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Teorie rozhodování 
Jedná se o situace, kdy inteligentní (racionální) jedinec vybírá s několika alternativ, přičemž každá z nich 

je ovlivněna náhodnými situacemi – stavy okolností. 

Prvky rozhodovacího procesu 

1) Objekt rozhodování – To, o čem rozhodujeme. 

2) Subjekt rozhodování – Kdo rozhoduje. Jedná se jediného inteligentního hráče v tomto modelu 

3) Alternativy rozhodnutí – Jedná se o možné výsledky situace = jednotlivé možnosti, ze kterých 

vybíráme. Často je možnou alternativou i volba nic nedělat, neúčastnit se, nekupovat, nesázet 

apod.!!  

4) Stavy okolností – Zastupují neinteligentního hráče v modelu. Ovlivňují jednotlivé alternativy a 

jejich realizaci = výplaty. 

5) Výplaty alternativ – Vyjadřuje užitek při realizace konkrétní alternativy za konkrétního stavu 

okolností. 

6) Pravděpodobnosti – Vyjadřují míru jistoty při rozhodování, čímž vznikají tři dílčí modely – 

rozhodování za jistotu (víme, která alternativa se bude realizovat), rozhodování za rizika 

(známe pravděpodobnosti jednotlivých stavů okolností), rozhodování za úplné nejistoty 

(neznáme pravděpodobnosti jednotlivých stavů okolností). 

Rozhodovací model může být ve formě tabulky nebo rozhodovacího stromu. Obvykle jde jednotlivé 

formy převádět mezi sebou. Rozhodovací tabulky může být buď tzv. matice výplat nebo tzv. matice 

ztrát.  

Pravděpodobnosti v rozhodovacím modelu jsou dvojího druhu 

1) Objektivní – stanoveny na základě minulých pozorování, pomocí matematického modelu apod. 

Měly by tedy vyjadřovat relativně dobrou předpověď. 

2) Subjektivní – jedná se o takové pravděpodobnosti, které si stanoví subjekt rozhodování na 

základě svého přesvědčení. Nemusí korespondovat s objektivními pravděpodobnosti.  

Pravděpodobnost se obvykle vyjadřuje formou desetinného čísla. Pravděpodobnost přiřazujeme 

pouze stavům okolností! Součet pravděpodobností u stavů okolností patřících k jedné alternativě musí 

být jedna. 

Dominance alternativ 

Existují tři druhy dominance alternativ, přičemž u každé můžeme odlišit její „sílu“. Nejsilnějším typem 

dominance je dominance podle výplat, následně dominance podle stavů okolností a nejslabší je 

dominance podle pravděpodobnosti. Existence takovéto posloupnosti nám umožňuje ověření výpočtů 

případně jejich vynechání.  

Příklad 1: Jestliže víme, že alternativa A dominuje podle výplat alternativu B, pak A dominuje B 

nejsilnějším typem dominance. V tomto případě víme, že alternativa A dominuje B i podle stavu 

okolností a pravděpodobnosti. Pokud mezi alternativami existuje nějaká dominance, pak určitě existují 

všechny slabší typy. O silnějších nic nevíme.   

Příklad 2: Víme, že alternativa A nedominuje alternativu B podle stavu okolností. To znamená, že 

alternativa A určitě nedominuje alternativu B podle výplat, ale o dominanci podle pravděpodobnosti 

nic nevíme. Pokud mezi alternativami neexistuje určitý typ dominance, pak silnější typy také neexistují.  
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Typy rozhodovacích modelů 

1) Rozhodování za jistoty – V tomto případě volíme z několika alternativ s danými stavy 

okolnostmi, ale dopředu víme, která alternativa nastane. Nejedná se tedy o rozhodování 

v pravém slova smyslu, jelikož je výsledek daný. 

2) Rozhodování za rizika – Taková rozhodovací situace, kdy známe pravděpodobnosti 

jednotlivých stavů okolností. V tomto případě volíme alternativu buď pomocí kritéria EMV 

(očekávaná hodnota výplat), které aplikujeme na matici výplat, nebo pomocí kritéria EOL 

(očekávaná možná ztráta), které aplikujeme na matici ztrát. Obě kritéria musí ukázat na 

stejnou alternativu. 

