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SVAZEK6(1961) APLIKAC E MATE MAT! KY ČÍSLO 4 

RECENSE 

Wolfgang Franz: TOPOLOGIE I (Allgcmeine Topologie). Sammlung Góschcn, Band 1181. 
Waltcr dc Gruyter & Co., Berlin 1960. Stran 144, cena DM 3,60. 

První díl, věnovaný obecné topologii, je rozdělen na čtyři části. V první části nejprve je defi
nován topologický prostor (v české terminologii F-prostor, tj. uzávěr množiny je uzavřená mno
žina) pomocí okolí, otevřených množin a udáním vnitřku množiny. Axiomatická definice pomocí 
operátoru uzávěru množiny není udána. Dále jsou v první části zavedeny základní pojmy jako 
podprostor, spojité zobrazení, souvislý prostor, base topologie, jemnější a hrubší topologie. 
Pojem topologického součinu a kvocientové topologie je jen naznačen. 

Ve druhé části se probírají oddělovací axiomy (pouze definice a kompaktní prostory). 
Třetí část, věnovaná metrickým prostorům, je rozdělena na tři části. V první se definují základní 

pojmy týkající se metrického prostoru, např. úplnost, v druhé je dokázáno několik vět o kom
paktních metrických a kompaktních souvislých metrických prostorech. V poslední je dokázána 
charakterizace metrizovatelných prostorů pomocí a-diskretní base. 

Ve čtvrté a poslední části knížky je podána pokrývači (Lebesgueova) definice dimense a běž
ným způsobem je dokázáno, že //-rozměrný eukleidovský prostor má dimensi n a každý kompaktní 
metrický prostor dimense n je homeomorfní a podmnožinou (2/z + l)-rozměrného eukleidovského 
prostoru. 

Recenzovaný první díl je výběrem látky asi přizpůsoben druhému dílu, který má pojednávat 
o algebraické topologii. Sám o sobě první díl podává pojmy a věty z dávno předválečné topologie 
(až na cr-diskretní basi metrického prostoru) a to bez nějaké souvislosti s jinými disciplinami. 
Proto nelze knížku doporučit čtenářům, kteří by se chtěli dovědět, co se tak asi v topologii dnes 
dělá. Na druhé straně můžeme knížku doporučit každému, kdo zná třeba i hodně vět z matema
tiky, ale který nedovede dostatečně přesně uvažovat. Řada jednoduchých důkazů je ponechána 
čtenáři, ale přitom se přesně řekne, co vlastně, a často jak, se má dokázat. Navíc všechny pojmy, 
které se v knížce vyskytují, by měl každý matematik znát. Kdo ví jenom to, že /z-rozměrný 
eukleidovský prostor se nazývá //-rozměrný, protože je definován jako množina všech «-tic 
reálných čísel s eukleidovskou metrikou, ten se může na několika posledních stránkách snadno 
dovědět, že velmi názorná Lebesgueova dimense //-rozměrného prostoru je /z (a to by měl asi 
vědět každý matematik). Zdeněk Frolík 
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