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V Ě D E C K É P R Á C E VLADIMÍRA K O Ř Í N K A 

Vladimír Kořínek jo autorem 25 vědeckých prací. První publikoval roku 192 1 
v pětadvaceti lotech, poslední v roce 1960 v jednašedesát i lotech. Jeho vědecké 
práce patří, až na jednu výjimku, do různých oblastí algebry a teorie čísel; 
podle tématu jo lze rozdělit do několika skupin, které na sebe navazují i oasové. 
Jo to dobře vidét z jeho seznamu publikací. 

Na počátku své vědecké dráhy pracoval Vladimír Kořínek v teorii čísel, a to 
v aritmetické teorii kvadratických forem. Na tuto dráhu ho nasměroval profe
sor Karel Petr, který mu za jeho vysokoškolských studií jako téma seminární 
práce dal dokázat vzorce pro výpočet vlastních reprezentací celého záporného 
čísla pomocí ternárních kvadratických forem, které publikoval roku 1918 Marie-
Georges Humbert (1859 1921) v časopise Comptcs Ucndus. Ve své disertační 
práci O representaci celých čísel iernárními kvadratickými Jormami indcjinil-
nlmi pak Vladimír Kořínek odvodil analogické vzorci4 pro reprezentace čísel 
přirozených. Práce z teorie kvadratických forem pak publikoval až do roku 
1929; jedná, se o články [Klj az [KSj. 

Jak již bylo řečeno v kapitolo věnované životním osudům Vladimíra Kořínka, 
školní rok 1929/30 strávil na univerzito v Hamburku, a to především u profe
sora Emila Artina (1898 1962). Tento pobyt se odrazil na dalším zaměření 
Kořínkovy práce. Po návratu z Hamburku začal pracovat v teorii algeber. Sem 
patří jeho publikace [KOJ až [K12]. 

Po nástupu na univerzitu a jmenování mimořádným profesorem se V. Ko
řínek věnoval teorii grup. Do této oblasti spadají publikací. [K13] až [KHij 
a iK 18]. Nejvýznamnější prací této skupiny je článek JK13] o rozkladu grupy 
v direktní součiny podgrup, který mol ve světě značný ohlas. 

Další skupinu tvoří práce [K19] až [K23], které patří do teorie svazu. Této 
disciplíně se začal Vladimír Kořínek věnovat během druhé světové války, po
slední práci o svazech publikoval v roce 1951. Výsledky článku [KlOj a [K20] 
(resp. [K21] ) byly hojno citovány. 

Poslední dvě vědecké práce ÍK24] a [K25] publikoval V. Kořínek po delší pře
stávce, jejíž největší příčinou byla jeho velká pracovní a organizační poválečná 
aktivita a poté jeho působení ve funkci děkana matomat icko-fyzikální fakulty 
UK. Jde o publikací, z lot 1959 a 10G0, které jsou věnovány Frattiniovým pod-
grupám. 

Publikace [K17] se netyká algebry. S jejím tématem, Rahtsovým vzorcem, 
se Vladimír Kořínek setkal během svého působení ve Státním úřadě statistic
kém, kdo jeho hlavní aktivitou byla práce na výpočtu československých tabulek 
úmrtnosti . Protože se jedná o článek, který se od ostatních původních vědec
kých prací V. Kořínka svým tématem výrazně odlišuje a jo naopak blízký jeho 
publikacím [K26] až [K20] o tabulkách úmrtnost i sepsaným v dobo jeho za
městnání ve Státním úřado statistickém (1033 až 1035), jo o něm pojednáno 
v následující kapitolo věnované právě tomuto tématu. 
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Rozdělení Kořínkových algebraických prací do jednotlivých tématických sku
pin je tedy následující: 

1. Aritmetická teorie kvadratických forem: [Kl] až [K8], 

2. Teorie algeber: [K9] až [K12], 

3. Teorie grup: [K13] až [K16] a [K18], 

4. Teorie svazu: [K19] až [K23], 

5. Frattiniovy podgrupy: [K24] a [K25]. 

Věnujme se nyní podrobněji jednotlivým skupinám prací Vladimíra Kořínka. 

