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Příklad 4.

Výpočet pomocí Bernoulliho schematu. Příklad řeší výpočtem rozložení prvků losovaných k do n
celku. Volíme podobně jako v příkladu č.1, 2. a č.3 často používaný model loterní hry 6 losovaných z
celku 49. Pro účel demonstrace nejprve popíšeme systém s jedinou podmnožinou nadsystému 1n=49, a
opak tohoto extrému 49n=1.

Následně ukážeme původní Bernoulliho schema ve výpočtech a příslušně vše okomentujeme tak aby
bylo možno porovnat řešení klasickým a rozšířeným schematem.

Řešíme extrémní uspořádání nadsystému. Ta jsou 2. Na první pohled bez předchozích příkladů by ne-
měl tento důkaz šanci na pochopení.

1. extrém: Uspořádání všech prvků do jediné podmnožiny nadsystému.
6p c MK(k1=6) _ MN(n1=49) u 49p

2. extrém: Uspořádání všech prvků do n = Σp podmnožin nadsystému.
6p c MK(k1=1, k2=1,k3=1,...kk=1) _ MN(n1=1, n2=1,n3=1,...nn=1) u 49p

Znamená to že extrém má podle kvalifikace buď jednu podmnožinu k, n, nebo jich má tolik jako je
prvků. Když bychom to vyhodnotili podle předcházejících příkladů v rámci vnitřních systémových prav-
děpodobností, tak to bude vypadat následovně:

Postupným rozvíjením od příkladu č. 1 až k tomuto 4. příkladu jsme se dostali k významu vlivu rozdě-
lení nadsystému do podmnožin. Nyní je čas ukázat si správně skutečnost. Uspořádání do podmnožin tak
jak nám ukazuje tabulka vyjadřuje vlastně „závislost a nezávislost“ prvků na svém nadřízeném systému.
Podobně je tomu s podmnožinami systémů k, n. Když si představíme, že každý jednotlivý příklad i
extrém má stejně velkou váhu výpočtu = 6 ze 49, tedy vlastně počet různých stavů, musíme zaváhat. Vy-
světlení je zase z jiného soudku, nežli by se dalo čekat. 

Stavy množiny jako počet kombinací nemohou a neexistují současně. Existují pouze jako forma etalo-
nu. Tedy konkrétně buď etalonu historicky zpracovaného, nebo predikativně určeného do budoucnosti.
Počet těchto různých, ale neexistujících stavů nám udává kombinační číslo, nebo obecněji binomický ko-
eficient. No a právě pro svou neexistenci mohou být jakkoliv nadsystémy rozdělovány (formovány). Bino-
mické koeficienty a obecněji Pascalův trojúhelník operuje jen na bázi logických hodnot plynoucích z
„existence“. Jde tedy o množinu přirozených celých a kladných čísel. Má to ještě jeden takový podivný
zádrhel. Část etalonu, konkrétně jediný stav množiny může existovat také v současnosti, a jeho prvky jsou
rozměrné jinak nežli jen logickou velikostí 1,0.

Současná velikost prvků nebude stejná. Někdy asi bude přibližně stejný každý prvek systému jako jiný
prvek. (například v uváděné loterní hře) Prvky výběru k budou také takové, jen budou například na po-
vrchu tělesa, zatímco ostatní budou uvnitř. 

Vůbec to ale neznamená, že by se velikost prvku nemohla měnit stav od stavu. Přes to budou v historii
stejné. Nesmíme takové pojmy zaměňovat. Současnost je dána aktuální velikostí prvků, podmnožin a sys-
témů. Jednou z nejošidnějších věcí je výsledek zlomku, který má v čitateli velkosti 

Tabulka 1: Numerické výpočty příklad 4 Tabulka porovnání z 3. příkladu

Příklady
0,375133 0,425826 0,168089 0,028733 0,002155 0,000063 0,000001 1. příklad
0,260000 0,210000 0,150000 0,140000 0,130000 0,080000 0,020000 2. příklad
0,513000 0,384000 0,094000 0,009000 0,000312 0,000003  3. příklad
      1 Extrém 1

0,88 0,12      Extrém 2

Tabulka výsledků příklad 4       Porovnání jednotlivých příkladů navzájem v rozměru systémové pravděpodobnosti
0p 1p 2p 3p 4p 5p 6p
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a ve jmenovateli binomický výraz. Mícháme hrušky se švestkami.
Na druhou stranu nám to umožňuje do určité míry zanedbávat vlastní velkost prvků, a tedy také systé-

mů jako celků. Podle potřeby pak můžeme kvantifikovat na pseudoaktuální tvar, ale rozdíl mezi pojmy
musíme znát velmi dobře. Vzpomeňme na rozdíl mezi vnější a vnitřní systémovou pravděpodobností. Ne-
mluvě o možných chybných závěrech ze zjevných skutečností. 