3) Rozhodování za úplné nejistoty – Taková situace, kdy neznáme rozdělení pravděpodobností 

jednotlivých stavů okolností. Existuje řada kritérií, přičemž je můžeme rozčlenit do tří skupin 

 Optimistická – MAXMAX, Hurwiczovo (pokud je optimistický index větší jak 0,5) 

 Pesimistická – Savageovo kritérium, Waldovo kritérium, Hurwiczovo (pokud je 

optimistický index menší jak 0,5) 

 Neutrální – La-placeovo kritérium 

Metody stanovení vah 
Při výběru kompromisní varianty je třeba jednotlivé alternativy vybírat v závislosti na hodnotách jejich 

kritérií. Tato kritéria můžeme dělit podle různých hledisek 

1) Podle povahy kritéria. U většiny metod výběru kompromisní varianty je třeba toto členění 

rozlišovat! 

 MAXimalizační – u takové kritéria jsou pro nás lepší vyšší hodnoty, tedy čím víc, tím 

lépe (max. rychlost automobilu) 

 MINimalizační – lepší jsou pro nás nižší hodnoty (typicky cena, bodově ohodnocená 

náročnost práce, dojezdová vzdálenost do práce) 

2) Podle měřitelnosti kritéria 

 Kvantitativní – hodnoty kritéria lze objektivně naměřit (rychlost, cena, výška) 

 Kvalitativní – hodnoty nejsou vyjádřeny prvotně číslem. Slovní hodnocení lze na číselné 

následně převést pro výpočty (chutnost jídla, barva karoserie) 

3) Podle preferencí kritéria 

 Aspirační úroveň kritérií – Jedná se o hranici, která nesmí být překročena (u MIN 

kritérií) nebo pod kterou se nesmíme dostat (u MAX kritérií).  

 Pořadí kritérií – Řadí kritéria podle důležitosti, tedy nepřiřazuje jim žádnou číselnou 

důležitost (váhu) 

 Váhy kritérií – číselné ohodnocení důležitosti kritéria 

 Kompenzace – uplatňované u metody postupných substitucí. Určité „množství“ 

jednoho kritéria můžeme vyměnit za druhé, aniž by se nám změnil užitek (100g masa 

vyměním za 4 brambory a je jedno, jestli sním jedno, nebo druhé). 

Metody 

1) Metoda pořadí – Známe důležitost kritérií, která je určena pořadím. Tyto kritéria je třeba takto 

seřadit a následně jim přidělit body. V případě, že je víc kritérií stejně důležitých, pak jim 

přiřazujeme průměrné pořadí. 

2) Metoda Fullerova trojúhelníku – Pro každou dvojici kritérií zjistíme, které ze dvou je důležitější. 

Váhu daného kritéria zjistíme tak, že vydělíme počet „vyhraných soubojů“, kdy bylo kritérium 
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lepší, celkovým počtem srovnávání. Velkou nevýhodou této metody je, že jedno kritérium vždy 

vyhodnotí jako absolutně nedůležité a přiřadí mu váhu nula.  

3) Bodovací metoda – Stanoví se interval, ze kterého se přiřazují body všem kritériím a následně 

dle stejného postupu jako u ostatních metod stanovíme váhy.  

4) Saatyho metoda  

 Pracuje se stupnicí 1 až 9, přičemž obvykle se používají pouze lichá čísla, jelikož mají 

jasnou slovní interpretaci: 1 (indiferentní, stejně důležité), 3 (mírná preference), 5 

(silná preference), 7 (velmi silná preference), 9 (absolutní preference). 

 Pro vyplňování tabulky používáme dvě pravidla – na diagonále jsou jedničky (pokud 

máme kritéria seřazená stejně ve sloupci i řádku) a čísla křížem přes diagonály jsou 

vždy čísla převrácená (tedy např. 3 a 1/3). 

 V řádcích následně spočítáme geometrický průměr a pro stanovení vah používáme 

opět normování.  

Výběr kompromisní varianty 
Jedná se o situaci, kdy vybíráme z několika alternativ, přičemž každou hodnotíme podle stejných 

kritérií.  

Možné druhy variant 

 Ideální – nejlepší podle všech kritérií 

 Bazální – nejhorší podle všech kritérií 

 Bazická – základní, od které se vychází (se kterou srovnáváme ostatní) 

 Kompromisní – nedominovaná varianta, kterou lze chápat, jako takovou, která nemusí být 

nejlepší ve všem, ale z možných alternativ se jedná o nejlepší.  

