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tJVOD

Pod pojmom „hra" si váóšina ludí představuje zábavnú
Činnost detí alebo dospělých rudí. No aj mnohé činnosti
zvierat považujeme za hru. Hru pozorujeme v celej
histórii ludí ako jej sprievodný zjav. Obyčajne sa hry
zúčastňuj ú najmenej dvaja partneři a má formu súťaže.
Stráca svoj póvab, ak sa snažíme hrát sami so sebou.
Celý život člověka je hrou s prírodou. Příroda je člověkovi „najserióznejším partnerom", lebo nepodvádza.
Partnerom v hře býva často a j spoločenská inštitúcia.
Vojna — i keď je to příliš tragická činnost a so zábavou
nemá nič spoločného, je tiež hrou. Má určité pravidlá.
Každá z bojujúcich stráň volí jednu z viacerých možných spdsobov vedenia boja a chce získat čo najváčšie
výhody. Z pozície teórie hier móžeme tiež sledovat javy
súvisiace s plánovanou ekonomikou. Vo všeobecnosti
móžeme povedať, že každá hra sa zakladá na volbě jednej z viacerých možností a každý účastník sa snaží volit
takú, aby vyhrál.
Ak použijeme k objasneniu pojmu „hra" matematickej terminológie, tak móžeme konstatovat, že teória
hier je vlastně teóriou matematických modelov, slúžiacich ku hládaniu optimálnych riešení v závislosti od
konfliktných situácií. Ppd konfliktom rozumieme takú
situáciu, ku ktorej je možné zistit, kto a ako sa v nej
zúčastňuje a aká móže byť volba postupu u zainteresovaných partnerov.
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Prvý pokus spracovania teórie hier ako matematickej
disciplíny sa viaže k dopisu Pascala Fermato vi v r. 1654.
V tomto čase saobjavila aj nová matematická disciplína,
teória pravděpodobnosti, ktorá s teóriou hier úzko
súvisí. So vznikom nových matematických disciplín,
ako teórie množin, teórie informácií, teórie automaton
a jazykov, teórie kategórií atd., sa urobili v rámci teórie
hier nové výskumy, zamerané na hladanie a nájdenie
optimálnych stratégií. Objav optimálnej stratégie, súvisiaci s tzv. maticovými hrami, sa v niektorých prípadoch podařilo E. Borelovi až v r. 1921. Neskór sa problematikou strategických hier podrobné zaoberal O. Morgenstern. Výsledky jeho výskumu sa používajú až dodnes.
V našej kniždčke sa snažíme čitatela přístupnou formou oboznámiť so základmi teórie hier. Rozdělili sme ju
do ěiestich kapitol. Prvé tri sú věnované hře „odoberania
kameňov z kópok". Uviedli sme v nich niekolko jej variant a jednotne pomenovali NIM. V uvedených kapitolách oboznamujeme čitatela hladaním a nájdením vyhrávajúcej stratégie. Kapitola štvrtá sa zaoberá dvojkovou sústavou, ktorá podmieňuje nájdenie víťaznej stratégie NIM s „Iubovolným počtom kópok kameňov".
V kapitolách páť a šesť sú uvedené niektoré maticové
hry. Při nájdení stratégie hry so sedlovým bodom je
názorné vysvetlená tzv. minimaxová metoda. V šiestej
kapitole sme sa snažili atraktivnou formou nájsť výpočet
zmiešaných stratégií a použili sme k tomu grafické riešenie úloh lineárneho programovania.
Při spracovaní látky sme volili netradičnú formu.
Neservírujeme faktá, ale uvádzame problémy. Niektoré
z nich neriešime vyčerpávajúcim spósobom (na stupni
předpokládaných vědomostí čitatela to nie je ani možné),
no kniždčku sme písali tak, aby gradácia úloh viedla
čitatela k zvládnutiu aj zložitejších situácií.
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