Tabulka tohoto příkladu nám ukazuje jakousi modulárnost nadsystémů, nebo lépe toho, co je existující
bez velikosti jak v historii, tak také v současnosti i budoucnosti. Prvky nadsystému typu n-k nemají nikdy
kauzálně vlastní velikost. Vytrácí se do určité míry také potřeba takové prvky definovat pro obor celých
kladných čísel bez nuly. Přes to jejich existenci lze dokázat. Jejich skutečnost však splývá. Mají více kon-
tinuální charakter. 

Naproti tomu prvky k jsou existenčně určité a případně také velikostně. Jsou vodítkem pro operace
různého druhu ve smyslu intuitivního použití.

Také je zavádějící představa vytvořená modelem loterní hry. Někdo přijde a vylosuje k z celku n. Pak
někdo musí uvést prvky do původního stavu a znovu losovat. 

Víme, že to tak nefunguje ve většině reálných případů. Ani snahy loterních organizací nemohou docílit
ideální stav, pokud o to vůbec stojí a usilují. Domnívám se, že by asi žádný z používaných losovacích
strojů (zařízení, systémy jiné možná ano) neodpovídal výpočtu vlastních prvků systému podle odchylek. 

Mám také vážné pochybnosti, že před zveřejněním této práce vůbec někdo umí určit parametry losova-
cího zařízení. Chyby v této oblasti jsou někdy přímo stupidní, což ale nemuselo být dáno neznalostí. To
něco, co je násilné na loterním příkladu je takovéto „uvedení do původního stavu“.

U losovacích zařízení se ještě pozastavíme. Myslí si snad někdo, že pečlivě vyráběný model stejných
prvků s pravidelnou obsluhou a stejnými úkony při provozu je systém nezávislých prvků? Opak je prav-
dou. Je to téměř nejvíce závislý systém jak zevnitř, tak zvenčí ze všech reálných. Pokud si odpovíme na
otázku o závislosti prvků, zjistíme podivnou skutečnost. Podmínkou funkčnosti je nezávislost prvků a při
tom to musí být prvky (losované objekty) vlastní svému systému. Napodobují jakoby kombinatorický
model. Pak se musíme zeptat zda se mají podobat více Extrému č1, nebo naopak Extrému č.2. ? Nezávis-
lé prvky by odpovídaly Ex2, a prvky vlastní systému zase Ex1. Takže asi něco mezi. To něco dává prostor
pro manipulaci. 

V rámci pokročilých příkladů si ukážeme také chybnou funkci generátorů náhodných čísel. Jakákoliv
množina pokrytá jakýmkoliv systémem výběru má 2 extrémy stejně jako jsou námi dříve popisované.
Jedná se pouze o míru pravidelnosti od všech losovaných v jednom „chumlu“ po pravidelný hektický
rozestup. Nic jiného nežli něco mezi těmito nikdo nevymyslí. Ale nic náhodného na takovém systému
není. 

Podobnou problematikou se zabývají analytické výpočty v rámci teorie rozpisu která by měla být zve-
řejněna klasickou formou jako součást práce „Kombinatorické konstrukce“.

Porovnání klasického Bernoulliho schematu a schematu rozšířeného.

Bernoulli vyjádřil cosi, co nebylo doceněno. Vzorec pro hypergeometrické rozdělení jevu pravdě-
podobnosti, jak se správně vyjádření jmenuje, umí vyčíslit relativní četnost výběru do 2 podmnožin systé-
mu. Více podmnožin nadsystému by šlo řešit následným rozkladem jedné, nebo obou z původních pod-
množin. Vzniká pak ale potřeba sloučit zpětně stejné tvary, které jsem nazval modifikacemi k v n. 

Mimo toho původní tvar vzorce vyjadřuje relativní a nikoliv absolutní četnost, což považuji za detail.
Existuje ještě varianta pro spojité (nediskrétní) množiny.
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To proč nebyly možnosti Bernoulliho schematů zřejmě nalezeny je váha základního výpočtu stejných
podmnožin. Bez váhy nikdy matice rovnic nedá součet k losovaných z celku n. 