Dominance alternativ 

Jedná se o jiný druh dominance než v teorii rozhodování. Řekneme, že jedna alternativa dominuje 

druhou, pokud je ve všech kritériích lepší nebo alespoň stejně dobrá než druhá (např. se jedná o dražší, 

delší, nudnější, nebezpečnější apod. alternativu). Jelikož hledáme co možná nejlepší alternativu, pak 

jestliže je alternativa ve všem horší, než jiná, pak jistě nebude lepší. 

Metody výběru kompromisní varianty 

Ve většině případů se snažíme vytvořit jakousi kriteriální matici, tedy upravit původní hodnoty dle 

předepsaného vzorce. Kompromisní varianty získáme pronásobením vektoru vah kritérií s hodnotami 

pro danou alternativu v kriteriální matici. Mimo metody pořadí vybíráme vždy nejvyšší výsledné číslo. 

1) Aspirační úrovně – Pro každé kritérium vyřadíme všechny alternativy, které nesplňují hranici 

stanovenou aspirační úrovní. Obvykle musíme aspirační úrovně měnit několikrát. Doporučují 

první hodnoty nastavovat jako průměr pro dané kritérium a pro každou další úroveň měnit 

pouze jedno kritérium. Lze vybrat jednu nebo více variant – dle toho se nastavují hodnoty 

aspiračních úrovní. 

2) Metoda pořadí – Platí stejná pravidla jako u metody pořadí při stanovení vah kritérií 

3) Bodovací metoda – Platí stejná pravidla jako u bodovací metody při stanovení vah 

4) Metoda bazické varianty – Vytvoříme kriteriální matici dle vzorce. Důležité rozlišovat MAX a 

MIN kritéria. 

5) Metoda váženého součtu – Vyplníme kriteriální matici dle vzorce. Není třeba rozlišovat povahu 

kritéria.  
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6) Metoda AHP – pro každé kritérium musíme vytvořit zvláštní tabulku, kde podle daného kritéria 

porovnáváme všechny alternativy. Pravidla platí stejná jako u stanovení vah Saatyho metodou. 

Výsledný celkový užitek by se měl rovnat jedné. 

7) Metoda TOPSIS – metoda založená na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty. Výpočet 

probíhá dle vzorců přičemž 𝑑𝑖
+ vyjadřuje vzdálenost od ideální varianty a 𝑑𝑖

− vzdálenost od 

bazální varianty. 

8) Metoda PROMETHE – Srovnávání alternativ podle všech kritérií. Pokud je alternativa v daném 

kritérii lepší, přiřazujeme ji preferenční index, který vynásobíme váhou kritéria. Po vyplnění 

kriteriální tabulky spočítáme kladný a záporný tok, vždycky jako aritmetický průměr řádků, 

resp. sloupců (při výpočtu AP dělíme číslem o jedno menší než je počet kritérií). Následně do 

počítáme čistý tok. 

9) Metoda postupných substitucí – Grafické řešení, přičemž cílem je vyřadit všechny kritéria tak, 

aby nám zbylo pouze jedno. Podle jednoho kritéria už snad rozhodneme, zdali je daná 

alternativa lepší nebo horší než jiná. Kritéria při zakreslení na osy můžeme volit libovolně. 

Principem je vždy zvolit si jedno kritérium (tzv. řídící) a jeho libovolnou hodnotu a na tuto 

hodnotu převést ostatní alternativy dle poměru, který je stanoven v zadání (případně někdy si 

ho můžeme/musíme vymyslet sami).  

Strukturální analýza 
Vyjadřuje vztah mezi částmi systému (odvětvími) a jejich vstupy a výstupy jednak z těchto odvětví, 

jednak z okolí.  

Části strukturální tabulky 

1) I. Kvadrant – Jde o čtvercovou matici, která zachycuje vnitřní toky mezi odvětvími. Každá 

hodnota říká, kolik odvětví, v jehož řádku se nachází daná hodnota, dodává do odvětví ve 

sloupci, v němž je tato hodnota. Tyto hodnoty bývá zvykem značit malým písmenem x. 

