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1 Úvod

1.1 Historický preh©ad

Vä£²ie mnoºstvo konkrétnych poznatkov je uºito£né triedi´ a spreh©adni´. Takto
moºno charakterizova´ aj vyuºívanie abstraktnej matematiky. Napríklad v teórii
pravdepodobnosti σ-aditivitu a limitné kon²trukcie moºno zaradi´ do rámca spo-
jitých ²truktúr a na ich lep²ie pochopenie moºno vyuºi´ niektoré v²eobecnej²ie to-
pologické postupy.

Dôleºité tvrdenie teórie miery hovorí, ºe kaºdú pravdepodobnostnú mieru p na
A (normovanú σ-aditívnu mieru) moºno roz²íri´ na pravdepodobnostnú mieru pσ na
σ(A), pri£om toto roz²írenie je jednozna£né. Josef Novák, ako odchovanec svetozná-
meho topológa Eduarda �echa, v tejto kon²trukcii �videl� sekven£né zov²eobecnenie
slávnej topologickej �echovej-Stoneovej β-kompakti�kácie a vypracoval teóriu sek-
ven£ných obalov ([40],[41],[42],[5]).

V druhej polovici minulého storo£ia sa vyvinula kategoriálna topológia a Mirek
Hu²ek, jeden z jej protagonistov v �eskoslovensku poukázal na kategoriálnu podstatu
kon²trukcie sekven£ného obalu: ide o epire�exiu, £o je spomínaná Novákom tu²ená
podobnos´ s �echovou-Stoneovou β-kompakti�káciou
([16],[6],[8],[11],[12]).

Na roz²irovanie miery sa podobá aj prechod od klasických náhodných udalostí ku
(merate©ným) fuzzy náhodným udalostiam a prechod od pravdepodobnostnej miery
ku integrálu pod©a miery tak, ako to navrhol L. A. Zadeh ([52]).

�al²ím impulzom bol kategoriálny prístup ku teórii pravdepodobnosti a zavedenie
vhodných kvantových ²truktúr: MV -algebier, D-posetov a efektových algebier ([4]).
Práve kategoriálny prístup umoº¬uje analyzova´ aj pomerne vzdialené oblasti ma-
tematiky z vhodnej jednotiacej perspektívy, klás´ zaujímavé otázky a nachádza´
prekvapivé odpovede ([1]).

Fuzzy pravdepodobnos´ (pozri [25], [2], [3]) pôvodne modelovala fyzikálne deje
spojené s meraním v mikrosvete, ale nachádza aj ²ir²ie uplatnenie. Moºno sa na
¬u díva´ aj ako na zov²eobecnenie klasickej pravdepodobnosti ([32]), pri£om práve
kategoriálne metódy poskytujú nástroje na popísanie prechodu od booleovského prí-
stupu k stochastickým dejom ku fuzzy prístupu (pozri [14], [22], [12]). Pritom fuzzy
náhodná premenná má kvantový charakter: môºe zobrazi´ elementárnu udalos´ (de-
generovanú pravdepodobnostnú mieru) na spektrum (nedegenerovanú pravdepodob-
nostnú mieru) a duálne, fuzzy pozorovate©ná má fuzzy charakter: môºe zobrazi´
booleovskú (ostrú) udalos´ na fuzzy (neostrú) udalos´. IF -pravdepodobnos´ (po-
zri [49]) pracuje s dvojicami fuzzy udalostí, £o nazna£uje vyuºívanie abstraktného
sú£inu, pri£om teória kategórií sa tieº ukazuje ako vhodný nástroj pre vyjasnenie
vz´ahu medzi IF -pravdepodobnos´ou a fuzzy pravdepodobnos´ou (pozri [24], [51]).
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1.2 Ciele dizerta£nej práce

Cie©om dizerta£nej práce je preh¨bi´ vyuºitie topologických metód a metód teórie
kategórií v teórii miery a v teórii pravdepodobnosti. Na moºnos´ a vhodnos´ vy-
uºitia topologických metód v teórii miery poukázal J. Novák v prácach [39], [40] a
[42]. My²lienkou bolo povaºova´ ohrani£enú mieru na okruhu mnoºín za ohrani£enú
sekven£ne spojitú funkciu, ktorá má ¤al²ie ²peciálne vlastnosti a skúma´ moºnosti,
ako môºeme takéto funkcie roz²íri´ na generovaný σ-okruh topologickými prostried-
kami, pokia© moºno bez vyuºitia vonkaj²ej miery. Ukázalo sa, ºe tento prístup ku
roz²irovaniu miery je analogický ako roz²irovanie ohrani£ených spojitých funkcií na
úplne regulárnych topologických priestoroch a bola vybudovaná teória sekven£ných
obalov ([41]).

Ako ukázal M. Hu²ek (pozri [14]), teória kategórií je vhodným aparátom, po-
mocou ktorého moºno ²tudova´ roz²irovanie spojitých funkcií v ²ir²om kontexte.
Prvým krokom je nájs´ vhodnú kategóriu, ktorá je vytvorená vhodným objektom,
nazýva sa kogenerátor, pomocou jeho mocnín a vlastne ide o roz²irovanie mor�z-
mov do tohto objektu. Druhým krokom je h©adanie najvä£²ej podkategórie, ktorej
objekty majú z h©adiska roz²irovania takýchto mor�zmov extrémne vlastnosti. Ty-
pickým príkladom je �echova-Stoneova kompakti�kácia. Základnou kategóriou sú
úplne regulárne (Hausdor�ove) priestory, kogenerátorom je interval [0, 1] a podka-
tegóriu tvoria kompaktné priestory. V prípade roz²irovania ohrani£ených mier bolo
potrebné identi�kova´ vhodné kategórie.

Ako sa ¤alej ukázalo (pozri [14], [23]), zov²eobec¬ovanie klasickej pravdepodob-
nosti a hlavne fuzzy pravdepodobnosti dáva podnety pre ¤al²ie bádanie v tejto
oblasti.

Na²ím cie©om je formulova´ topologické a kategoriálne problémy v oblasti zov²e-
obecnenej pravdepodobnosti, ktoré nadväzujú na kon²trukcie sekven£ných obalov,
rozpracova´ vhodný aparát a navrhnú´ rie²enie týchto problémov.

Je známe (pozri [10], [43]), ºe rôzne kategórie D-posetov umoº¬ujú pracova´ s
dôleºitými základnými pojmami teórie pravdepodobnosti (udalosti, pravdepodob-
nostná miera, náhodná premenná, pozorovate©ná) ako s objektami a mor�zmami
vhodných kategórií D-posetov. Práve D-posety a ¤al²ie kvantové ²truktúry sú sta-
vebnými prvkami predkladanej dizertácie.

2 Základné pojmy a známe výsledky v problematike

Ozna£me I uzavretý jednotkový interval [0, 1]. Nech X je mnoºina. Kaºdú podmno-
ºinu A ⊆ X mnoºiny X moºno stotoºni´ s jej indikátorovou funkciou χA, χA(x) = 1
pre x ∈ A a χA(x) = 0 inak, t.j so zobrazením z X do {0, 1}.

Fuzzy podmnoºiny mnoºiny X sú zobrazenia z X do I.
Nech X je mnoºina. Neprázdny systém A podmnoºín mnoºiny X sa nazýva

po©om, ak obsahuje X, ∅ a je uzavretý na kone£né zjednotenia, kone£né prieniky a
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doplnky.
Ak je neprázdny systém mnoºín uzavretý aj na spo£ítate©né zjednotenia, tak

sa nazýva σ-po©om. Systém P(X) v²etkých podmnoºín mnoºiny X je σ-po©om,
prienik v²etkých σ-polí, ktoré obsahujú A je σ-pole, ktoré obsahuje A; ozna£ujeme
ho σ(A) a nazývame ho generovaným σ-po©om.