Já osobně jsem vytvořil rozšířené schema bez Bernoulliho vzorců. Teprve za hodně dlouho jsem zjistil,
že jde o téměř totožné vyjádření. To bylo v době, kdy už jsem se snažil zveřejnit to co jsem znal. Bylo mi
divné, že bych objevil něco z oblasti klasických kupeckých počtů. Na podobnost jsem narazil až když
jsem si svou práci napsal jako koncept a při něm použil v závorkách n nad k v součinu dvou podmnožin 
a pak dělil počtem všech možných. Najednou jsem věděl, že podobný vzorec jsem už někde viděl. 

Použijeme model loterní hry 6 ze 49 a ukážeme spolu s modelem 20 z 80 nějaké pojmy kombinato-
rického a jiného charakteru z oblasti pravděpodobnosti. To provedeme dvěma podmnožinami n, aby byla
souvislost mezi původním a rozšířeným  Bernoulliho schematem. Maticové výpočty samozřejmě mají
ještě vlastnost výčtu všech variant, což původní vzorec řeší jen jako jednotlivé případy M a proto možná
nebyl takto důsledně použit. Nejprve ukážeme originální tvar modifikací pro hypergeometrické rozdělení
jevu pravděpodobnosti modelu 6 ze 49 při rozdělení nadsystému k = 6+43 = n-k :
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= C(6;6)*C(0;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
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= C(5;6)*C(1;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
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= C(4;6)*C(2;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
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= C(3;6)*C(3;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
+

5M= 6
2







43
4







M= 49
6







= C(2;6)*C(4;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
+
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= C(1;6)*C(5;43) / C(6;49) zápis zjednodusený
+

7M= 6
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= C(0;6)*C(6;43) / C(6;49) zápis zjednodusený

= 1 za všechny modifikace 1. - 7.
V maticovém modelu používáme zápis vzorců s podobou zápisu do tabulkových procesorů, což je

mnohem snadnější.

Nyní si musíme vysvětlit co vlastně počítáme. Ačkoliv hovoříme o podobě a počtu k v n, jde také sou-
časně o pravděpodobnost uvnitř systému etalonu. 

Vysvětlovali jsme si to, že jde o trošku jiný pojem relativní četnosti, nežli je vnější pravděpodobnost.
Pokud by se ovšem systém nalézal ve stavu naprosté vnější nezávislosti, a uvnitř byl jen teoreticky nucen
k obměnám, mohla by to být také vnější pravděpodobnost součástí systémů, konkrétně k-tic. V každém
případě je při dobrých podmínkách jako je tomu u loterií, vnější pravděpodobnost přibližně rovná vnitřní.
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(Hypotetická zcela nezávislá matematická množina zvenčí a zevnitř jen matematická pravidelná deforma-
ce RS, která umožňuje pouze variaci možných stavů bez opakování některého z nich dříve než po n z k st.)

Potom M7 podle předchozího vyjádření vyčíslí pravděpodobnost prázdné šestice, tedy neuhodnutí ani
jediného losovaného čísla. Ale je tomu tak doopravdy? M1 používá tvar poněkud zbytečný. M1 = C(6;6)
*C(0;43)/C(6;49), tedy (1*1) = jednice dělená počtem všech možných. 
V našem  případě tedy 1/13983816. 

Součin v čitateli = 1. Samozřejmě 1/13983816 = pravděpodobnost uhodnutí 1 šestice, ale pouze na sys-
tému, který ještě žádnou šestici nelosoval. Po vylosování by měl následovat u naší teoretické množiny in-
terval 13983815 jiných případů z celku 13983816 = 100%. 

Zopakuji to jinými slovy: „pravděpodobnost následného opakování původní šestice“ je jiná nežli pro
první losování bez opakování. Konkrétně C(6;49)-1 pro druhý případ, C(6;49)-2 pro třetí případ, a tak
dál, protože počet všech možných je ve jmenovateli včetně této šestice, a ta by měla mezi svými
pravidelnými výskyty právě jen počet všech možných bez jedné. Konvergence na interval C(6;49) má ten-
denci se zmenšovat ve smyslu pravděpodobnosti. 

To ale platí také pro jiné k-tice. U počtu všech možných je to téměř zanedbatelné, ale co takhle k=5 ?
Kolikrát se opakuje každé pětičíslo na etalonu všech možných ? To je snadné. Obsah jedné šestice je (6
pětic x C(6;49))/C(5;49) = celkem 44x každá různá. Těch je ale vylosováno 6. Takže k opakování některé
pětice je potřeba interval průměrný C(6;49)/44*6. Z toho ale 1 případ, ten původní až C(6;49)-1. Je to
52968,99 ku 1. Ovšem M2 nám říká že to je 54200,54. To je asi o 2% více pravděpodobnosti při opa-
kování, nežli při prvním losování. Ale měli bychom ještě opravit podobně jako pro šestici a odečíst 1 celý
násobek intervalů pro každou ze 6ti různých pětic. Tedy přibližně  C(6;49)-54200/44*6, což je asi
52763,7 : 1. Takže nutně je opakování se na vnějším cyklu jinou záležitostí než na vnitřní pravdě-
podobnosti etalonu i na úrovni teoretické množiny, která má všechny parametry prvků stejné, tedy také s
teoretickým vývojem (změnou na množině).