2) II. Kvadrant – Jedná se o vektor (sloupec) finální spotřeby označovaný písmenem Y. Jsou zde 

zachyceny vnější toky produkce jednotlivých odvětví – prodej = spotřeba zákazníků, export, 

import, investice. 

3) Celková produkce – Tento vektor se nachází hned za vektorem Y a vyjadřuje veškerou produkci 

celého systému. Pro každé odvětví zjistím jeho produkci jako součet všech čísel v řádku, tedy 

všech čísel z I. a II. kvadrantu.  

4) III. Kvadrant – Kvadrant primárních činitelů má prvky s označením malé z. Jedná se o dodatečné 

náklady, které vstupují do výroby (systému), obvykle to jsou daně, mzdy, odpisy. Jedním 

z primárních činitelů může, ale nemusí, být zisk.  

5) Celková spotřeba – pod maticí primárních činitelů se nachází vektor (řádek) celkové spotřeby. 

Tyto hodnoty můžeme zjistit jako součet všech čísel ve sloupci. Zároveň jsou čísla shodná jako 

jsou ve vektoru celkové produkce.  

Při počítání s modely strukturální analýzy je důležité mít na paměti, že změna jedné hodnoty se propíše 

a změní hodnoty v souvisejících řádcích a sloupcích. Ke zjištění těchto změn používáme tři základní 

rovnice.  

 V případě, že se dopočítává strana rovnice, kde je jediný vektor, pak se dopočítá obyčejným 

maticovým výpočtem.  

 V případě, že se dopočítává vektor, který je na pravé straně rovnice společně s maticí A nebo 

M, pak je nutné rozepsat výpočet do rovnic a v případě více neznámých řešit jako soustavu 

rovnic.  



5 
KCKurzy 2018 

Základními maticemi pro výpočty jsou matice A, M a L, které si je každý schopný dopočítat sám. 

Většinou: Inverzní matici k matici L, tedy (𝐸 − 𝐴)−1 není nutné umět spočítat. Pokud je třeba s ní 

pracovat, pak je uvedena v zadání.  

DEA 
1) Grafické řešení – Používá se v případě, že zadaný problém má buď 2 výstupy, nebo 2 vstupy. 

Pokud se jedná o 2 vstupy, pak je hranice efektivnosti konvexní a nachází se podél os. 

V případě, že se jedná o 2 výstupy, pak je hranice efektivnosti konkávní. U vstupově 

orientovaného modelu jsou neefektivní jednotky nad hranicí efektivnosti, přičemž pod hranicí 

efektivnosti se žádné jednotky nacházet nesmí. U výstupově orientovaného modelu je tomu 

přesně naopak. Pro všechny jednotky na hranici efektivnosti platí, že daná jednotka je právě 

v 1 kritériu lepší a zároveň právě v 1 kritériu horší. Není připuštěna rovnost jako u dominance! 

Virtuální jednotky (hypotetické, efektivní) se nacházejí vždy na hranici efektivnosti a najdeme 

je tak, že spojíme počátek soustavy (začátek os) a danou neefektivní jednotku! 

Peer jednotky jsou takové, které „obklopují“ virtuální jednotku. Z těchto jednotek se vychází, 

když určujeme případné změny neefektivní jednotky tak, aby se stala efektivní, tedy když 

určujeme virtuální jednotku. 

V případě, že se jedná o vstupově orientovaný model, pak přepokládáme konstantní výstup a 

pro zjištění efektivní jednotky se mění pouze vstupy. 

2) Početní řešení – model se řeší pomocí lineárního programování v případě, že v zadání jsou 

uvedené jak vstupy, tak výstupy, které nejsou konstantní (pokud vy všechny jednotky měli 

tržby ve výši 125, pak toto kritérium můžeme vyřadit). Výpočty ideálního počtu vstupů, 

případně výstupů, vychází z výsledné simplexové tabulky a dopočítávají se podle vah 

efektivních peer jednotek k dané jednotce, pro kterou byl model sestavován.  

V případě, že se jedná o vstupově orientovaný model, pak přepokládáme konstantní výstup a 

pro zjištění efektivní jednotky se mění pouze vstupy. Zároveň koeficient efektivnosti je menší 

než jedna (u výstupových modelů je větší jak jedna). Model LP však vždy můžeme sestavit 

pouze pro jednu jednotku.  