1. A r i t m e t i c k á t e o r i e k v a d r a t i c k ý c h f o r e m 

Aritmetická teorie kvadratických forem byla v 19. století intenzivně studo
vána. V polovině 19. století byla již v podsta tě uzavřena problematika forem 
binárních a pozornost začala být přesouvána na kvadratické formy ternární 
a kvaternární; t a t o zkoumání však byla komplikovaná a technicky značně ná
ročná; koncem století byla většina výsledků z této oblasti sepsána ve č tvr tém 
svazku Bachmannovy monografie Zahlentheorie. Die Arithmetik der quadra-
tischen Formen, později v knihách B. W. Jonese The Arithmetic Theory of 
Quadratic Forms a Mart ina Eichlera 1 Quadratische Formen und Orthogonale 
Gruppen, 

První odbornou prací Vladimíra Kořínka a zároveň jeho první publikací byl 
článek O representaci čísel ternárními kvadratickými formami indefinitními 
[Kl], který vycházel z jeho disertace. 

Na úvod př ipomeňme některé pojmy z teorie kvadratických forem n pro
měnných, které vedou k pojmu reprezentace čísla. 

Mějme dvě libovolné kvadratické formy n proměnných s celočíselnými koe
ficienty 

f{xi,X2,...,xn) a g(xi,x2,..-,xn) . 

Tyto dvě formy se nazývají ekvivalentní, jestliže existuje lineární substituce 
s celočíselnými koeficienty a determinantem rovným číslu 1, která převádí 
formu / na formu g. Množina všech forem daného diskriminantu se rozpadá 
na konečný počet tříd navzájem ekvivalentních forem. Třídy forem, které mají 
stejnou hodnotu jistých aritmetických invariantů, tzv. charakterů, spojujeme 
do tzv. rodů. Základním úkolem aritmetické teorie kvadratických forem je na
jít úplný systém neekvivalentních forem, jejich počet, počet rodů a příslušné 
invarianty. 

Další důležitá otázka této teorie je spojena s pojmem reprezentace. Říkáme, 
že celé číslo c se dá reprezentovat formou f(x\, x<2,..., xn), pokud existují celá 
čísla £i, &, . • • , £n, pro která je 

C = / ( € l , Í 2 . - - - » í n ) . 

1 M. Kneser: Martin Eichlcr (1912-1992), Acta Aгithmetica 65(1993), 293-300. 
J. Krameг: Leben und Werk von Martin Eichler, Elemente der Mathematik 49(1994), 45-60. 



Je zřejmé, že ekvivalentní formy reprezentují stejná čísla. Cíleni dalšího snažení 
je zjistit, jaká čísla je možno danou formou reprezentovat, kterými formami je 
možno reprezentovat dané číslo, případně najít všechny /c-tice, které takovou 
reprezentaci umožňují. 

Důležitým pojmem aritmetické teorie kvadratických forem je pojeni auto-
morfie formy. Tak nazveme každou lineární substituci s celočíselnými koefici
enty a determinantem rovným číslu 1, která zobrazují* danou formu na sebe. 
Množina P všech automorfií dané formy zřejmé tvoří podgrupu grupy C všech li
neárních substitucí s celočíselnými koeficienty a determinantem rovným číslu 1. 
Podgrupa F je tzv. reprodukční grupa danv foiiny. 

Vezměme nyní ternární indefinitní formu }(x\.X2,X:\). Množina reálných 
bodu (xi, X2, x'3) vyhovujících rovnici f(x\, .1*2, X;\) --- 0 představují4 kuželosečku 
v projektivní rovině. Dva body této roviny nazveme ekvivalentní, pokud v grupě 
I" všech automorfií dané formy existuje automorfií1, která zobrazuje jeden bod 
na druhý. Máme-li dvě reprezentace čísla c, a sice 

<' ^ f ( í 1 < S2 s ̂ 3 ) 11 V rs f ( í j u f}2 , //-i ) , 

řekneme o nich, že jsou ekvivalent ní. jsou-li body ( í i , Í2* CH) <l ('li > l/2- l/3) pro
jektivní roviny ekvivalentní. 

Vladimír Kořínek ve své práci O representaci čísel tvínárními. kvadratickými 
formanu, indefinitními [Klj navázal na práce G. Humberta 2 z roku 1918, který 
odvodil vzorce pro počet reprezentací celých záporných čísel rodem ternániích 
indefinitních kvadratických forem. 