Bernoulliho schemata vyjadřují 1. pravděpodobnost výskytu 
(před zahájením procesu změn s možností opakování). 

K tomu se dopracujeme obráceným dotazem: Kolikrát se může opakovat ta, která k-tice při každém
druhém, třetím a dalším losování? Pravděpodobnost druhého následného opakování jakékoliv k-tice není
nula, ale poměrná část z celku. 

Vyjadřujeme konvergenci k průměrnému cyklu opakování, nikoliv divergenci na stav 1. To už ale
Bernoulliho schemata přímo nevyjadřují. (Pozn: Jde tedy o rozdíl pojmu 1: x naproti pojmu x-1 ve vyjád-
ření poměrné pravděpodobnosti. Například 1/5 = 20% ale 1 z 5 znamená 1:4=25%.). V praxi to znamená,
že zmenšujeme jmenovatele o patřičný díl, a tím se zvětšuje pravděpodobnost až k 1 celá.

Podobnou záležitostí je obsah zjevných a nezjevných k-tic. Na tomto principu definuji pojem „systé-
mové výhody“. Samozřejmě i předcházející odstavec vyjadřuje prenatální princip výhody systému, to jest
opakování. 

Tento princip zjevných a nezjevných  k-tic je však jinou kategorií důkazu. Důkaz existence fenoménu
„Systémová výhoda“ je předmětem 5. příkladu. 

V rámci tohoto příkladu si ještě ukážeme vývoj možných variant na modelu 20 z 80. Před tím musíme
upozornit na to co sledujeme. Při pozorném prohlédnutí modifikací zjistíme, že Bernoulli skutečně vyjád-
řil něco, co se dá nazvat interakcí 3 množin. Dvě jsou součástí n, a do nich se rozdělí nějak k. Před vylo-
sováním jde o 3 různé množiny, a po vylosování prakticky o 4, nebo o 2, podle toho jak na věc nahlížíme.

Tuto úvahu umocníme příkladem 20 losovaných z celku 80, což je také velmi běžný model loterní hry.
Největší tip však není 20, ale 10, nebo menší. Loterie funguje na principu pevných výher. 
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Z pohledu analýzy je spočtena správně. Když se budeme nyní zabývat tím, co se kam opakuje máme
více možností. Opakují se čísla do původní dvacítky, nebo do nějakého našeho desetičíselného tipu, který
je součástí vylosovaných dvaceti? Jinak řečeno co je řídícím schematem v takovémto případě? 

Samozřejmě že by to měl být systém C(20 z 80). Ale co onen C(10 z 80), nebo jiný podle herního řádu
loterie? Pravda je taková, že 20 z 80 je systém ovlivňující změny, a C(10 z 80) má zjevné projevy tohoto
působení. 

U reálných systémů (nikoliv loterie) podléhá výsledek oběma, nebo i více systémům současně. Tomu
který se mění, i tomu který to interpretuje. Ukážeme si jak se opakuje systém do 20-ti a pak i do 10-ti.
Úvaha hovoří o základní teorii rozpisu. 

Tabulka 2: Numerické výpočty příklad 4 Systémová výhoda základ

    Základní úvaha systémové výhody příklad 4. (numerické příklady)
       Systém rozdělený na 20 + 60    Systém rozdělený na 10 + 70

No n1 n2                   Četnosti n1 n2              Četnosti 
20 60 A - četnost R - četnost 10 70 A - četnost R - četnost

1 0 20 4,19E+015 0,0012 0 20 1,62E+017 0,04576271
2 1 19 4,09E+016 0,0116 1 19 6,35E+017 0,17937853
3 2 18 1,76E+017 0,0496 2 18 1,04E+018 0,29378531
4 3 17 4,41E+017 0,1247 3 17 9,46E+017 0,26723164
5 4 16 7,25E+017 0,2048 4 16 5,21E+017 0,14717514
6 5 15 8,25E+017 0,2330 5 15 1,82E+017 0,05141243
7 6 14 6,72E+017 0,1899 6 14 4,05E+016 0,01144068
8 7 13 4,01E+017 0,1131 7 13 5,70E+015 0,00161017
9 8 12 1,76E+017 0,0498 8 12 4,77E+014 0,00013475