Modely hromadné obsluhy 
Při počítání s modely hromadné obsluhy je nutné vždy znát LAMBDA = intenzitu vstupu. Ta udává 

počet jednotek, které přijdou do systému za čas. LAMBDA není vyjádřená pomocí frekvence, je tedy 

špatně do výpočtů dosazovat např. přijede auto každé čtyři minuty! Správně je 12 za hodinu. Volba 

časového intervalu, za který udáváme počet jednotek, které vstoupily do systému, není důležitá. 

Vhodný interval může však zlepšit vypovídací schopnost LAMBDY – 12 za hodinu je sice to stejné jako 

0,2 za minutu, ale s celými čísly se počítá lépe.  

Obvykle potřebujeme znát i neznámou MÍ = intenzita výstupu (obsluhy), která udává počet jednotek, 

které je schopný systém obsloužit za nějaký čas. Tento čas musí být stejný, jako je LAMBDA, tedy oboje 

v hodinách, minutách apod. Připočítání pravděpodobností (např. pravděpodobnost, že za půl hodiny 

přijedou tři vlaky) není nutné MÍ znát – při výpočtu se nevyužívá.  

Při výpočtu veličiny RÓ je důležité nezapomínat zohlednit počet obslužných míst! Zejména příklady 

typu „Je systém funkční?“ se zabývají optimalizací počtu obslužných míst.  

Důležitým pojmem je zde Kendallova stupnice, která pomocí šesti charakteristik přibližuje systém 

hromadné obsluhy. Obecný tvar je A/B/C/D/E/F, přičemž každé písmeno zastupuje určitou 

charakteristiku. 
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Bernouliova posloupnost 
Vychází ze statistického binomického rozdělení. Aplikujeme ji v případě, kdy opakujeme x-krát 

náhodný pokus, kde jsou možné dvě možnosti – úspěch a neúspěch (např. v sáčku mám bonbony pěti 

barev a mě zajímá, jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu 3x červený bonbon, když budu tahat celkem 

5x). Je důležité mít na paměti, že jsem schopný spočítat pravděpodobnost pouze konkrétního počtu 

úspěchů, tedy jedním výpočtem umím spočítat pravděpodobnost, že vytáhnu 3x červený bonbon, ale 

už ne, že ho vytáhnu alespoň 3x, tedy 3x, 4x nebo 5x. V takové případě musím výpočet rozdělit a 

spočítat pravděpodobnosti zvlášť pro úspěch 3x, 4x a 5x, tedy počítat 3 pravděpodobnosti, která 

následně sečtu. 

POZOR! Pokud taháme pětkrát, tak to znamená, že dohromady zde existuje celkem šest 

pravděpodobností, konkrétně uspěji 0x, 1x, 2x, 3x, 4x a 5x. 

Při výpočtech je důležité občas využít i tzv. opačného jevu. Tzn. že pokud máme čtyři dílčí 

pravděpodobnosti, které dohromady dají 1, tedy 𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 = 1, pak součet 

pravděpodobností 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 lze vyjádřit z předchozí rovnice jako 1 − 𝑝0 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3.  

Markovovy řetězce 
O Markovovy řetězce se jedná v případě, že máme uzavřený systém, ve kterém je určité množství stavů 

= pozic = možností (např. mám možnost být v práci, doma nebo venku = 3 stavy, možnosti). Tyto tři 

možnosti se mohou různě opakovat, přičemž po určitých časových okamžicích (každou hodinu, jednou 

za 24 hodin, každou sobotu) sleduji, v jakém stavu se systém nachází. Přechod mezi stavy 

(pravděpodobnost, že jsem v jednom stavu, ale až se na systém po daném časovém okamžiku podívám 

znovu, budu v jiném) je daná a neměnná. 

Matice pravděpodobnosti přechodu je základní nástroj, který potřebujeme pro oba dva typy výpočtů, 

musíme ji tedy zjistit jako první. Součet v řádku matice je vždy roven jedné. Prvky matice určují 

pravděpodobnost přechodu ze stavu, který je v řádku, do stavy ve sloupci. 

Pravděpodobnosti v dlouhém období (stacionární) se určují z matice přechodu vytvořením rovnic ze 

sloupců matice a přidáním rovnice o součtu pravděpodobností. 