V. Kořínek se zabýval reprezentacemi čísel přirozených. Odvození vzorců pro 
počet reprezentací přirozených čísel je ztíženo odlišným rozložením ekvivalent
ních bodu „uvnitř" kuželosečky (tedy bodu, pro které f{x\,X2,X;\) < 0) a „vně" 
kuželosečky (/(.L'i, x->, J;$) > 0). „Uvnitř" kuželosečky lze definovat tzv. základní 
obory, což jsou v podstatě mnohoúhelníky, které neobsahují žádné navzájem 
ekvivalentní body. Tyto základní obory použil ve svém odvození počtu repre
zentací záporných čísel G. HumherV „Vně" kuželosečky však tento postůj) po
užít nelze, protože ekvivalentní body jsou zde hustě rozložené. 

V. Kořínek dokázal, že všechny reprezentace přirozených čísel větších než 
2 lze rozdělit na p skupin neekvivalentních reprezentací a pro jejich počet 7; 
nalezl explicitní vzorce. Z každé skupiny reprezentací lze vybrat konečný po
čet tzv. redukovaných representací tak, že pro danou reprezentaci / ( ^ 1,^2.^3) 

" (.. Leinoine: Le maUicmaticien Georges Humbert, Revue scientifique 192V 88 89. 
IL Lebesgne: Les professeurs de mathématiques du College de France. Humbert et Jordan; 
Robcrval et Ramus, Hevue scientifique 1922, 249 202. 
IL Lebesgue: L'œuvre mathématique de Georges Humbert, quelques mots sur Camille Jor
dan, Bulletin des Sciences Mathématiques 46(1922), 220 233. 
CI. Humbert: Sur les représentations d'un entier par les formes quadratiques ternaires, in
définies, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 166(1918), 925-930, 167(1918), 40-55. 
G. Humbert: Sur les formes quadratiques ternaires indéfinies, Comptes Rendus Àcad. Sci. 
Paris 167(1918), 181-186. 
G. Humbert: (Euvres. Publiées par les soins de P. Humbert et de G. Julia, Gauthier-Villars, 
Paris, 1929, 10+556 stran. 
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čísla c požadujeme, aby poláni bodu (£1 ,£2> £:*) procházela pevné zvoleným 
základním oborem ležícím uvnitř kuželosečky. 

Druhou Kořínkovou prací z oblasti teorie kvadratických forem je delší článek 
Les mctliodcs de Dirichlet ct les form.es quadratiqucs á n variahlcs du type 
x\ f ;rr] { i- xfL.., — ;/:£ [K2]. Zabýval se v ní kvadratickými formami, které 

lze reálnou substitucí převést na výše zmíněný tvar. Cílem práce je výpočet 
tzv. míry forem daného rodu. 

Jedním z cílů aritmetické teorie kvadratických forem bylo určení poctu tříd 
forem dané vlastnosti. Peter Gustav Lejeune-Dirio.hlet (1805 1859) J nalezl ana
lytickou metodu, pomocí níž se mu podařilo určit explicitní vzorce pro počet 
tříd binárních kvadratických forem daného diskriminantu. Pro formy n pro
měnných, kde n > 3, však není možno počet, tříd forem daného diskriminantu 
Dirichlet ovou metodou přímo určit. 

Jak již bylo řečeno, j>ro každou kvadratickou formu / existují tzv. základní 
obory vzhledem ke grupě automoríií F formy / . Každému základnímu oboru V 
formy / přiřadil V. Kořínek jeho objem definovaný integrálem 

l / t o , & , . . . , $ u - i , " i ) l * ' 
(V) 

kde D je diskriminant formy / . 

Takto definovaný objem je invariantem třídy forem; můžeme tedy hovořit 
o objemu třídy. Objemem rodu forem pak rozumíme součet objemů jednotli
vých tříd daného rodu. 

I v této práci V. Kořínek navázal na G. Humberta, a sice na jeho článek 
uveřejněný roku 1918.4 G. Humbert stanovil objem třídy forem pro ternární 
formy, V. Kořínek pak ve své práci rozšířil Huinbertovy výsledky na kvadra
tické formy n proměnných výše zmíněného typu. Kvůli příliš komplikovaným 
a rozsáhlým zápisům prováděl svá odvození nejprve pro n ~- 4 a výsledky pak 
rozšířil pro obecné n. 

Kořínkova práce Počet tříd tcrnďrních kvadratických forem positivních da
ného diskriminantu [K3] je věnována určení počtu tříd pozitivně definitních 5 

ternámích kvadratických forem daného diskriminantu; publikace [K4] je fran
couzskou verzí práce [K3|. V. Kořínek zde navazuje mimo jiné na Dirichletovy 
výsledky uveřejněné v hitech 1839 až 1840.6 P. G. L. Dirichlet zde publikoval 

3 K.-R. Riermann: P. C. Lejcunc Dirichlet 1859-1959, Monatsbericht der Kóniglichen-
Preussischen Akademie der Wissonschaften zu Berlin 1(1959), 320-323. 

