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ZPRÁVY

O ŽIVOTĚ, DÍLE A OSOBNOSTI L. RIEGRA
KAREL CULÍK, Praha
LADISLAV (SVANTE) RIEGER se narodil 25. června 1916 v Malmo ve Švédsku, své
mládí prožil v Roztokách a v Žilině a středoškolská studia dokončil během let
1931 —1935 v Praze. Jeho otcem byl Ladislav Rieger, příslušník známé rodiny Riegrů,
později profesorfilosofiena Karlově universitě.
Na přírodovědecké fakultě Karlovy university, kde L. Rieger zapisoval matema
tiku a fyziku, pracoval mj. v levicovém studentském hnutí Jednotě nemajetných
pokrokových studentů. Jeho úspěšné studium bylo přerušeno uzavřením českých
vysokých škol v r. 1939.
Za okupace pracoval nejdříve jako statistický výpočtář v Národní bance a později
v r. 1943 byl nasazen do konstrukčního oddělení letecké továrny Avia. Při tom
pokračoval ve studiu matematiky a začal připravovat svou disertační práci. Zároveň
pracoval v ilegálním komunistickém tisku a v ilegální skupině Aktiv.
Po osvobození se stal na Českém vysokém učení technickém asistentem a později
— v r. 1951 — docentem matematiky. Doktorátu přírodních věd dosáhl již v r. 1946
a jeho disertační práce [1 — 3] byla v r. 1948 poctěna cenou Královské české společ
nosti nauk. Koncem roku 1958 přešel z Českého vysokého učení technického do
Matematického ústavu Československé akademie věd, kde působil až do své před
časné a neočekávané smrti 14. února 1963. Doktorem fyzikálně-matematických věd
se stal již v roce 1959.
Ve svých prvních pracích [1—3] studoval Lad. Rieger uspořádané a cyklicky
uspořádané grupy, ale řada následujících prací [5 — 8] byla již věnována teorii svazů
a to především Booleovým algebrám. Byla v nich podána svazová charakteristika
Heytingovy formulace intuicionistické Brouwerovy výrokové logiky a byly studovány
speciální volné Booleovy algebry a jejich konstrukce. Časově i tematicky sem patří
knížka [27] O grupách a svazech.
Od Booleových algeber vedla již přirozená cesta k otázkám matematické logiky,
o kterou se ostane Lad. Rieger již dlouho intenzívně zajímal. K rozhodnutí trvale
pracovat v tomto oboru dospěl patrně během studijního pobytu ve Varšavě v r. 1950.
Za tohoto pobytu, který měl pro Riegrovu práci značný význam, vzbudilo zároveň
jeho algebraické pojetí některých otázek predikátové logiky velký zájem u řady
polských odborníků a někteří z nich na toto pojetí navázali.
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Algebraizace matematické logiky je také velmi významným rysem řady dalších
prací dílem ryze abstraktně algebraické, dílem matematicko-logické povahy [9, 12,
13, 15]. V nich se zavádí a studuje nový pojem zobecněné cr-algebry, a výsledků se
ihned používá k novému důkazu známé Gódelovy věty o úplnosti. Podobně se
zavádějí ještě obecnější Suslinovy algebry a to zase pro potřeby matematické logiky,
totiž k popisu kvantifikace predikátových proměnných.
Kolem roku 1954 začíná Lad. Rieger pracovat v oboru axiomatické teorie množin,
jejíž zásadní otázky již odedávna přitahovaly jeho zájem. Vychází přitom z BernaysGódelovy axiomatiky.
Sem patří celá řada velmi náročných a mnohdy také značně rozsáhlých prací [16,
18—22, 24]. Týkají se zčásti samotné Gódelovy axiomatické teorie, zejména úlohy
některých axiomů, především se v nich však Lad. Rieger zabývá tzv. Godelovou
axiomatickou teorií konečných množin. Zejména jsou zde zkonstruovány zvláštní
modely této teorie mající nespočetně mnoho „konečných ordinálních" čili „přiroze
ných" čísel. Tím se otvírá nový pohled na relativnost axiomaticky určeného pojmu
konečná i pojmu přirozeného čísla, aritmetiky apod. Dále se ukazuje, jak lze celou
Godelovu axiomatickou teorii konečných množin algebraicky úplně vyjádřit pomocí
zobecněných dyadických čísel a jejich aritmetiky. Ve své práci [24] podal L. Rieger
nový důkaz bezespornosti axiomu výběru a hypotézy kontinua, kde též některé
Gódelovy postupy jsou osvětleny z poněkud jiného hlediska.
Během práce na problémech Gódelovy axiomatické teorie množin, která byla
v posledních letech v popředí jeho zájmu, sledoval L. Rieger také nové směry na
okraji matematické logiky, které souvisejí s rozvojem samočinných počítačů [17,23].
Kromě toho v posledních letech intenzívně pracoval na monografii [30] o algebraic
kých metodách matematické logiky. Vlastní sepsání monografie předcházely v delším
časovém období vlastně dvě její dřívější varianty [10, 29] ve formě pomocných
učebních textů. V pozůstalosti se našlo šest úplných kapitol a část kapitoly osmé
závěrečné, zatím co první úvodní kapitola zcela chybí a byla zřejmě odkládána jako
poslední úkol. V monografii jsou shrnuty podstatné dřívější výsledky z algebraické
logiky: začíná se v ní se základní otázkou matematické řeči a její symbolizace, popi
suje se rekurzivní konstrukce syntaktického vztahu důsledku mezi větami symboli
zované matematické teorie a studují se výrazové možnosti takovéto symbolizace.
Speciálními algebraickými kapitolami o algebraické teorii elementární predikátové
logiky, o základech algebraické teorie logické syntaxe a závěrečnou kapitolu o alge
braických zákonitostech sémantiky predikátové logiky prvního stupně, vrcholí celá
kniha.
Při posledním zpracování těchto závěrečných kapitol byly zavedeny a využity
nové typy tak zvaných substitutivně indexovaných algeber. Jejich teorie byla shrnuta
v samostatném rukopisu [26] rovněž nalezeném v pozůstalosti. Kromě toho byla
v pozůstalosti nalezena úplná přednáška [25] o základech matematiky a matematické
logice dvacátého století. Všechny tyto práce budou v nejbližší době uveřejněny.
Souhrnně lze říci, že Lad. S. Rieger pracoval ve dvou hlavních směrech. První
493