V celej dizertácii budeme pracova´ so základnou kategóriou ID a jej podkategó-
riami. Stru£ne povedané, kategóriu tvoria objekty a mor�zmy, ktoré môºeme sklada´
tak, ºe platia ur£ité axiómy. Príkladom sú topologické priestory a spojité zobrazenia,
prípadne iné mnoºiny so ²truktúrou a �²truktúru zachovávajúce� zobrazenia. Pre zro-
zumite©nos´ ¤al²ieho textu posta£í takýto intuitívny prístup, pri£om niektoré pojmy
budú ozrejmené na príkladoch.

ID-poset, alebo D-poset fuzzy mnoºín je systém X ⊆ IX fuzzy podmnoºín mno-
ºiny X zachovávajúci D-poset ²truktúru:

• X £iasto£ne usporiadaný,

• 0X , 1X ∈ X ,

• ak u, v ∈ X a v ≤ u, tak u− v ∈ X ;

Ozna£me ID kategóriu v²etkých ID-posetov a sekven£ne spojitých zobrazení zacho-
vávajúcich ²truktúru ID-posetov.

Známe sú jej �klasické� plné podkategórie FSD a CFSD:
objektami FSD sú polia mnoºín (s prirodzeným £iasto£ným usporiadaním a

diferenciou),
objektami CFSD sú σ-polia mnoºín,

pri£om plná podkategória znamená, ºe ak dva objekty patria do podkategórie, tak
kaºdý mor�zmus kategórie je aj mor�zmom podkategórie.

Nech X ⊆ IX je D-poset fuzzy mnoºín. Ozna£me S(X ) mnoºinu v²etkých sek-
ven£ne spojitých D-homomor�zmov z X do I; prvok S(X ) nazveme stav.

Prvok x ∈ X budeme chápa´ ako evalua£ný stav na X : x(u) = u(x), u ∈ X .
Ak X = S(X ), tak X nazveme sober.
Nech Y je mnoºina stavov taká, ºe X ⊆ Y ⊆ S(X ). Pre u ∈ X poloºme evY (u) =

{y(u); y ∈ Y } ∈ IY a ozna£me evY kore²pondujúce zobrazenie z X do IY . Poloºme
XY = {evY (u);u ∈ X}.

Ak Y = S(X ), tak XY nazveme sobri�kácia X .

Ozna£me SID plnú podkategóriu kategórie ID, kde objekty sú sober D-posety
fuzzy mnoºín.

Pripome¬me, ºe bold algebra je systém X ⊆ IX fuzzy podmnoºín mnoºiny X
taký, ºe

0X , 1X ∈ X , X uzavretý vzh©adom na �ukasiewiczovské operácie⊕,�, �doplnok�:
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ak u, v ∈ X , tak (u⊕ v)(x) = min{u(x) + v(x), 1},
(u� v)(x) = max{u(x) + v(x)− 1, 0},
uc(x) = 1− u(x), x ∈ X

Ozna£me BID kategóriu bold algebier ako objektov a sekven£ne spojitých D-
homomor�zmov ako mor�zmov a CBID plnú podkategóriu BID, kde objekty sú
�ukasiewiczove klany, t.j. bold algebry sekven£ne uzavreté v IX .

Nech A je σ-algebra podmnoºín mnoºinyX. Ozna£meM(A) v²etky A-merate©né
fuzzy podmnoºiny X. Platí nasledujúce dôleºité tvrdenie.

Nech X ⊆ IX je �ukasiewiczov klan. Potom existuje σ-pole A ⊆ {0, 1}X také, ºe

A ⊆ X ⊆M(A)

Ak X obsahuje v²etky kon²tantné funkcie s hodnotami v I, tak X =M(A) a X
nazveme generovaný �ukasiewiczov klan.

Ozna£me CGBID plnú podkategóriu BID, kde objekty sú bold algebry typu
M(A);

Objektami kategórie CGBID sú generované (t.j. delite©né) �ukasiewiczove kla-
ny, ktoré modelujú náhodné udalosti vo fuzzy pravdepodobnosti.

V celej práci budeme pracova´ s normovanými mierami a s integrálom vo£i nor-
movaným mieram, ale mnohé výsledky sa dajú vyuºi´ aj pre neohrani£ené miery.

V pravdepodobnosti za£íname s jednoduchými náhodnými udalos´ami (mnoºi-
nami, výrokovými funkciami), tieto vieme �pomera´� prirodzene ur£enou pravdepo-
dobnostnou mierou a pýtame sa, pre aké ove©a zloºitej²ie náhodné udalosti vieme
konzistentne �dopo£íta´� ich mieru. Príkladom je hod mincou, £i kockou, pri£om zlo-
ºitej²ie udalosti môºu súvisie´ s výsledkami pri opakovaných hodoch a po£ítaním
pravdepodobností kone£ných a nekone£ných postupností výsledkov. Na abstraktnej
úrovni ide o zvä£²ovanie de�ni£ného oboru funkcie s predpísanými vlastnos´ami. Kde
sa tu berie topológia?

Ohrani£ená miera na okruhu mnoºín je sekven£ne spojitá ([39], to vlastne nie je
prekvapenie, pozri Lebesgueovu vetu o dominantnej konvergencii a σ-pole mnoºín
má vlastnos´ podobnú kompaktnosti! �Chybou krásy� bolo, ºe aditivita miery je
de�novaná pomocou algebraických operácií a nie pomocou topologických pojmov
(nie je invariantom v príslu²nej teórii), teda aplikácie sekven£ného obalu do teórie
miery boli v �inom jazyku neº samotná topologická kon²trukcia�.

2.1 Motiva£né príklady

Popí²eme dva kanonické príklady z teórie miery a integrovania, ktoré nám poslúºia
pri formulovaní vhodných postupov, pojmov a ich vlastností.
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De�nícia 1. Nech A a B sú mnoºiny, nech X je podmnoºina mnoºiny A a Y je
podmnoºina mnoºiny B. Nech g je zobrazenie X do Y a nech f je zobrazenie A do B
také, ºe f(x) = g(x) pre v²etky x ∈ X. Potom hovoríme, ºe f je roz²írením g.

Prvým príkladom je roz²írenie pravdepodobnostnej miery z po©a mnoºín na ge-
nerované σ-pole.

Príklad 2. Nech A je pole podmnoºín mnoºiny X a nech σ(A) je generované σ-
pole. Zrejme platí, ºe A ⊆ σ(A) ⊆ P(X). Budeme sa zaobera´ vzájomným vz´ahom
týchto troch systémov podmnoºín. Kaºdú podmnoºinu A ⊆ X môºeme stotoºni´ s
jej indikátorovou funkciou χA : X −→ [0, 1], χ(x) = 1 pre x ∈ A, χ(x) = 0 pre
x ∈ Ac = X \ A, pri£om vlastnosti (pojmy) funkcií budeme povaºova´ za vlastnosti
(pojmy) podmnoºín.