10 9 11 5,76E+016 0,0163 9 11 2,16E+013 0,00000610
11 10 10 1,39E+016 0,0039 10 10 3,97E+011 0,00000011
12 11 9 2,48E+015 7,01E-004
13 12 8 322309467844650 9,10E-005
14 13 7 29938760438400 8,46E-006
15 14 6 1940475213600 5,48E-007
16 15 5 84675282048 2,39E-008
17 16 4 2362591575 6,67E-010
18 17 3 39010800 1,10E-011
19 18 2 336300 9,50E-014
20 19 1 1200 3,39E-016
21 20 0 1 2,82E-019

Celkem 3,54E+018 0,99870 3,54E+018 0,997938
           Poměr uhodnutí do 20 ti (0,0039) je proti uhodnutí do 10ti (0,00000011)
35 454 krát větší na úrovni 10 uhodnutých. Dvacítku rozdělíme na poloviny.
Uděláme to vícekrát asi jako když koláč řežeme přes průměr (2/2) na více dílů.

       Systém rozdělený na 10 +10
No n1 n2  Četnost jediného případu 0,39%     R – četnosti před a po

10 10 A - četnost R - četnost Vnitřní Celková 0,39%
1 0 10 1 0,000005 A 10 0,000010 0,000000039
2 1 9 100 0,000541 B 9 0,001082 0,000004220
3 2 8 2025 0,010960 C 8 0,021920 0,000085488
4 3 7 14400 0,077941 D 7 0,155882 0,000607940
5 4 6 44100 0,238693 E 6 0,477386 0,001861805
6 5 5 63504 0,343718 F 5 0,343718 0,001340500
7 6 4 44100 0,238693 E
8 7 3 14400 0,077941 D
9 8 2 2025 0,010960 C Úvaha 3 řezy po 2/2 = 6 dílů

10 9 1 100 0,000541 B
11 10 0 1 0,000005 A

Celkem 184756 1,00000

0,00000011/0000000039 =2,82

Při 5ti řezech = 10 dílů po 2p.
Pravděpodobnost 5 / 2,82=1,8
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Když vždy použijeme původní vylosovaná čísla z předchozího tahu máme šanci 0,47% na uhodnutí 10
a více losovaných. Výpočet je proveden pro nejhorší případ s celkovou četností 0,39%. Stačí postavit roz-
pis na desítky z celku 20 tak, že určíme dvojice ( některých 10 = nejméně 1 systém ale je možno i více.)
5x dvojice  překombinujeme = 10 tipů desetičísel. Dostaneme 180% uhodnutí desítky do 20-ti. Je to ale
průměr, nikoliv „záruka“. O tom více v „teorii rozpisu“. Pokud o takových úvahách pochybujete, zamys-
lete se nad tímto:

Rozdělíme 80 na 2 poloviny. Nejhorší případ nastane když do každé poloviny padne 10. Pak máme 2 x
nejvyšší výhru.

Podle výpočtu z horní tabulky 397.000,000.000 tipů na první. No a tady máme nejméně 2 při rozpisu
2C(10ze40) =1.695,321.056. To je asi 234 x méně. Zase když mne správně opravíte, 
je v prvém případě těch prvních hned 184.756 proti pouhým dvěma „zaručeně“, protože průměrně jich je
samozřejmě mnohem více, ale „zaručeně nejméně“ jen dva. 

Takový ten hmatatelný, nebo lépe pochopitelný způsob je také vyjádřitelný následovně. Se zaručenou
výhrou první ceny lze počítat už v případě rozepsání některých 70 čísel z 80 možných, což reprezentuje
nejhorší případ. Je potřeba méně nežli 4 x tolik tipů. Nejhorší případ je extrém.

Když oba poznatky aplikujeme současně můžeme vyloučit z jedné poloviny 1 číslo. Zůstanou nám
celky 40p a 39p, které můžeme rozepsat do desítek, a stále máme záruku uhodnutí nejméně 1 desítky.
Získáme téměř 268 krát méně tipů. Průměrně uhodneme mnohem více desítek.

To je finální podoba až na to, že bychom měli udělat maticový výpočet tak jak jsme si ukazovali před
tím na množině 6 ze 49. Zde to uděláme jen náznakem. Nejhorší případ < 1%.

