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Matematický časopis 17 (1967), No. 2 

R E C E N Z I E 

E. Č e c h , BODOVÉ MNOŽINY, 2. rozšířené vydanie, Academia NČSAV, Praha 
1966, stráň 288. 

Kniha „Bodové množiny" je nové vydanie rovmomemnej knihy E. Č e c h a , ktorá 
vyšla v roku 1936 a malá velký vplyv na rozvoj matematiky v Československu. Toto 
nové vydanie vzniklo z prvých troch kapitol povodnej knihy a z rukopisu, ktorý 
zanechal E. Čech a ktorý mal tvoriť druhý diel knihy z roku 1936. Keďže prvé tri 
kapitoly povodnej knihy úzko súvisia s látkou zamýšfaného druhého dielu a keďže 
prvé vydanie kmihy je už dávno nde v předají, bolo potřebné vydat rukopis spolu 
s prvými troma kapitolami. Teda z prvého vydania vynechala sa obšírná štvirtá 
kapitola, ktorá bola věnovaná otázkám teorie miery a integrálu a tiež „Dodaitok", 
ktorý pre prvé vydanie z roku 1936 napísal V. J a r n í k . Miesto toho sú v novom 
vydaní přidané štyri mové kapitoly týkajúce sa otázok súvdslosti a topologie roviny. 
Teda nové vydanie obsahuje 7 kapitol a dodatok, ktorý niapísal recenzent kmihy 
A. P u l t r . 

Prvá kapitola má názov Úvod a obsahuje páť paragrafov. Prvý z nich je věno
vaný ozmačeniam a operáciám s množinami. Na to nadvážu je druhý s pojmom 
zobrazenia a základnými pojmami súvisdacdmi s týmto pojmom. § 3. obsahuje defi-
nícdu spočítatelnej a nespočítaternej množiny, ndektoré vlastnosti spočítatelmých 
množin a niektoré příklady. Následujúci paragraf týká sa definície lineárně usporda-
danej množiny, dobré uspordadainej množimy, husto usporiadanej množiny a s tým 
súvisiacej teorie rezov. Josledný paragraf je věnovaný otázke cyklicky usporiadaných 
množin. Tento paragraf móže čitatel pri prvom čítaní vynechat, pretože ho bude 
potřebovat až v posledných kapitolách. 

Druhá kapitola je věnovaná všeobecným metrickým priestorom. Začíná definiciou 
vzdialenosti a metrického priestoru. Ako příklady uvádzajú sa tu euklidovské prie-
story, klasický Hilbertov priestor a Urysohnov priestor. Pomooou vzdialenosti defi
nuje sa konvergencia v metrickom priestoire. Ďalej následuje pojem uzávěru množiny 
a otvorenej a uzavretej množiny v metrickom prdestore, ako aj ich dóležité vlast
nosti. V § 9. nachádza sa pojem spojitého zobrazenia jedného metrického priestoiru 
do druhého a pojem homeoimorfného zobrazenlia. Další paragraf sa tyká oddělených 
množin a pojmu hranice množím v metrických priestorooh. Následujúce dva články 
sú věnované hustým a riadkym množinám a množimám prrvej kategorie. Kapitola 
sa komčí Idefimíciou a záklaldmými vlastnosťlami množin typu GÓ a Ha a paragirafom 
věnovaným definícii a dóležitým tvrdeniam týkajúcim sa funkcií prvej Baireovej 
triedy. 

V třetej kapitole věnovanéj špecdálnym metrickým prdestoroim začíná sa s pojmom 
úplných metrických priestorov, s pojimoím úplmého obalu a topologicky úplného prie
storu. V súvislosti s tým sa tu nachádza Baireova veta o kategóriách. Druhý paragraf 
tejto kapitoly je věnovaný separabilným metrickým priestorom. Je tu okrem iného 
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veta o vnoření sepanabilného metrického priestoru do Urysohnovho priestoru a do
plňuj ú sa tu niektoré tvrdenia^o funkciách prvej Baireovej triedy, ktoré sú defino
vané na separabilných úplných metrických priestorooh. Posledná časť tejto kapitoly 
týká sa kompaktných priestorov. Sú to rózme nutné a postačujúce podmienky kom
paktnosti množin v metrickom priestore, rózne vety o kompaktných množinách 
a spojitých zobrazeniach a iné vety týkajúce sa kompaktných množin. Koniec para
grafu je věnovaný otázke kompaktných množin v jednorozmermom euklidovskom 
priestore, ako příklad je tu uvedené Cantonovo diskontinuum. 

Štvrtá kapitola je věnovaná pojmu súvislosti. Najprv sú tu základné definíoie. 
a vety týkajúce sa súvislosti priestoru a množin, komponent, kvazikomponent a od-
delovania bodov množinami. Za tým následuje súvislosť kompaktných priestorov. 
Tu sa definuje pojem kontinua, irreducibilného kontinua a semiikointinua. Sú tu tiež. 
vety o hraniciach otvorených množin v kontinuu. Další paragraf obsahuje pojem 
jednoduchého oblúka,' základné vety o ňoom a topologickú charakterizáciu jednodu
chého oblúka. Kapitola sa končí paragrafom o jednoduohej krivke, kde okrem iného 
je uvedená topologická ciharakterizácia jednoduohej křivky pomocou pojmu rozdelo-
vania priestoru. 

Piata kapitola je poměrné krátká a týká sa lokálnej súvislosti. Okrem definície 
lokálnej súvislosti a rozmych kritérií lokálnej súvislosti dokazuje sa tu veta, že 
lokálně súvislé kontinuum je spojitý obraz úsečky. 

Predposledná kapitola sa týká zobrazení priestoru do jednotkovéj kružnice. Táto 
kapitola sa začíná definíciami nepodstatného a podstatného zobrazenia metrického 
priestoru do jednotkovéj kružnice v novině a větami o nich. Ďalej obsahuje defi-
níciu unikoherentného priestoru, základných viet o nich a ich Oharakterizáciu pomo
cou zobrazení do jednotkovéj kružnice. 

V poslednej kapitole sa na začiatku uvádza pojem stereografickej projekcie. Po
mocou tohto pojmu a pomocou viet o nepodstatných a podstatných zobrazeniach sa 
študuje dvojrozměrná sféra a jej rozdělováni e množinami. Okrem toho sa v prvej 
časti kapitoly nachádza veta o invariancii vnútorného bodu na sféře, Jordánova veta 
a veta o orieintácii jednoduchéj křivky. Nakoniec sa definuje sférický priestor, štu
duj ú sa jednoduché oblúky a křivky a mapy v ňom a udává sa topologická Oharak-
terizácia otvorenej súvislej množiny sféry počtom komponent doplňku. 

Dodatok obsahuje v stručnosti niektoré pojmy súčasnej topologie, napr. pojem 
rektraktu, Jžfnpriestoru, uniformných priestorov a niektorých topologicko-algebraic-
kých struktur. 

Recenzovaná kniha je písaná formou definícií viet a dokaizov. Ku každému para
grafu je připojený celý rad cvičení, ktorý obsahuje příklady k vykladanej látke 
a ďalej doplňa text knihy. Kniha vyšla ako vysokoškolská příručka a iste bude 
velmi užitečná nielen poslucháčom, ale aj absolventem vysokých škol. 

Ladislav Mišík, Bratislava 
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