Pre nás dôleºitými pojmami budú £iasto£né usporiadanie a konvergencia po-
stupností. Inklúzia v systéme P(X) zodpovedá bodovému £iasto£nému usporiadaniu
indikátorových funkcií a konvergencia v P(X), ktorú de�nujeme takto:
A = limn→∞An, ak A = lim supAn = lim inf An,
pri£om lim supAn =

⋂∞
k=1

⋃∞
n=k An a lim inf An =

⋃∞
k=1

⋂∞
n=k An, zodpovedá bodovej

konvergencii indikátorových funkcií. Pripome¬me, ºe do lim supAn patria tie body
mnoºiny X, ktoré patria do An pre nekone£ne ve©a indexov a do lim inf An patria
tie body mnoºiny X, ktoré patria do kaºdej An s výnimkou kone£ne ve©a indexov.

Z h©adiska teórie kategórií je dôleºité to, ºe aj £iasto£né usporiadanie aj konver-
gencia v σ(A) (a teda aj vA) sú �iniciálnymi ²truktúrami vo£i pravdepodobnostným
mieram�. Platí totiº, ºe A = limn→∞An práve, ak m(A) = limn→∞m(An) pre v²etky
m ∈ P(σ(A)) a podobne, B ⊆ A práve ak m(B) ≤ m(A) pre v²etky m ∈ P(σ(A)),
pri£om P(σ(A)) ozna£ujeme mnoºinu v²etkých pravdepodobnostných mier na σ(A).
To znamená, ºe kaºdá pravdepodobnostná miera je sekven£ne spojitá a naviac, ak
A 6= limn→∞An, tak existuje m ∈ P(σ(A)) taká, ºe neplatí m(A) = limn→∞m(An).
Podobne, kaºdám ∈ P(σ(A)) je monotónna funkcia a ak neplatí B ⊆ A, tak existuje
m ∈ P(σ(A)) taká, ºe neplatí m(B) ≤ m(A). To vyplýva z toho, ºe aj konvergencia
aj £iasto£né usporiadanie sú de�nované bodovo a kaºdý bod x ∈ X moºno povaºova´
za degenerovanú pravdepodobnostnú mieru δx = χ{x}.

Ukáºeme, ºe σ(A) je najmen²í systém podmnoºín mnoºiny X, ktorý obsahuje A
a je uzavretý vo£i limitám konvergentných postupností.

Nech Y je mnoºina a P(Y ) systém jej v²etkých podmnoºín. Pripome¬me, ºe
zobrazenie cl : P(Y ) −→ P(Y ) sa nazýva uzáverovým operátorom, ak platí:

(u1) cl(∅) = ∅ a cl(Y ) = Y ,
(u2) ak B ⊆ A, tak cl(B) ⊆ cl(A),
(u3) vºdy cl(A ∪B) = cl(A) ∪ cl(B).

Ak naviac platí:
(u4) vºdy cl(cl(A))n = cl(A),

tak hovoríme, ºe cl je topologickým uzáverovým operátorom. �alej, ak A = cl(A),
tak A sa nazýva uzavretá mnoºina, doplnky uzavretých mnoºín sa nazývajú ot-
vorené mnoºiny a tvoria topológiu (sp¨¬ajú axiómy otvorených mnoºín).
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(i) NechB je systém podmnoºín mnoºinyX. De�nujme cl(B) ⊆ P(X) takto: B ∈
cl(B) práve vtedy, ak existuje postupnos´ {Bn}∞n=1, Bn ∈ B, taká, ºe B = limn→∞Bn

v P(X). Pre kaºdé ordinálne £íslo α de�nujeme clα(B) induktívne takto: cl0(B) = B,
clα(B) = cl(clα−1(B)) ak α je izolované ordinálne £íslo a clα(B) = cl(

⋃
β<α cl

β(B))
ak α je limitné ordinálne £íslo. Je známe ([41]), ºe pre kaºdé ordinálne £íslo α je
clα (ako zobrazenie P(P(X)) do P(P(X))) uzáverovým operátorom, cl(clω1(B)) =
clω1(B), ºe clω1 je topologickým (idempotentným) uzáverovým operátorom, a clω1(B)
je najmen²í systém podmnoºín mnoºiny X taký, ktorý obsahuje B a je uzavretý na
limity konvergentných postupností.

(ii) Ak B je pole mnoºín, tak pre kaºdé ordinálne £íslo α, clα(B) je po©om mnoºín
(platí totiº A∪B = limn→∞An ∪Bn, A∩B = limn→∞An ∩Bn, a Ac = limn→∞A

c
n)

a clω1(B) je σ-po©om (naozaj, ak {Bn}∞n=1, Bn ∈ B, je postupnos´, tak ∪nk=1Bk ∈
clω1(B), ∩nk=1Bk ∈ clω1(B), a teda aj limn→∞ ∪nk=1Bk ∈ clω1(B), limn→∞ ∩nk=1Bk ∈
clω1(B)).

(iii) Ak C je σ-po©om, tak cl(C) = C (naozaj, ak A = limn→∞An, An ∈ C, tak
A = lim inf An =

⋃∞
k=1

⋂∞
n=k An implikuje A ∈ C).

(iv) clω1(A) je σ-pole a ak C je σ-pole a A ⊆ C ⊆ P(X), tak clω1(A) ⊆ C.

Zhrnutie. Mnoºinové pole je mnoºina A so ²truktúrou (mnoºinové operácie, £ias-
to£né usporiadanie, konvergencia postupností) a pravdepodobnostná miera na A je
²peciálne zobrazenie do [0, 1], pri£om jej vlastnosti moºno popísa´ pomocou tejto
²truktúry a túto ²truktúru moºno £iasto£ne popísa´ pomocou pravdepodobnostných
mier. Ku kaºdej pravdepodobnostnej miere p na A existuje na generovanom σ-poli
σ(A) jediná pravdepodobnostná miera pσ, ktorá je roz²írením miery p. Pritom σ(A)
je najmen²ím sekven£ne uzavretým mnoºinovým po©om, ktoré obsahuje A. Pretoºe
zúºenie pravdepodobnostnej miery na σ(A) je pravdepodobnostnou mierou na A,
existuje vzájomne jednozna£ný vz´ah medzi pravdepodobnostnými mierami na A a
pravdepodobnostnými mierami na σ(A).

Druhým kanonickým príkladom je prechod od pravdepodobnostnej miery ku
�pravdepodobnostnému� integrálu. Kon²trukcia integrálu vzh©adom k ohrani£enej
miere a jeho základné vlastnosti sú £itate©ovi iste známe (pozri [26], [36], [47]). Na-
²ím cie©om sú len poznámky, ktoré nám v ¤al²om poslúºia ako motivácia a ilustrácia.

Príklad 3. Nech (X,A, p) je klasický pravdepodobnostný priestor, t.j. nech A =
σ(A) je σ-pole podmnoºín mnoºiny X a nech p je pravdepodobnostná miera na A.
Nech B(A) je systém v²etkých ohrani£ených merate©ných funkcií. Ak stotoºníme
mnoºinu A ∈ A a jej indikátorovú funkciu χA ∈ B(A), tak kaºdá f ∈ B(A) je
integrovate©ná vzh©adom k miere p a integrál

∫
f dp je kone£ný. Z abstraktného

h©adiska je tento integrál roz²írením funkcie p z A na B(A).
Nech ¤alejM(A) je systém v²etkých merate©ných funkcií s hodnotami v intervale

[0, 1]. L. A. Zadeh ([52]) navrhol, aby funkcie f ∈M(A) modelovali fuzzy náhodné
udalosti a aby �pravdepodobnostný� integrál p̃(f) =

∫
f dp modeloval ich fuzzy
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pravdepodobnos´ (pozri [25],[38],[47]). Samozrejme, p̃ je roz²írením funkcie p z A
naM(A).

