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ERRATUM

Opravy článku „Nehrajte si se sirkami I�
z čísla 1/2017

Autor zaslal po vydání 1. čísla následující připomínky k obsahu článku:

Str. 2: V definici množiny vypadl index n. Místo

L = {x ∈ M: R(x) ⊆
n−1⋃
k=1

Wk},

má být správně

Ln = {x ∈ M: R(x) ⊆
n−1⋃
k=0

Wk}.

V poznámce pod čarou symboly x a y neznačí tahy, nýbrž herní situ-
ace. Místo „Zápis x R y znamená, že prvek x je v relaci R s prvkem y, což
zde znamená, že po tahu x následuje tah y. má poznámka znít „Zápis
x R y znamená, že prvek x je v relaci R s prvkem y, což zde znamená,
že existuje tah vedoucí ze situace x do situace y.

Str. 5: Ve vzorci na konci odstavce (šestý řádek zdola) má být místo
m− 1 uvedeno m+ 1. Tedy odstavec má končit:

. . . a tudíž i Ξm+1
i=1 xi = 0.

Str. 6. V důkazu první věty došlo k záměně xm a x′m, místo

X # xm =
m

Ξ
i=1

xi #
m−1

Ξ
i=1

xi = x′m,

má být správně

X # x′m =
m

Ξ
i=1

xi #
m−1

Ξ
i=1

xi = xm.
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