V krátké období poznáme tak, že známe počet intervalů, které proběhnou (dva tažení ze sáčku, po 

třech dnech, při čtvrtém návratu apod.). Při výpočtu pravděpodobností v krátkém období musíme znát 

tzv. počáteční pravděpodobnosti, které je třeba dát do vektoru. Pokud mám tři stavy: zelená, červená, 

žlutá a vím, že na počátku byla zelená, pak vektor vypadá jako (1, 0, 0). Počáteční pravděpodobnost 

nemá vliv na matici pravděpodobnosti přechodu! 

Markovská vlastnost, kterou mají všechny markovovy řetězce, tzv. řetězce bez paměti: Při přechodu ze 

stavu v daném čase záleží pouze na tom, kde se nachází systém v daném čase a nikoliv na tom, kde se 

nacházel v časech předchozích. Jinak řečeno, pokud jsme prošli do tohoto okamžiku 100 stavů, je to 

jedno, další pohyb se řídí pouze současným stavem. 

Absolutní pravděpodobnost udává jaká je pravděpodobnost, že se systém v konkrétním čase nachází 

v daném stavu, např. (0,3; 0,5; 0,2) nám říká, že s pravděpodobností 0,3 je zelená, 0,5 červená po dvou 

tazích atd…  
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Vícekriteriální optimalizace 
Jedná se o modely zadané úlohou lineárního programování, kde množina přípustných řešení je dána 

omezujícími podmínkami a kritéria (která známe z výběru kompromisní varianty) jsou dány pomocí 

kriteriálních = účelových funkcí. 

1) Dílčí optimální řešení = parciální optimalizace: Řešíme graficky a výsledek zapisujeme do 

kriteriální tabulky, kde v řádcích máme jednotlivá optimální řešení podle kriteriální funkcí a ve 

sloupcích hodnoty kriteriální funkce pro každé dílčí optimální řešení. Dílčí optimalizace slouží 

obvykle pro zjištění optimálních a bazálních hodnot, kterou jsou důležité pro další úlohy 

vícekriteriální optimalizace. 

2) Agregace kriteriálních funkcí: Snaha sloučit všechny kriteriální funkce do jedné. Při slučování 

má obvykle každá kriteriální funkce svou váhu, kterou je třeba při agregaci zohledni tak, že 

příslušný koeficient funkce danou váhou násobíme. Zároveň je vhodné normalizovat 

koeficienty účelových funkcí. Optimální řešení dosáhnuté pomocí agregace funkcí je pouze 

pomocné. Skutečné hodnoty funkcí je třeba dopočítat dosazením hodnot do původních 

kriteriálních funkcí. 

3) Úprava kriteriální funkce na omezující podmínku: Můžeme volně zaměňovat omezující 

podmínky za účelové funkce. Čím blíže je nastavená hodnota pro omezující podmínku blíže 

optimální hodnotě, tím větší váhu má dané kritérium. Převod obvykle volíme, pokud si chceme 

zjednodušit model LP. 

4) Cílové programování: Snahou cílového programovaní je při nastavení vhodných hodnot 

kriteriálních funkcí minimalizace odchylek od těchto vhodných hodnot. U každé hodnoty může 

dojít k dvojí odchylce – směrem nahoru a směrem dolů, tedy překročení a nedodržení. 

Výsledná kriteriální funkce odchylek musí být vždy minimalizační a všechny překročení i 

nedokončení jsou zde se znaménkem +. 

Teorie her 
Zobrazuje takovou konfliktní situaci, kde se nacházejí dva inteligentní hráči, přičemž každý z nich má 

nějakou svou množinu strategií, které uplatňuje za účelem výhry.  

1) Hry v oboru čistých strategií – každý hráč uplatňuje právě jednu svou strategii, existuje sedlový 

bod, horní a dolní (je ta nahoře v řádku) ceny hry se rovnají. Na řádky používáme pro výběr 

Waldovo kritérium, na sloupce MINMAX. 

2) Hry v oboru smíšených strategií – nemají sedlový body, řeší se pomocí úlohy LP. Důležité je 

především vyznat se ve výsledné simplexové tabulce, ze které lze zjistit pravděpodobnosti 

použití jednotlivých strategií obou hráčů. Často je třeba vidět i souvislosti mezi výchozím 

modelem a tabulkou. Je důležité znát parametry modelu při sestavování z pohledu prvního 

hráče a odlišnosti při sestavování z pohledu druhého hráče.   

 

 

 