Mostom medzi mierou p a integrálom vzh©adom k nej sú elementárne funkcie.
Pripome¬me, ºe ak {Ai}ni=1 je kone£ná postupnos´ mnoºín v A, a {ai}ni=1 je ko-
ne£ná postupnos´ reálnych £ísiel, tak funkciu

∑n
i=1 aiχAi

nazývame (merate©nou)
elementárnou funkciou.

(i) Pretoºe
∫
χA dp interpretujeme ako abstraktný �objem� útvaru, ktorého pod-

stavou je A a vý²kou je 1, nutne
∫
χA dp = p(A) a pre 0 ≤ a platí

∫
aχA dp =

a
∫
χA dp. �alej, integrál nezápornej elementárnej funkcie je kone£ným sú£tom ta-

kýchto s£ítancov a je jednozna£ne ur£ený. Ozna£me E(A) mnoºinu v²etkých elemen-
tárnych funkcií. Pretoºe E(A) ⊂ B(A) a integrál interpretujeme ako lineárny fun-
kcionál, je roz²írenie integrálu na E(A) tieº jednozna£ne ur£ené. V²etky ohrani£ené
merate©né funkcie sú integrovate©né a ich integrál vzh©adom k pravdepodobnostnej
miere je kone£ný.

(ii) Pripome¬me si, ºe kaºdá nezáporná ohrani£ená merate©ná funkcia je (bo-
dovou) limitou neklesajúcej postupnosti jednoduchých funkcií a ºe mnoºina v²et-
kých merate©ných funkcií je sekven£ne uzavretá vzh©adom na bodovú konvergenciu.
Platí tieº ve©mi zaujímavá a dôleºitá Lebesgueova veta o dominantnej konvergen-
cii: ak postupnos´ {fn}∞n=1 merate©ných funkcií bodovo konverguje ku funkcii f ,
pri£om | fn |≤ g pre nejakú integrovate©nú funkciu g, tak f je integrovate©ná a∫
f dp = limn→∞

∫
fn dp.

Zhrnutie. Integrál naM(A) vzh©adom k pravdepodobnostnej miere p je sekven£ne
spojitým roz²írením p ako funkcie, ktorá kaºdej mnoºine A ∈ A priradí abstraktný
�objem� útvaru, ktorého podstavou je A a vý²kou je 1.

2.2 Sekven£ná spojitos´

V práci [39] je dokázané, ºe σ-aditívna miera na okruhu mnoºín je sekven£ne spojitá
práve vtedy, ak je ohrani£ená (dôkaz je pomerne technicky náro£ný). Z topologického
h©adiska, ale tieº z h©adiska kategoriálneho prístupu k teórii zov²eobecnenej pravde-
podobnosti (pozri paragraf o prechode od miery ku integrálu) je sekven£ná spojitos´
pravdepodobnostnej miery dôleºitej²ia, neº tradi£ne zdôraz¬ovaná monotónna sek-
ven£ná spojitos´. Ako sme uº spomenuli, sekven£ná spojitos´ pravdepodobnostnej
miery vyplýva z Lebesgueovej vety o dominantnej konvergencii. Vyplýva tieº z vety 8
(pozri 2.3 Retrospektíva). Naozaj, najprv predpokladajme, ºeA je σ-pole podmnoºín
mnoºiny X a nech A = limn→∞An, t.j. A =

⋂∞
k=1

⋃∞
n=k An=

⋃∞
k=1

⋂∞
n=k An. Pretoºe

Bk =
⋃∞
n=k An, k = 1, 2, ..., je nerastúca postupnos´ a Ck =

⋂∞
n=k An, k = 1, 2, ...,

je neklesajúca postupnos´ a obe konvergujú monotónne ku A, prvá zhora a druhá
zdola, pritom Ck ⊆ Ak ⊆ Bk, takºe monotónna spojitos´ pravdepodobnostnej miery
na σ-poli A implikuje jej sekven£nú spojitos´ (opa£ne to vyplýva triviálne).

Predpokladajme teraz, nech A je len pole podmnoºín mnoºiny X a nech p je
pravdepodobnostná miera naA. Pod©a vety 8 existuje jednozna£né roz²írenie funkcie
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p na pravdepodobnostnú mieru pσ na σ(A). Pod©a predo²lého kroku je miera pσ
sekven£ne spojitá, takºe aj jej zúºenie p je sekven£ne spojitá pravdepodobnostná
miera na A.

Ukáºme si, ako kategoriálny prístup umoº¬uje popísa´ prechod od pravdepo-
dobnostnej miery ku pravdepodobnostnému integrálu v ²ir²ích súvislostiach. Fun-
damentálnym spôsobom sa pri tom vyuºívajú D-posety, zavedené F. Kôpkom a F.
Chovancom [33], [29], hlavne D-posety fuzzy mnoºín [43], [12], [23].

Pripome¬me si (pozri [33]), ºe D-poset je pätica (X,≤,	, 0X , 1X) kde X je mno-
ºina, ≤ je £iasto£né usporiadanie, 0X je najmen²í prvok, 1X je najvä£²í prvok a �	�
je parciálna operácia na X, ktorá sa nazýva diferencia, pri£om a	 b je de�nované
práve ak b ≤ a, a platí:

(D1) a	 0X = a pre kaºdé a ∈ X;

(D2) Ak c ≤ b ≤ a, tak a	 b ≤ a	 c a (a	 c)	 (a	 b) = b	 c.

Päticu (X,≤,	, 0X , 1X) skracujeme na X. Zobrazenie h D-posetu X do D-posetu
Y , ktoré zachováva D-²truktúru sa nazýva D-homomor�zmus. Pritom D-posety
sú ekvivalentné efektovým algebrám (pozri [4]).

Príkladom je systém v²etkých fuzzy mnoºín nejakého univerza (t.j. v²etkých zo-
brazení nejakej mnoºiny U do intervalu [0, 1]), pri£om usporiadanie je bodové, funkcie
0U a 1U , sú minimálnym a maximálnym prvkom a �	� je rozdiel u − v pre v ≤ u.
�peciálne, ak {a} je jednobodová mnoºina, tak interval I = [0, 1] môºeme povaºova´
za D-poset v²etkých fuzzy mnoºín univerza {a}.

Nech (X,A, p) je klasický pravdepodobnostný priestor. Potom σ-pole A (ako
indikátorové funkcie) a systém M(A) sú D-posety fuzzy mnoºín, pri£om pravde-
podobnostná miera p a pravdepodobnostný integrál p̃ sú sekven£ne spojitými D-
homomor�zmami. �o je dôleºitej²ie a prekvapivej²ie, platí nasledujúce tvrdenie (po-
zri [12]).

Veta 4. Nech A je σ-pole mnoºín.
(i) Nech m je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus po©a A do intervalu I. Potom

m je pravdepodobnostná miera.
(ii) Nech h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmusM(A) do intervalu I. Potom

funkcia h je pravdepodobnostným integrálom, t. j. existuje pravdepodobnostná miera
p na poli A taká, ºe h = p̃.

V teórii kategórií ([1]) pracujeme s objektami, mor�zmami a diagramami. Na-
príklad, v topológii sú objektami topologické priestory, mor�zmami sú spojité zo-
brazenia a diagramami sú schémy, ktoré �popisujú topologické kon²trukcie pomocou
skladaní spojitých zobrazení a rovností o týchto skladaniach�. Napríklad, �echovu-
Stoneovu kompakti�káciu môºeme znázorni´ pomocou diagramu
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X βX

[0, 1]

idX

f
fβ

pri£om X je úplne regulárny topologický priestor, βX je jeho �echova-Stoneova
kompakti�kácia, idX je vnorenie priestoru X do priestoru βX a diagram hovorí,
ºe pre kaºdú spojitú funkciu f : X −→ [0, 1] existuje práve jedna spojitá funkcia
fβ : βX −→ [0, 1] taká, ºe pre kaºdé x ∈ X ⊆ βX platí fβ(idX(x)) = f(x) (hovoríme,
ºe diagram komutuje).