Tento důkaz je diskutabilní z několika pohledů. Správně bychom měli sečíst speciálním rozborem k-ti-
ce. Roznásobit pravděpodobnosti, desítky z větších k-tic a tak podobně. Já chci jen uvést, že systémové

Tabulka 3: Numerické výpočty příklad 4 Pravděpodobnost systémové výhody rozpisu

           Pravděpodobnost případu 0,749     Pravděpodobnost případu 0,2497
40 39 A - četnost R - četnost 40 39 A - četnost R - četnost

1 0 20 68923264410 0,0012 0 19 68923264410 0,0116
2 1 19 2756930576400 0,0116 1 18 2,49E+012 0,0496
3 2 18 48640132312200 0,0496 2 17 3,98E+013 0,1247
4 3 17 504088643962800 0,1247 3 16 3,73E+014 0,2048
5 4 16 3,45E+015 0,2048 4 15 2,30E+015 0,2330
6 5 15 1,65E+016 0,2330 5 14 9,93E+015 0,1899
7 6 14 5,79E+016 0,1899 6 13 3,12E+016 0,1131
8 7 13 1,51E+017 0,1131 7 12 7,29E+016 0,0498
9 8 12 3,01E+017 0,0498 8 11 1,29E+017 0,0163

10 9 11 4,58E+017 0,0163 9 10 1,74E+017 0,0039
11 10 10 5,39E+017 0,0039 10 9 1,80E+017 7,01E-004
12 11 9 4,90E+017 7,01E-004 11 8 1,42E+017 9,10E-005
13 12 8 3,44E+017 9,10E-005 12 7 8,59E+016 8,46E-006
14 13 7 1,85E+017 8,46E-006 13 6 3,93E+016 5,48E-007
15 14 6 7,57E+016 5,48E-007 14 5 1,34E+016 2,39E-008
16 15 5 2,32E+016 2,39E-008 15 4 3,31E+015 6,67E-010
17 16 4 5,17E+015 6,67E-010 16 3 5,74E+014 1,10E-011
18 17 3 810925209853200 1,10E-011 17 2 6,58E+013 9,50E-014
19 18 2 84014773993800 9,50E-014 18 1 4,42E+012 3,39E-016
20 19 1 5120013927600 3,39E-016 19 0 131282408400 2,82E-019
21 20 0 137846528820 2,82E-019 Nejhorší případy na řádcích 10 a 11.

Celkem 2,65E+018 0,99870 8,84E+017 0,99870

Pravděpodobnost systémových výhod rozpisu a redukce n
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výhody záleží na principu modelu. Jsou to vnější záležitosti systému, jakési doprovodné projevy na prů-
vodní veličině. 

Systém ale ukazuje, jak docílit inteligentně varianty, která má hektickou formuli váhy množství. Je to
vždy o trošku méně, což je znát už z předchozích ukázek. Popisujeme hned souběh dvou naprosto růz-
ných systémových výhod. Tou je jednak rozpis, a následuje redukce n. Tento příklad jen vykresluje oblast
pojmu „systémová výhoda“. 

Systémové výhody se obecně rekrutují z různých oblastí. Mají však jedno společné. Je to projev na
průvodní veličině. 

Takovou průvodní veličinou může být u hazardního hraní vyšší podíl výher u notorických hráčů jen z
důvodu stálého opakování objemů sázek bez ohledu na střídání druhů sázení, nebo na „neopakovatelnost“
příležitostí například u kurzových sázek. Takovou skutečnost většinou sám sázkař „vylepšuje“ aby zdů-
vodnil svou mánii. Odpůrci to zase znevažují právě kvůli trendu vylepšovat, a také pro úplnou, nebo
částečnou absenci dokladových důkazů.

Ale v podstatě je to pravda, i když taková ta bolestivá. Přestože se systémová výhoda na základě opa-
kování aplikace systému na existující podmínky projeví jako mírně větší podíl relativní výhry nežli dává
výpočet pro první výskyt (Bernoulliho schemata i ostatní jsou pouze pro tento), je jev absolutní výše pro-
hrané částky fatální demolicí reálných poměrů. Výdělek je ze všech směrů jen pouhým snem už proto, že
když by přišla chvíle kdy je hráč v plusu, má podnět víc vsadit a nutí systém prosadit svou průměrnou
pravdu – ztrátu sázejícího.

Jiným typem je „rozpis“. Rozpis je vlastně vícenásobná a překrývající se síť. Když je dobrá, tedy
opravdu dobrá, tak za každých podmínek vrátí minimální procento výhry zpět. No a sázení každého
druhého a dalšího rozpisu je poměrně lacinější. 