4 G. Humbert: Sur les Jormes quadratiques ternaires indéfinics - viz výše. 
° V tehdejší terminologii „positivních". 
6 I\ G. L. Dirichlet: Rechcrcfics sur diverses applications de V Analyse inflnitésimale á la 

Théone d.es Nomhres, Journal fur die reine und angewandte Matheniatik 19(1839), 324 369, 
21(1840), 1-12, 134 155. 
L. Kroneckcr, L. Fuchs, G. L. Dirichlet (ed.): (7. Lejeune DiHchleťs Werke I, 11, G. Reimer. 
Berlín, 1889, 1897; GheLsea Publishing Company, Bronx, New York, 19C9, 14 + 644, 4+422 
stran. 
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metodu týkající se počtu tříd pozitivně deíinitních kvadratických binárních fo
rem; jeho metoda vsak neurčuje přímo počet tříd, ale tzv. míru tříd. V tomto 
čísle není každá třída počí tána za jednu, ale za -].-. kde r je počet automoríií 
dané třídy. Pro binární formy však Dirichletova metoda skutečně stanovuje 
počet tříd, proloží1 téměř pro všechny třídy je r --- 2. Pro ternární formy je 
problém složitější, protože r zde nabývá hodnot 1, 2, 4, 0, 8, 12 a 24. 

Jako první se u m í n í m počtu tříd pozitivních ternámích kvadratických fo
rtun zabýval Ferdinand Gotthold Max Eisenstein (1823 1852).7 Ve své práci 
uvedl vzorec pro počet tříd forem daného diskriminantu D, kde D je liché 
číslo, které není dělitelné čtvercem, a pro počet tříd forem diskriminantu 2D. 
Později uveřejnil ještě formuli pro počet tříd primitivních forem hlavního rodu, 
jejichž diskriminant je liché prvočíslo.8 G. Eisenstein publikoval své vzorce bez 
důkazu; uvedl pouze hlavní myšlenku metody, kterou k nim dospěl. Vzorec pro 
počet tříd forem hlavního rodu, jejichž, diskriminant je liché prvočíslo, doká
zal německý matematik Paul Gustav Heinrich Hachinann (1837 1920) 9 ve své 
knize ZafiIcnÚieorie.l° 

Cílem práce Vladimíra Kořínka bylo odvození vzorce pro počet tříd pozi
tivně deíinitních ternárních kvadratických forem daného diskriminantu. Uva
žoval formy tvaru 

f(x, //, z) ^ ax2 h by2 -|- cz2 -f 2dyz -i- 2exz f 2fxy . 

Použil stejnou metodu, jakou postupoval ve výše zmíněných případech G. Ei
senstein. Její 'základní myšlenka je ta to: 

Bud' M(D) míra tříd pozitivně deíinitních ternárních kvadratických forem 
daného diskriminantu D. Dále označme počet těchto tříd symbolem If(D) a po
čet tříd. které mají r automoríií, symbolem HT(D). Z definice* míry vyplývá 
rovnice 

' K.-H.. Biermann: Gotthold Eisenstein: Die wichtigsten Daten seines Lebens und Wir
kens, Journal für die reine und angewandte Mathematik 214(1904), 19 30, 
H. War necke: Gotifiold Eisenstein (1828 18,r>2) - ein mathematisches und hochschulpädago-
qisches Talent aus Bertin, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Reihe Mathematik, Naturwissenschaften, 37(2)0988). 187 193. 
(.. Eisenstein: Mathematische Werke I, II, Chelsea Publ. Comp., New York, 1975. 2. vyd. 
1989. 
C Eisenstein: Tabelle der reducirten positiven temären qua.dratisclicn Formen, nebst den 
Resultaten neuer Forsuchungen über diese Formen, in besonderer Rücksicht, auf ihre ta
bellarische Berechnung, Journal für die reine und angewandte Mathematik 41(1851), 141 -
190, Anhang zu der „Tabelle ..." im vorigen Hefte. 227 242. 

C». Eisenstein: Über die Vergleichung von solchen temären quadratischen Fennen, 
welche verschiedene Determinanten haben, Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten 
Verhandlungen der Königlichen-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1852, 
350 389. 

