způsobem jako on [21].
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5 Reprezentace sehrávky v modální výrokové logice

Klasická úloha minimaxu ale implikuje, že všichni hráči hrají podle stejné strategie, která
maximalizuje nějaké ohodnocení volby, a mají stejné znalosti. To je sice rozumné, ale zas na
druhou stranu je zbytečné nevužít znalosti, že druhý hráč je „jiný“(nepamatuje si zahrané karty,
nedokáže myslet tak daleko dopředu, věří nějaké jednoduché strategii, je pesimista, rád riskuje
atd..).
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6 Závěrečné zhodnocení výsledků

Pro důkladné úvodní seznámení s modální výrokovou logikou jsme vybrali několik vhodných
úloh z knížky „Navěky nerozhodnuto“ (od Raymonda Smullyana), které jsme v kapitole 3 po-
drobně vyřešili ve zvoleném formalizmu. Díky tomu jsme pochopili, jak takový logik (hráč)
přemýšlí (i jak popsat tento myšlenkový proces). S touto průpravou se dál už lehce podařilo po-
psat v modální výrokové logice průběh sehrávky a různé strategie, podle kterých hráči vybírají
své karty (lze nalézt ve shrnutí 5.2.3 a 5.3.4).

Díky několika jednoduchým tvrzením se podařilo navrhnout pokročilejší strategii, která už
bere v úvahu znalosti a strategie jiných hráčů, a to strategii maximalizující počet získaných
zdvihů (na rozdíl od těch jednoduchých strategií, které jsme si napevno definovali, jako výčet
instancí strategie). (viz podkapitola 5.3.1)

Pravidla (a tedy i průběh) hry, znalosti hráčů a jejich strategie (což je také součástí jejich zna-
lostí, ale pro přehlednost je to výhodné rozlišovat) lze zobrazit v Kripkeho struktuře sestrojené
podle návrhu na začátku kapitoly 5.

Rozsah problematiky se ukázal být mnohem složitější, než jsme na začátku předpokládali. V
rámci rozsahu bakalářské práce se nám nepodařilo popsat hru dostatečně na to, abychom podle
popisu vytvořili program, který by využíval nejdůležitější vymoženosti modální výrokové lo-
giky.

Přišli jsme na to, že by bylo vhodné využít i temporální logiky, díky které bychom mohli po-
psat hru dynamicky, a možná bychom mohli odvodit další užitečné skutečnosti (viz pozorování
5.2.4).

Vedle toho by bylo ještě užitečné konkrétně popsat, jak by hráč mohl pracovat s možnými
stavy, které nedokázal vyloučit a možnost rozlišovat stavy nejen podle karet v rukou, ale i podle
strategií ostatních hráčů a jejich znalostí.

S více možnými stavy se zvyšuje i užitečnost ověřování konzistence znalostí, kdy hráč může
některé ze stavů vyloučit.(viz příklad 4 v podkapitole 5.3.2)

A nakonec zbývá popsat nejspíš nejrozumnější stav sehrávky, tedy kdy všichni hráči použí-
vají nějakou obdobu strategie maximalizující ohodnocení určité volby. Kdy ve hře se skutečně
začnou objevovat „Plány v plánech jiných plánů“.

Každopádně se nám podařilo potvrdit (viz pozorování 5.3.5) výhody přístupu pracujícího s
popisem znalostí o znalostech (či neznalostech) jiných hráčů oproti přístupu, kdy všichni hráči
mají stejné znalosti a používají stejnou strategii, jak je tomu v klasické úloze minimax.

Popis v modální výrokové logice nám umožňuje popsat hráče, který dokáže odhadnout zna-
losti jiných hráčů a jejich nedostatky využít ve svůj prospěch. Je ale také důležité poznamenat,
že jde dvousečný meč, protože právě tato „domýšlivost“ hráče může být využita proti němu (viz
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6 Závěrečné zhodnocení výsledků

příklad 5 v podkapitole 5.3.3)), což je vlastně také jedna z výhod popisu sehrávky v modální
výrokové logice.
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on 2013-05-24]. Address: ⟨http://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/
a4b33zui/znalosti.pdf⟩.
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