Podobne, vo fuzzy pravdepodobnosti sú �dobré� D-posety fuzzy mnoºín objek-
tami a sekven£ne spojité D-homomor�zmy sú mor�zmami. Potom prechod od prav-
depodobnostnej miery p ku pravdepodobnostnému integrálu p̃ môºeme znázorni´
pomocou diagramu

A M(A)

[0, 1]

idA

p p̃

a diagram hovorí, ºe pre kaºdý sekven£ne spojitý D-homomor�zmus
p : A −→ [0, 1] existuje práve jeden sekven£ne spojitý D-homomor�zmus
p̃ : M(A) −→ [0, 1] taký, ºe pre kaºdú mnoºinu A ∈ A platí p̃(idA(A)) = p(A)
(hovoríme, ºe diagram komutuje).

Prechod od po©a A ku systému M(A) (ako to navrhol L. A. Zadeh) moºno
prirovna´ ku prechodu od celých £ísiel ku reálnym £íslam: pridáme delite©nos´ a
úplnos´. Platia nasledujúce tvrdenia (pozri [23]).

Veta 5. Nech X ⊆ IX je D-poset fuzzy podmnoºín. Predpokladajme, ºe
(i) Ak u, v ∈ X , tak u ∨ v ∈ X , kde (u ∨ v)(x) = u(x) ∨ v(x), x ∈ X;
(ii) X je sekven£ne uzavretá podmnoºina mocniny IX vo£i bodovej konvergencii.

Potom existuje σ-pole A ⊆ IX také, ºe A ⊆ X ⊆M(A).

Veta 6. Nech X ⊆ IX je D-poset fuzzy podmnoºín. Predpokladajme, ºe
(i) Ak u, v ∈ X , tak u ∨ v ∈ X , kde (u ∨ v)(x) = u(x) ∨ v(x), x ∈ X;
(ii) D-poset X je delite©ný: pre kaºdé u ∈ X a pre kaºdé prirodzené £íslo n

existuje v ∈ X také, ºe nv = u, kde (nv)(x) = nv(x), x ∈ X;
(iii) X je sekven£ne uzavretá podmnoºina mocniny IX vo£i bodovej konvergencii.

Potom existuje σ-pole A ⊆ IX také, ºe X =M(A).
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Výrazným posunom od dvojhodnotovej logiky a Booleových algebier bolo zavede-
nie viachodnotovej logiky a MV -algebier a MV -algebry sú aj zaujímavou doménou
zov²eobecnenej pravdepodobnosti (pozri [46]). MV -algebry sú zov²eobecnením Bo-
oleových algebier a ich významná podtrieda sa dá reprezentova´ pomocou D-posetov
fuzzy podmnoºín, ktoré sp¨¬ajú predpoklady vety 5. Ako vyplýva z vety 5 a vety
6, D-posety fuzzy podmnoºín typu A a M(A) sú �minimálne�, resp. �maximálne�
objekty v tejto podtriede.

Vrá´me sa teraz ku �echovej-Stoneovej kompakti�kácii. Nech X je úplne regu-
lárny (Hausdor�ov) topologický priestor a nech CI(X) je mnoºina v²etkých spojitých
funkcií z X do I = [0, 1]. Topológia v X je iniciálnou topológiou vo£i CI(X) (je po-
písaná funkciami v CI(X): bod x je v uzávere mnoºiny A práve vtedy, ak pre kaºdú
funkciu f ∈ CI(X) je f(x) v uzávere mnoºiny f(A)). Nech Y je topologický priestor
taký, ºe

(β1) priestor Y je úplne regulárny (Hausdor�ov);

(β2) priestor X je hustý podpriestor priestoru Y ;

(β3) priestor X je CI-vnorený do priestoru Y , t.j., kaºdá funkcia z CI(X) sa dá
spojite roz²íri´ na priestor Y .

Je známe, ºe �echova-Stoneova kompakti�kácia βX je maximálny zo v²etkých to-
pologických priestorov Y , ktoré sp¨¬ajú podmienky (β1), (β2) a (β3): kaºdý priestor
Y , ktorý sp¨¬a tieto podmienky, je �topologicky medzi� priestormi X a βX, £o zna-
mená, ºe existuje podpriestor Z, X ⊆ Z ⊆ βX a homeomor�zmus h priestoru Y na
priestor Z, pri£om h(x) = x pre v²etky x ∈ X.

V prípade prechodu od pravdepodobnostnej miery p ku integrálu vo£i miere p na
M(A) jeM(A) tieº maximálnym objektom, ale z úplne iných prí£in. Ide o maxima-
litu v zmysle vety 6 a tá ni£ nehovorí o spojitom roz²irovaní príslu²ných mor�zmov.
Hlb²ia analýza maximality tohto typu presahuje ciele a rozsah tejto práce.

Z h©adiska prechodu od klasickej pravdepodobnosti ku fuzzy pravdepodobnosti
je dôleºité nasledujúce tvrdenie (pozri [23]), ktoré zov²eobec¬uje diagram prechodu
od pravdepodobnostnej miery p ku integrálu p̃ vo£i p naM(A).

Veta 7. Nech A je σ-pole podmnoºín mnoºiny X, nech B je σ-pole podmnoºín mno-
ºiny Y , nech M(A) a M(B) sú príslu²né merate©né funkcie s hodnotami v inter-
vale I = [0, 1]. Nech h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus A do M(B). Potom
existuje jediný sekven£ne spojitý D-homomor�zmus h z M(A) do M(B), ktorý je
roz²írením h.

Ak T je triviálne dvojprvkové σ-pole podmnoºín jednoprvkového univerza {a},
tak [0, 1] =M(T), kaºdý sekven£ne spojitý D-homomor�zmus p z A do M(T) je
pravdepodobnostnou mierou a jeho jednozna£ne ur£eným roz²írením z A naM(A)
je pravdepodobnostný integrál p̃ vo£i p.
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Z h©adiska teórie kategórií veta 7 znamená, ºe D-posety fuzzy mnoºín typu
M(A) tvoria epire�ektívnu podkategóriu ²peciálnej kategórie D-posetov fuzzy mno-
ºín, ktoré sú charakterizované vetou 5. Sú to dôleºité domény zov²eobecnenej prav-
depodobnosti (MV -algebry, ktoré sa dajú reprezentova´ pomocou sekven£ne uzav-
retých D-posetov fuzzy mnoºín) a pomocou tejto kategórie sa dá vysvetli´ podstata
prechodu od klasickej pravdepodobnosti ku fuzzy pravdepodobnosti (pozri [23]).

Zhrnutie. Prechod od pravdepodobnostnej miery p na mnoºinovom σ-poli náhod-
ných udalostí A ku fuzzy pravdepodobnostnej miere p̃ na fuzzy náhodných udalos-
tiachM(A)moºno kanonicky popísa´ pomocouD-posetov fuzzy mnoºín a sekven£ne
spojitýchD-homomor�zmov. V tomto kontexte moºno aj kanonicky (pomocou teórie
kategórií) porovna´ teórie klasickej pravdepodobnosti a fuzzy pravdepodobnosti.

