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P R E D S L O Y 
i 

Knížka, ktorá sa dostává do nik čitatela, podává popu-
lárny výklad základov teórie latinských štvorcov. Je 
písaná tak, aby ju bez ťažkostí mohol čítať študent 
gymnázia (ktorému je povodně určená), ale aby v nej 
našiel niečo nového aj profesionálny matematik, ktorý 
nie je špecialistom v kombinatorike (kam možno teóriu 
latinských štvorcov zařadit). 

Hlavné výsledky sú zhrnuté do 17 teorém (hlavných 
viet), z ktorých 10 je uvedených aj s dókazmi. Dókazy 
ostatných (teorémy 2, 4, 10—12, 14, 17) nebolo možné 
v knihe tohto druhu uviesť, lebo aj ked ieh znenie je 
zváčša velmi jednoduché a zrozumitelné, ich dókazy 
sú obťažné alebo zdlhavé. Okrem toho sú v texte uvedené 
bez dókazu ešte niektoré dalšie výsledky, ktoré by mohli 
čitatela zaujímat, napr. údaje o počte latinských štvor-
cov rádu menšieho než 10. 

Pre obmedzený rozsah knihy som vybral tie partie, 
ktoré sa mi zdali z hladiska čitatela najdóležitejšie. Sú 
však známe aj dalšie zaujímavé súvislosti teórie latin-
ských štvorcov, na ktoré sa v knihe neušlo miesta. Mám 
na mysli hlavně ich vzťah k iným kombinatorickým 
štruktúram (ako sú konečné projektívne roviny, magické 
štvorce, blokové plány) a k algebraickým štruktúram 
(najma ku grupám a kvázigrupám). Nedostalo sa miesta 
ani na skúmanie špeciálnych druhov (napr. diagonálnych 
latinských štvorcov a na výklad základných kombina-
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torických princípov (princip inklúzie a exklúzie, metoda 
vytvárajúcich funkcií, systém róznych reprezentantov), 
pomocou ktorých by bolo možné vykonať niektoré 
z vynechaných dókazov. Pokročilejší čitatel, ktorý by sa 
zaujímal o tieto otázky, nájde ich podrobný výklad 
v literature, ktorej zoznam je uvedený na konci knihy. 
Z týchto diel třeba osobitne upozornit na monografiu 
J . D é n e s a a A. D. K e e d w e l l a [2] o latinských štvor-
coch, ktorá zhrnuje praiiticky všetky dóležité údaje 
o latinských štvorcoch, dovtedy roztrúsené v literatúre, 
a tým vykonala neocenitelné služby aj autorovi tejto 
knížky. 

Na konci každéj zo šiestich kapitol sú cvičenia; ich 
výsledky sú uvedené súborne na konci knihy. Pre lahšiu 
orientáciu čitatela je tu aj abecedne usporiadaný regis-
ter, v ktorom sú uvedené najdóležitejšie pojmy a mená 
vyskytujúce sa v texte. 

Považujem si za svoju milú povinnost poďakovať sa 
RNDr. Milošovi Franeko-vi za velmi starostlivé prečíta-
nie rukopisu a mnohé cenné pripomienky, ktoré značné 
přispěli k zlepšeniu tejto publikácie. 

Bratislava marec 1975. 
Autor 
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