tvoří speciální Booleovy a jiné abstraktní algebry, druhý pak Gódelova axiomatika
nekonečných i konečných množin spolu se speciálními aritmetikami. O výsledcích
z prvního časově dřívějšího směru lze již dnes říci, že významně ovlivnily vývoj
v teorii abstraktních algeber, jak je patrné např. z řady citací v Sikorského monografii
o Booleových algebrách, v monografii o matematické Jogice od Grzegorczyka aj.
Výsledky ve druhém směru, ve kterém L. Rieger pracoval daleko později — vždyť
poslední výsledky vyšly tiskem až po jeho smrti — nedošly ještě pochopitelně plného
uplatnění. Podle výsledků samotných i podle dosavadního ohlasu lze však očekávat,
že jimi bude ovlivněn další světový rozvoj axiomatické teorie množin velmi podstat
ným způsobem. Je velkou zásluhou L. Riegra, že právě v tomto směru řadu let vedl
na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university seminář a vychoval několik
dalších pracovníků, kteří úspěšně navazují na jeho dílo.
Celkově bylo Lad. Riegrovi vyměřeno asi 20 let na vlastní vědeckou práci a mnohá
z nich byla této práci málo příznivá. Byl mu však dán dar hlubokého a soustavného
soustředění, které bylo tak potřebné při zkoumání velmi složitých a hlubokých
problémů, a právě nejhlubší zásadní problémy ho nejvíc přitahovaly. Přes tyto
vášnivé zaujetí vědeckou prací byl L. Rieger velmi pozorný k našemu i světovému
společenskému dění. Od mládí byl aktivním, přesvědčeným stoupencem komunis
tických ideí, přičemž mu však byl bytostně cizí jakýkoli dogmatismus. Ačkoliv
svými výsledky proslavil sebe i celou naši matematiku, zůstal neobvykle skromným.
Pocty a hodnosti byly mu naprosto lhostejné a sotva si všímal toho, že se jeho
činnosti nedostalo bohužel včas uznání, které by odpovídalo jejímu mimořádnému
významu.
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LAUREÁTI STÁTNÍ CENY KLEMENTA GOTTWALDA R. 1964
Dne 30 dubna 1964 byla dr. JAROSLAVU KURZWEILOVI DrSc. udělena Státní cena Klementa
Gottwalda za vypracování teorie zobecněných diferenciálních rovnic.
Svou vědeckou dráhu zahájil J. Kurzweil jako žák akademika V. JARNÍKA pracemi z oboru
metrické teorie diofantických aproximací. Několik prací se týkalo aproximací spojitých funkcí
definovaných na Banachových prostorech pomocí analytických funkcí. Od r. 1954 se však okruh
jeho zájmů přenesl natrvalo do teorie diferenciálních rovnic. Byly to v první řadě složité otázky,
spojené s teorií stability, a to zvláště s tzv. druhou Ljapunóvóu metodou. V této teorii jsou posta
čující kritéria pro stabilitu formulovány pomocí tzv. ljapunovských funkcí. Ve zmíněném období
se octly v popředí světového zájmu otázky, zda ljapunovské funkce jsou také nutnými podmínka
mi pro stabilitu, a otázky o významu jejich hladkosti pro stabilitu. Těmito problémy se zabývala
řada významných matematiků, jako např. I. L. MASSERA, K. P. PERSIDSKXT, I. G. MALKIN, N. N.

495