2.3 Retrospektíva

V predo²lých odstavcoch sme analyzovali proces roz²irovania pravdepodobnostných
mier z po©a A podmnoºín mnoºiny X na vä£²ie pole B podmnoºín mnoºiny X. Ako
zhrnutie na²ich úvah môºeme sformulova´ tri tvrdenia o roz²irovaní.

Pripome¬me (pozri príklad 2), ºe pravdepodobnostné miery ur£ujú ²truktúru
po©a mnoºín (iniciálna ²truktúra vo£i pravdepodobnostným mieram). Nech A, B sú
polia podmnoºín mnoºiny X a nech A ⊆ B. Nech clα je uzáverovým operátorom v
P(X) z príkladu 2. Ak existuje ordinálne £íslo α také, ºe clα(A) = B, tak hovoríme,
ºe A je sekven£ne husté v B. Ak ku kaºdej pravdepodobnostnej miere p na A
existuje pravdepodobnostná miera p na B taká, ºe p je roz²írením p, tak hovoríme,
ºe A je P-vnorené do B. Poznamenajme, ºe ak pole A je sekven£ne husté v B, tak
v²etky p sú jednozna£ne ur£ené.

Veta 8. Nech A je pole podmnoºín mnoºiny X, nech σ(A) je generované σ-pole a
nech p je pravdepodobnostná miera na poli A. Potom existuje jediná pravdepodob-
nostná miera pσ na σ(A) taká, ºe pσ je roz²írením p.

Poznamenajme, ºe vetu 8 môºeme preformulova´ tak, ºe pole A je P-vnorené do
po©a σ(A), pri£om poleA je sekven£ne husté a v²etky roz²írené miery sú jednozna£ne
ur£ené. Nasledujúca veta je podstatným zosilnením vety 8. Tvrdenie vyplýva z úvah
v príklade 2 a z vety 8.

Veta 9. Nech A je pole podmnoºín mnoºiny X, nech σ(A) je generované
σ-pole. Potom σ(A) je najvä£²ie zo v²etkých polí B podmnoºín mnoºiny X, v ktorom
je pole A sekven£ne husté a P-vnorené.

Veta 9 charakterizuje generované σ-pole podobným spôsobom, ako podmienky
(β1), (β2) a (β3) charakterizujú �echovu-Stoneovu kompakti�káciu.

De�nujme kategóriu A takto: objektami sú MV -algebry, ktoré sa dajú reprezen-
tova´ pomocou sekven£ne uzavretých D-posetov fuzzy podmnoºín nejakého univerza
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(pozri veta 5) a mor�zmami sú sekven£ne spojité D-homomor�zmy. De�nujme jej
(úplnú) podkategóriu B takto: objektami sú v²etky D-posety fuzzy podmnoºín typu
M(A) (pozri veta 6) a mor�zmami sú sekven£ne spojité D-homomor�zmy. Platí
nasledujúce tvrdenie (pozri [23]).

Veta 10. B je epire�ektívnou podkategóriou kategórie A.

Dôsledkom vety 10 je, ºe kaºdá pravdepodobnostná miera p na mnoºinovom poli
A sa dá jednozna£ne roz²íri´ na pravdepodobnostnú mieru pσ na generované σ-pole
σ(A) a potom jednozna£ne roz²íri´ na pravdepodobnostný integrál p̃σ naM(σ(A)).

2.4 IF -pravdepodobnos´

Nech X je mnoºina. Pripome¬me, ºe IF -podmnoºina mnoºiny X je dvojica A =
(µA, νA), kde µA, νA sú fuzzy podmnoºiny mnoºiny X (nazýva sa aj funkcia náleºa-
nia, respektíve nenáleºania) a µA + νA ≤ 1X , kde 1X ozna£uje kon²tantnú funkciu s
hodnotou 1. Zrejme, pre νA = 1X − µA moºno (µA, νA) povaºova´ za fuzzy podmno-
ºinu mnoºiny X (νA = 1X − µA je nadbyto£ná informácia). Zov²eobecnené náhodné
udalosti v IF -pravdepodobnosti sú centrované systémy IF -podmnoºín.

Nech A je σ-pole podmnoºín mnoºiny X. Nech F je mnoºina v²etkých me-
rate©ných IF -podmnoºín mnoºiny X, teda dvojíc (µA, νA), kde µA, νA ∈ M(A),
µA + νA ≤ 1X ; budeme ich nazýva´ IF -udalosti. Nech A = (µA, νA) a B = (µB, νB)
sú IF -udalosti. B. Rie£an (pozri [49]) de�noval dve operácie a £iasto£né usporiadanie
na IF -udalostiach nasledovne:

A⊕B = ((µA + µB) ∧ 1X , (νA + νB − 1X) ∨ 0X);
A�B = ((µA + µB − 1X) ∨ 0X , (νA + νB) ∧ 1X);
A � B i� (µA ≤ µB) ∧ (νB ≤ νA).

V²imnime si, ºe IF -udalosti sú uzavreté vzh©adom na ⊕ a �, ale nie sú uzavreté
vzh©adom na operáciu ¬ de�novanú ¬(µA, νA) = (1X − µA, 1X − νA). V [49], Rie-
£an de�noval stavy a pozorovate©né pre IF -udalosti a dokázal limitné vety pre IF -
pravdepodobnos´ (bez doplnku).

Ozna£me

A
(
M(A)×M(A)

)
= {(u, v) ∈M(A)×M(A); u ≤ v}.

Potom A
(
M(A)×M(A)

)
je uzavreté vzh©adom na binárne �ukasiewiczovské ope-

rácie, ale nie je uzavreté vzh©adom na doplnok ¬. De�nujme zobrazenie h z mnoºiny
F v²etkých merate©ných IF -podmnoºín mnoºiny X do A

(
M(A) × M(A)

)
ako

h((µA, νA)) = (µA, 1X − νA). Potom (pozri [49], [50]) h je bijekcia zachovávajúca
poradie a operácie ⊕,� v F a obvyklé poradie a binárne �ukasiewiczovské operácie
v A
(
M(A)×M(A)

)
.

Takºe IF -udalosti moºno chápa´ ako príslu²nú £as´ A
(
M(A) × M(A)

)
de�-

ni£ného oboru fuzzy pravdepodobnostiM(A)×M(A). V skuto£nosti A
(
M(A)×

M(A)
)
tvorí �doplnkovo hustú� £as´ vM(A) ×M(A). Lemma 4.1 v [51] uvádza,
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ºe ak B je bold algebra taká, ºe A
(
M(A) ×M(A)

)
⊆ B ⊆ M(A) ×M(A), tak

B =M(A) ×M(A). Ako dokázal Rie£an v [49], systém IF -udalostí F sa dá roz-
²íri´ na MV -algebru M tak, ºe kaºdý stav na F je zúºenie jednozna£ne ur£eného
stavu naM. Naviac, Rie£an dokázal reprezenta£nú vetu pre stavy naM (a teda aj
F). Vnorenie A

(
M(A)×M(A)

)
doM(A)×M(A) je ekvivalentné vnoreniu F do

M, ale reprezenta£ná veta o stavoch naM(A) ×M(A) je menej technická a viac
intuitívna (pozri [50]).

3 Výsledky dizerta£nej práce

Dizertácia je zloºená z troch hlavných £astí. Prvá bola predloºená ako písomná práca
ku dizerta£nej skú²ke. Sú v nej syntetickým spôsobom spracované niektoré menej
známe súvislosti medzi teóriou miery, integrálom a topológiou (pozri predchádza-
júcu £as´ autoreferátu). Druhá £as´ zodpovedá £lánku [H1] ([27]) Real functions
and the extension of generalized probability measure. Tretia £as´ zodpovedá
£lánku [H2] ([28]) Real functions and the extension of generalized probabi-
lity measure II.