Takže například systémový tip dobrého rozpisu je v řádu až desítky procent lacinější, nežli vsazení
prvního, nebo nesystémového tipu. Rozpis sám je jakýmsi „velkým“ tipem. 

Jde o současnost s inkrementací pojmu „kombinační“ princip. Tedy k interakci mezi systémem lo-
sovaných a systémem vsazených dochází v jediném okamžiku a systém losovaných se nemůže systému
vsazených vyhnout „variačním principem“, tak jak se může vyhnout opakovanému sázení jediného stejné-
ho tipu, nebo rozpisu bez zaručené návratnosti určité části sázky (princip z předchozího odstavce). U roz-
pisu však jde obecně o to, aby naplňoval sledovaný účel, což nemusí být ani u hazardu jen pouhý obsah
všech k-tic určitého typu.

Taktéž odlišným typem od obou předchozích popisů je systém stupňované sázky. Je to zřejmě dost
stará a známá záležitost. Také je nazývána „Petrohradský systém“. Funguje u výher s pevnou výší, pod-
mínkou je opakování příležitosti a možnost eskalovat výši vsazené částky. 

Původní popis je asi ze hry Ruleta: Vsadím s kurzem nejlépe > 2 celé. Když vyhraji, vsadím opět
stejný vklad. Když ale prohraji, musím vsadit tak, aby výhra pokryla všechny kumulativní prohrané in-
vestice. 

Výpočet další sázky je dán: historické prohry / Kurz -1. Kurz -1 zaručuje, že se násobek vlastní nové
výše investic eliminuje pro účely výpočtu. Ztráty musíme ještě navýšit o předpokládaný zisk, jinak bude-
me stále bilancí +/-0.  

Princip lze aplikovat také například v součinnosti s rozpisem. Sázíme základní vklad jen do výše pří-
padné výhry a když už výhra nepokrývá investice, zvedneme vklad sázky. Výsledkem je i mnohonásobné
překonání jednotkového intervalu výskytu požadované výhry. Když nebude kladena mez opakování a zvy-
šování sázky, má úspěch sázkaře záruku výdělku. 

Což je jeden z mála případů, kdy lze dokázat, že minoritní pravděpodobnost při opakování a splnění
vnějších (na systému losování nezávislých) podmínek zaručuje úspěch. Kurz je nepřímo úměrný pravdě-
podobnosti. Čím méně pravděpodobný jev má nastat, tím je kurz větší. 
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Tento popisovaný systém přímo popírá tuto zjevnou skutečnost. Absolutně i v opakování je pak „větší“
ta z obou možností menší. Musíme připustit existenci paradoxu. 

Ovšem systém se také brání, protože když by sázkař stále jen vydělával, loterie by zbankrotovala. On
by si vlastně uřízl větev na které sedí. 

Podobnost nacházíme například na naší zemi. Splňujeme svoje potřeby nad možnosti a zastaví nás až
globální kolaps. 

Takže funkční systém akceptuje všechny varianty včetně těch systémových. Ostatní systémy nevyvá-
žené v globálním měřítku zaniknou. Je to také proces selekce v evoluci. 

Systémová výhoda existuje jen do té doby, dokud existují její průvodní skutečnosti včetně podmínek.
To připodobníme smečce malých predátorů, která postupně zvyšuje svou velikost až vyhladí všechny své
větší konkurenty a také zdroje. Nakonec se musí buď sama zregulovat a nechat žít ostatní druhy, nebo za-
niknout. 

Takže je pravdou, že malý predátor nemá šanci proti velkému predátorovi, ale je také pravdou, že ku-
mulace množství způsobí zánik velkého predátora vlivem malého druhu. Malý druh může dominovat také
jen nějak „rozumně“ v průměru, protože mu také hrozí zánik v opačném případě. 

No a systémové výhody jsou takovými případy „nepochopitelných pravd“. Existují relativně i abso-
lutně v nějaké poměrné relaci. Z toho plyne následující popis:

Věta :

Systémové výhody   jsou podmínečně dány každému různému systému jako limity s nejčastější  
podobou akce a reakce jako regulátoru optimálního vývoje (změny) systému. 

Jejich význačností je   pradox   v oblasti hodnoty existence s projevem relativisticky – absolutní velikosti
existence.

Jiným popisem dříve uvedeným je statistická redukce počtu možných. Lze ji aplikovat jen u některých
systémů stejně, což si objasníme v jiné kapitole. 

