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Vzhledem k větě 1 a 3 se nabízí vyšetřovat přímé součiny množiny, na níž je defino
vána neúplná operace (splňující první dva Brandtoyy axiomy případně jesjbě̂  yhpAiš 
doplněné) s útvarem obecnějším než je grupa, např. s kvasigrupou, semigrupou, polor 
.grupou atd. 
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Karel Culík, Brno 

O PARALELNÍM PRŮMĚTU ORTONORMÁLNÍ BASE 
{Referát V. HAVLA O přednášce konané v ,9piskusích o nových pracích brněnských 

matematiků" dne 3. února 1958 v Brně) * 

V referátu byly dokázány tyto tři věty: 
1. Soustava vektorů al9..-, an, vytvářejících v En m-rovinu, kde n ^ 2m — 1, je v Mn 

•vždy paralelním průmětem ortonormálni hase. 
2. Soustava vektorů al9 . . . , d^, vytvářejících v En m-rovinu, kde n ^ 2m — 1, je v En 

paralelním průmětem ortonormálni base právě tehdy, když charakteristická éisla matice 
(ai. aj)t

jZ\,",
n splňuji při vhodném uspořádání relace gt *z . . . ^ gn-m S ffn-m+i = = . . . = = 

s ffm > ffm+l = • *- = 9n = °-
3. Soustava vektorů alt . . . , On vytvářejících v En m-rovinu je v En kolmým průmětem 

-ortonormální base právě tehdy, když pro charaMeriMcká Čísla matice (a* . -ty)*Zi*;",n P^M 
•relace gx = . . . = gm > gm+1 = . . .== gn = 0. 

Tyto tři věty zobecňují předchozí výsledky E. SÍIEFELA (1937), H. HADWIGEJRA (1940) 
>a H . NATjMANisrA (1957). Důkaz t lento vSt byl proveden metodami lineární algebry 
užitím transformací symetrických matic n a diagonální tvar. První dvě věty jsou přiro
zeným zobecněním klasické věty Pohlkeovy, věta 3 je analogií klasické věty Gaussovy-
-Weissbachovy. 

Václav Havel, B r n o 

A PROJEKCI ' •< • 

{Referát V. HAVLA O přednášce původně nazvané „Sdružené desarguesovské konfigurace" 
konané v „Diskusích o nových pracích brněnských matematiků" dne 10. března 1958 

v Brně) 

V rozšířeném referátu byl formulován problém, za jakých podmínek lze danou neafirmí 
singulární kolineaci x rozšířeného prostoru En na vlastní m-rovinu A rozložit ve shodnost 
a centrální projekci. Formulace je volena tak, aby neužívala souřadnicového systému. 

Nutno rozlišovat případy n = m -f- 1, n >.m + 1, které vedou ke zcela odlišnému 
řešení: 
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