3.1 Roz²írenia

Pre potrebu klasi�kácie roz²írení sme de�novali nové pojmy.

De�nícia 11. Nech X ,Y ⊆ IX sú D-posety fuzzy mnoºín, X ⊆ Y . Nech H(X ) je
podmnoºina S(X ). Ak pre kaºdé s ∈ H(X ) existuje t ∈ S(Y) také, ºe s(u) = t(u)
pre kaºdé u ∈ X , tak X nazveme H(X )-vnorením do Y .

Motivovaní kanonickými roz²íreniami, delíme vlastnosti roz²íreníD-posetov fuzzy
mnoºín na dve skupiny - interné a externé.

Nech X ,Y sú D-posety fuzzy mnoºín také, ºe X ⊆ Y ⊆ IX .
Interné. Nasledujúce vlastnosti Y sú de�nované pomocou ²truktúry IX :

(i) Y je uzavretý vzh©adom na ∧ a ∨;
(ii) Y je delite©ný;
(iii) X je sekven£ne hustý v Y ;
(iv) Y je sekven£ne uzavretý v IX .

Externé. Nasledujúce vlastnosti Y sú de�nované pomocou roz²írení mor�zmov ne-
jakej vhodnej triedy:

(i) X je H(X )-vnorený do Y ;
(ii) roz²írenie daných mor�zmov je jednozna£né;
(iii) Y je najvä£²ie (najmen²ie) zo v²etkých roz²írení X na ktoré sa tieto mor�zmy

dajú roz²íri´;
(iv) ID1 a ID2 sú podkategórie ID, ID2 je epire�ektívna v ID1, X je objektom

ID1, Y je objektom ID2 a Y je epire�exiou X .
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De�nícia 12. Nech X ,Y ⊆ IX sú D-posety fuzzy mnoºín, teda objektami kategórie
ID. Ak X ⊆ Y , tak Y nazveme ID-roz²írením X

ID-roz²írenia a interné i externé vlastnosti poskytujú prirodzený jazyk pre kon-
²trukcie a klasi�kácie oborov zov²eobecnenej pravdepodobnosti, pri£om kaºdé kano-
nické roz²írenie sa dá charakterizova´ ako ID-roz²írenie s vhodnými vlastnos´ami.
Takýto prístup k teórii pravdepodobnosti vedie k lep²iemu porozumeniu klasickej te-
órie pravdepodobnosti, fuzzy teórie pravdepodobnosti a vz´ahov medzi nimi (pozri
[23]).

V praci [27] bol formulovaný nasledujúci problém.

PROBLÉM. Je CGBID epire�ektívna podkategória kategórie BID?

Tento problém bol kladne vyrie²ený v práci [15].

Veta 13. Podkategória SID kategórie ID je epire�ektívna v kategórii ID.

De�nícia 14. Nech X ⊆ IX je D-poset fuzzy mnoºín a nech Y ⊆ IX je ID-
roz²írenie X . Ak zúºenie zobrazenia r : S(Y) −→ S(X ) je jedno-jednozna£né, po-
tom Y nazveme stavové roz²írenie X . Stavové roz²írenie Y D-posetu X nazveme
maximálne, ak neexistuje vlastné stavové roz²írenie Z ⊆ IX ID-roz²írenia Y . Nech
C je trieda stavových roz²íreníX a nech Y ∈ C. Ak neexistuje vlastné roz²írenie X
v C, tak hovoríme, ºe Y je maximálnym v C. Ak Y je stavové roz²írenie X a Y je
ID-roz²írenie kaºdého stavového roz²írenia Z D-posetu X , tak Y nazveme absolút-
nym stavovým roz²írením X . Ak Y ∈ C a Y je ID-roz²írenie kaºdého stavového
roz²írenia Z D-posetu X v C, tak Y nazveme absolútne stavové roz²írenie X v
C.

V dizertácii sú pomocou tejto klasi�kácie charakterizované niektoré známe roz-
²írenia a su formulované ²tyri problémy.

Nech X ⊆ IX je D-poset fuzzy mnoºín. Zrejme, prienik v²etkých bold algebier
Y ⊆ IX takých, ºe Y je ID-roz²írenie X je najmen²ie ID-roz²írenie X , ktoré je aj
bold algebrou; ozna£me ho b(X ). V dizertácii je popísaná induktívna kon²trukcia
b(X ).

Lema 15. Nech X ⊆ IX je sober je D-poset fuzzy mnoºín. Potom X je S(X )-
vnorený do b(X ).

3.2 Sú£iny

Náhodné udalosti v IF -pravdepodobnosti ([49]) sú dvojice (u, v) fuzzy náhodných
udalostí, t.j. prvky de�ni£ného oboru pravdepodobnosti tvaruM(A)×M(A) také,
ºe u ≤ v, a niektoré kon²trukcie v IF -pravdepodobnosti môºeme previes´ (pozri [49],
[50]) ako príslu²né kon²trukcie v teórii fuzzy pravdepodobnosti (pomocouM(A)×
M(A)).
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Nech T je (neprázdna) mnoºina a nech {Xt; t ∈ T} je indexovaný systém D-
posetov fuzzy mnoºín. Ich sú£in

∏
t∈T Xt, spolu s indexovaným systémom {prt; t ∈

T} prirodzených projekcií prs :
∏

t∈T Xt −→ Xs, s ∈ T , pozostáva s indexovaného
systému {ut; ut ∈ Xt, t ∈ T}, pri£om sú£inová ID-²truktúra je de�novaná po súrad-
niciach. Ak Xt, t ∈ T sú bold algebry, tak �ukasiewiczovské operácie ⊕,�, (·)c na
ich sú£ine sú de�nované po súradniciach a

∏
t∈T Xt je sú£inová bold algebra.

Nech n > 1 je prirodzené £íslo. Ozna£me BIDn kategóriu sú£inov bold algebier
typu

∏n
i=1Xi ako objektov a n-tíc sekven£ne spojitých D-homomor�zmov ako mor-

�zmov, t.j. ak hi : Xi −→ Yi, i = 1, 2, ..., n, sú sekven£ne spojité D-homomor�zmy,
tak (h1, h2, ..., hn) je príslu²ný mor�zmus z

∏n
i=1Xi do

∏n
i=1 Yi v BIDn.

Ozna£me CGBIDn plnú podkategóriu kategórie BIDn, ktorej objekty sú sú£iny
generovaných �ukasiewiczových klanov tvaru

∏n
i=1M(Ai).

De�nícia 16. Nech n > 1 je prirodzené £íslo, nech Xi, i = 1, 2, ..., n, sú D-posety
fuzzy mnoºín a nech X je ich sú£in. Nech hi, i = 1, 2, ..., n, je sekven£ne spojitý D-
homomor�zmus z Xi do generovaného �ukasiewiczovho klanu M(A) ⊆ IY , a nech
wi ∈ M(A), i = 1, 2, ..., n, sú funkcie také, ºe

∑n
i=1wi(y) = 1 pre v²etky y ∈ Y .

Potom h =
∑n

i=1wihi nazývame konvexnou kombináciou hi, i = 1, 2, ..., n.

Lema 17. Zobrazenie h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus X doM(A).