Podmínkou užití je výrazný poměr změny ke všem možným, tedy DS C(k<sqrtn; z celku n), nebo ji-
ným principem při k systému losovaných > k systému tipovaných. Oba kvalitativní druhy se liší tím, že v
jednom případě redukujeme RSDS, a v druhém přímo DS.

Samozřejmě u fyzikálních veličin nepůjde o výdělek, ale na hazardních hrách to lze demonstrovat nej-
lépe. Dovolím si ještě malou poznámku. Není náhodou aplikovaný systém příčinou zákonité integrace
množiny? Což takhle civilizační rozvoj? Není rozpisem každý řád? Tak třeba řád jízdní, pracovní, nebo
nějaký ten zákoník? 

Když by systémy neměly potenciální vlastnost integrace nad své zjevné (průměrné) limity byly by pou-
žívány například k řízení společnosti? Nebyly samozřejmě. Nebyla by tu ani civilizace, ani inteligence lid-
ského, či jiného druhu, nebo jen asi tak na úrovni mořských savců. 

Vznik života byl původně interpretován a není to tak historicky dávno, jako náhoda velmi málo pravdě-
podobná. Dnes už víme, že základy života jsou položeny vždy když jsou nějaké konstantní kombinovatelné
a přírodou kombinované kvalitativní druhy chemikálií. Je jedno zda je v takovém prostředí extrémní
horko, nedostatek světla, nebo naopak. 

Takže pokud jsou jakékoliv pochybnosti ohledně lidské evoluce, můžeme je pustit ze zřetele. Nebylo po-
třeba žádných mimořádných zásahů do našeho vývoje. Princip opakování života přímo přikazuje integra-
ci nad relativní a pak i absolutní průměr. K tomu stačí jen málo předpokladů zejména schopnost překonat
limity přírodního charakteru, schopnost vytvořit „velké společenství“ a pak už jen řešit různé problémy.
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Systémové výhody jsou povětšinou relativní, ale při jejich souběžném, nebo pravidelném opakování se
stávají absolutními. 

V této práci se na více místech snažím k takovým důkazům dopracovat. Důkaz je pak doprovázen pa-
radoxem. Sama definice systémových výhod není paradoxní. 

Paradoxní je pouze srovnání na úrovni prvního výskytu pravděpodobnosti, tedy podle Bernoulliho
schemat v základní podobě. A ani tyto schemata neumíme mnohdy správně aplikovat.

Přes to si ukážeme detailně jednu z mnoha podob systémových výhod. V příkladu č. 5 popisuji sou-
časnou (tímto paradoxní) platnost 2 různých výpočtů a tvrzení s různými výsledky.  

Závěrem uvedeme, že Bernoulliho schemata popisují pouze 1. jev pravděpodobnosti. Nepopisují para-
doxní systémové výhody, nepopisují opakování přímo, ale jsou základním kamenem výpočtů.

Paradox v souvislosti s výpočty na Bernoulliho schematech spočívá v tom, že na jedné straně bylo in-
tenzivní hledání nedostatků v teorii pravděpodobnosti zejména fyzikální obcí přelomu 19. a 20. století, 
a na druhé straně jednoduché řešení nemělo mimo „zavržení hodného hazardu“ vhodný příklad.

Takže literatura uvádí souvislost kombinatoriky s původními „hádankami a rébusy“, kterými se vážení
profesionálové bavili. Totéž jsou vlastně loterie. Jsou postaveny právě zřejmě na takových principech. 

Je tedy paradoxní, že tak jednoduché zásady nebyly rozluštěny mnohem dříve. Problém má asi rozměr
hrdosti. Nikdo nepoukázal no to, co ví a neuměl sdělit, že je toho více, co nezná. Na poukázaný problém
by se rychle soustředila pozornost a bílé místo by bylo popsáno. Kdo by se přiznal k hazardním vášním?

Velmi pravděpodobně způsob mého řešení kvantifikace zkusilo mnoho lidí bez úspěchu. Na vině je sku-
tečně „váha“ základního výpočtu, tedy problém stejných dílů.

Ale to co už tak úplně zřejmé na první pohled není je problém existence. Speciální problém je sou-
časnost stavu všech prvků množiny, dále představa k (jako výběr z celku n) a Z (změna jako fenomén).
Pak už stačí jen dokázat existenci paradoxních systémových výhod. 

Teprve z toho lze pak sestavit nějaké solidní závěry a definice. Já samozřejmě tento okruh řeším déle
nežli 20 let, a stále nejsem spokojen. Nakonec jsem došel k závěru, že sám nikdy dobře celou práci ne-
můžu udělat. A tak jsem alespoň formou motivace uvedl to, co vím.


