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DODATEK. 

ÚVOD DO TEORIE MNOŽSTVÍ. 
N A P S A L V O J T ř X H J A R N Í K . 

Tento dodatek — sepsaný na popud p. prof. Petra — vznikl 
z potřeby, podati důkazy některých vět z teorie množství, j ež 
v íntegrálním poetu byly podány buď vůbec bez důkazu nebo 
j en se stručným naznačením důkazu. Tak na příklad v odstavci 
63 bylo použito pořadových čísel 1. a 2. t ř ídy číselné (ač by 
bylo možno i j inak postupovat!) a proto patřilo k úkolům tohoto 
Dodatku na příklad též vybudování teorie těchto čísel. Již. 
tento úkol vyžadoval poněkud širšího založení tohoto Doda tku ; 
a proto jsem se rozhodl, podati zde ne jenom ony výseky teorie 
množství, jichž se v předešlých úvahách přímo užívá, nýbrž 
snažil jsem se napsali j akýs i všeobecný úvod do teorie množství, 
k te rý ovšem na mnohých místech s ostatními kapitolami Integrál-
ního počtu téměř nesouvisí. Celý tento Dodatek jest psán tak, aby 
mohl byli čten i nezávisle na ostatních kapitolách Integrálního 
počtu — vyjma poslední oddíl, jenž se vz tahuje přímo k urči tým 
odstavcům Integrálního počtu. Může snad tento Dodatek také 
posloužiti k tomu, aby se profesoři našich universit nemusili 
při přednáškách z teorie funkcí a pod. zdržovati dokazováním 
jednoduchých pomocných vět z teorie množství. 

Přirozeně nemluvím v tomto Dodatku vůbec o axiomatickém 
založení teorie množství ani o teorii konečných množství, nýbrž 
stavím se na t. zv. naivní stanovisko. Proto neváhal j sem při 
objasnění poj inu množství užiti i příkladů docela naivních (a 
zrovna tak tam, kde jde o konečná množství, na př íklad při 
ekvivalenci konečných množství). Zato snažil jsem se dále vždy 
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podávati důkazy přesně a bez mezer. Vyhýbal jsem se podle 
možnosti též t. zv. „axiomu výběru'": poznamenávám k tomu. 
že na četných místech tohoto Dodatku se tohoto axiomu užívá 
jen zdánlivě, totiž tam, kde jest inožho vhodným předpisem onen 
výběr jednoznačně určiti.*) 

Zdůrazňuj i ještě jednou, že po jednávám jen o prvních po-
čátcích teorie množství (na př ík lad vůbec nemluvím o pojmu 
„souvislosti"); k dalšímu studiu může čtenáři posloužiti litera-
tura, uvedená na konci tohoto Doda tku . 

*) Na příklad mám-li na přímce uzavřená ohraničená množství (ne-
prázdná) TW, N, P,... a chci-li z každého z těch množství vybrati jeden bod, 
mohu to učiniti tak, že vezmu vždy dolní hranici každého z těch množství, 
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