Nech {a} je jednoprvková mnoºina a nech T = {∅, {a}} je triviálne σ-pole pod-
mnoºín mnoºiny {a}. Ako obvykle, stotoºnime I aM(T). V²imnime si, ºe konvexná
kombinácia sekven£ne spojitých D-homomor�zmov do I =M(T) je stav.

De�nícia 18. Nech n > 1 je prirodzené £íslo, nech Xi, i = 1, 2, ..., n, sú D-posety
fuzzy mnoºín a nech X je ich sú£in. Nech h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus
z X do generovaného �ukasiewiczovho klanu M(A) ⊆ Y . Pre i ∈ {1, 2, ..., n}, ak
h(01, ..., 0i−1, 1i, 0i+1, ..., 0n) = w, a w(y) > 0 pre v²etky y ∈ Y , potom hovoríme, ºe
h je silne závislé od i-tej súradnice.

Veta 19. Nech n > 1 je prirodzené £íslo, nech Xi, i = 1, 2, ..., n, sú D-posety fuzzy
mnoºín a nech X je ich sú£in. Nech h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus X do
generovaného �ukasiewiczovho klanu M(A) ⊆ Y , ktorý je silne závislý od v²etkých
súradníc. Potom existuje jediný sekven£ne spojitý D-homomor�zmus hi : Xi −→
M(A), a jednozna£né funkcie wi ∈M(A) také, ºe

∑n
i=1wi(y) = 1 pre v²etky y ∈ Y ,

i = 1, 2, ..., n, a h =
∑n

i=1wihi.

Predchádzajúca veta podstatne zov²eobec¬uje Theorem 3.5 z práce [51].
V [15] je dokázané, ºe CGBID je epire�ektívna podkategória kategórie BID. To

dáva kladnú odpove¤ na otázku formulovanú v [H1] ([27]). Nech X ⊆ IX je bold al-
gebra a nech σ(X ) je najmen²í �ukasiewiczov klan obsahujúci X . PotomM(Aσ(X ))
je jej epire�exia. V súvislosti so sú£inmi de�ni£ných oborov pravdepodobnosti je
prirodzené sa pýta´, £i je aj epire�exia sú£inová. Vo v²eobecnej topológii, otázka, £i
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epire�ektor, napríklad ako �echova-Stoneova kompakti�kácia , Hewittova realkom-
pakti�kácia at¤, je sú£inový je pomerne ´aºká. Pre sekven£né obaly je v práci [5]
dokázané, ºe príslu²ný epire�ektor je sú£inový. Dokáºeme, ºe aj re�ektor z X do
M(Aσ(X )) je sú£inový.

Veta 20. Nech X ⊆ IX , Y ⊆ IY sú bold algebry a nech X × Y je ich sú£in. Potom
M(Aσ(X )) ×M(Aσ(Y)) je epire�ektor z X × Y do podkategórie CGBID kategórie
BID.

Dôsledok 21. Epire�ektor posielajúci objekty BID do CGBID je sú£inový.

Dôsledok 22. Nech X ⊆ IX , Y ⊆ IY sú bold algebry a nech X×Y je ich sú£in. Nech
h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus z X ×Y do I. Potom sa h dá jednozna£ne
roz²íri´ na sekven£ne spojitý D-homomor�zmusM(Aσ(X ))×M(Aσ(Y)) do I.

3.3 IF -pravdepodobnos´

Nech X ⊆ [0, 1]X je bold algebra, nech σ(X ) je najmen²í �ukasiewiczov klan obsa-
hujúci X a nechM(Aσ(X )) je príslu²ný generovaný �ukasiewiczov klan.

Poloºme A(X × X ) = {(u, v) ∈ X × X ; u ≤ v}. Zrejme, A(X × X ) je uzavreté
vzh©adom na �ukasiewiczovské operácie ⊕,�.

Teraz sa pozrime na prechod od A(X × X ) ku X × X , resp. od A(M(Aσ(X ))×
M(Aσ(X ))) kuM(Aσ(X ))×M(Aσ(X )). Uvedomme si, ºe ak pole mnoºín A povaºu-
jeme za bold algebru X , takM(σ(A)) je totoºné sM(Aσ(X )).

Lema 23. Nech B je bold algebra taká, ºe A(X × X ) ⊆ B ⊆ X × X . Potom
B = X × X .

Majúc na pamäti vz´ahy medzi IF -pravdepodobnos´ou a fuzzy pravdepodob-
nos´ou, uvaºujme o nasledujúcej otázke. Existujú dve izomorfné kategórie také, ºe
objekty prvej z nich budú tvaru A(X ×X ) a objekty druhej tvaru X ×X , kde X je
bold algebra?

Nech X ⊆ IX , Y ⊆ IY sú bold algebry a nech h je sekven£ne spojitý D-
homomor�zmus z X do Y . Pre (u, v) ∈ X × X de�nujme h(u, v) = (h(u), h(v)).
Ozna£me h výsledné zobrazenie z X ×X do Y ×Y . Ozna£me hA zúºenie zobrazenia
h na A(X × X ).

Lema 24. (i) h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus z X × X do Y × Y.

(ii) h(u, v) ∈ A(Y × Y) ak (u, v) ∈ A(X × X ).

Predchádzajúce argumenty nás vedú ku kategórii AIF, ktorej:

(i) objekty sú systémy A(X × X ), kde X je bold algebra, vybavená prirodzeným
£iasto£ným usporiadaním zdedeným z X × X a dvomi �ukasiewiczovskými
operáciami ⊕,�, zdedenými z X × X ;
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(ii) mor�zmy sú tvaru hA, kde h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus z bold
algebry X do bold algebry Y .

Ozna£me BID2 nasledujúcu podkategóriu BID2:

(i) objekty sú bold algeby tvaru X × X ;

(ii) mor�zmy sú tvaru h, kde h je sekven£ne spojitý D-homomor�zmus z bold
algebry X do bold algebry Y .

Veta 25. Kategórie AIF a BID2 sú izomorfné.

Záver: Nech X ⊆ IX je bold algebra a nech X × X je jej mocnina. Potom
(pozri vetu 19) stavy na X ×X sú presne konvexné kombinácie stavov na X . Vzh©a-
dom na vetu 25, IF -pravdepodobnos´ môºe by´ interpretovaná v rámci teórie fuzzy
pravdepodobnosti.

4 Summary

The present Thesis is devoted to topological methods in generalized probability
theory. It is known ([40], [42], [14], [8]) that every σ-additive probability measure
is sequentially continuous and every σ-additive probability measure p on a �eld A
of sets can be uniquely extended to a σ-additive probability measure pσ on σ(A).
The extension process can be viewed as a topological construction and, further,
from the viewpoint of category theory it can be described as an epire�ection. Fuzzy
probability theory ([25], [2], [3], [10]) can be viewed as a generalization of classical
probability theory and some constructions in IF -probability theory ([49]) have their
equivalents in fuzzy probability theory ([24], [51]).

In the introductory part we recall basic topological, algebraic and categorical
notions and constructions used in the other parts of Thesis. Next, having in mind
applications in probability, we present a synthesis of some less known relationships
between measure, integral and topology. The fourth part contains results of our paper
[H1] ([27]). Fuzzy probability is based on the category ID of D-posets of fuzzy sets
and its subcategories BID, CBID, CGBID. A classi�cation scheme of extensions
is proposed and a problem whether CGBID is epire�ective in BID is formulated.
The problem has been positively solved in [15]. The �fth part deals with products
of bold algebras and related probability domains and states on such products. The
relationships between basic notions of IF -probability theory and fuzzy probability
theory are described in terms of category theory. The corresponding results are
presented in our paper [H2] ([28]).
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