9 K. Hensel: Paul Bachmann und sein Lehenswerk, Jahresbericht der Deutschen Mathe
matiker-Vereinigung 36(1927), 31 73. 
W. Lorey: Aus der mathematischen Vergangenheit Münsters. IV: Paul Bachmann und Rudolf 
Sturm. 1875-1892, Semesier~Ber. niath. Sem. Münster 8(1930), 70 76. 

1 0 Viz IV. Teil, 1923, str. 378. 
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H(D) = M(D) + \lh(D) + -IMD) + jJh(D) + 
z 4 o 

7 11 2 1 
+ -H8(D) +-H12(D) + ^HU(D) . 

Vzhledem k tomu, že vzorce pro míru tříd byly známy1 1, bylo pro určení 
počtu tříd třeba stanovit čísla H2(D), H<\(D), . . . , H24(D). Tyto hodnoty 
V. Kořínek určil a na jejich základe pak stanovil vzorec pro počet tříd. 

Jako základní vetu pro stanovení počtu ternárních pozitivně definitních fo
rem uvádí Vladimír Kořínek vetu o ekvivalenci forem s formami dvou typů, 
kterou vyslovil G. Eisenstein12 a dokázal P. Bachmann13. 

Základní věta. Každá tcrndrní kvadratická forma positivní, která má více 
než jednu autornorfii, jest ekvivalentní aspoň jedné z forem tvaru 

f = ax2 4 </%, z), () -•= 2ax2 + 2axy + 4>(y, z) , 
kdež <j> jest binární positivní forma 

4> = by2 + 2dyz + cz2 = (5, d, c).u 

Výsledky Kořínkovy práce lze shrnout takto (viz [K3], str. 34-35.): 
Počet tříd pozitivně definitních ternárních kvadratických forem, primitivních 

i nepřímit i vních, vlastních i nevlastních, daného diskriminantu D, kde D je číslo 
liché nebo dvojnásobek lichého čísla, je dán vzorcem 

24 Z ^ v — - / • 2 4 - V L " ' ^ 3 JI + 

a2 a2 

\Y:H20S) + h(2^íS)}, 
s 

kde se v prvních dvou součtech sčítá přes všechny kladné rozklady D = a2n, 
ve třetím součtu přes všechny liché dělitele 6 čísla D (včetně jednotky). Jako 
h(5) je označen počet tříd pozitivně definitních binárních kvadratických forem, 
primitivních i neprimitivních, vlastních i nevlastních, diskriminantu — 5. Přitom 
jsou a a 0 mocniny, v nichž se vyskytují čísla 3 a 2 v čísle D a ( ^ r ) značí 
Legendre-Jacobiho symbol, hodnoty A jsou určeny následujícími výrazy: 

pro a = 0 je A = 7, 
pro a > 0 je 

12[s±i] + 3 [ § ] - 5 
A " f f i T T - ' 

1 1 G. Humbert: Sur la mesure des classes de formes quadratiques, ternaires et positives, 
de déterminant donné, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 168(1919), 917-923, 969-975. 

1 2 G. Eîsenstein: Tabelle der reducirten positiven ternâren quadratischen Formen . . . - viz 
vyée. 

1 3 IV. Teil, 1923, str. 378. 
1 4 [K3], str. 2. 
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V následující dvojici prací Počet tříd tcrndrních kvadratických forem positiv
ních daného řádu [K5] a [KG], kde [KG] je francouzskou verzí [K5], V. Kořínek 
navázal na svou předchozí práci [K3j. Ukázal, ze metody použité v článku [K3J 
pro výpočet počtu tříd pozitivně definitních tornárních kvadratických ťorom 
daného diskriminantu lze použít i pro výpočet ])očtu tříd daného řádu [ÍL A] 
a odvodil vzorce pro íl, A liché. Výsledky Kořínkových úvah jsou v závěru 
článku shrnuty v následující věto (její komplikované znění ukazuje technický 
charakter výsledku z této oblasti teorií4 čísel). 

Hlavní věta. Počet tříd tcrnárních primitivních forem positivních rádu 
[Si, A], íl i A Udic, jest dán vzorcem 

/ / ( П , Д ) = - ^ f ì Д ( 2 ч)Ц(1' 72) 
A 

+ - J2 {/'(fii^2)-f//./(ííiA2)-+-M2í2iA2)} , 

kdež 11 se vztahuje na všechna různá prvočísla v obsazená v největší společné 

míře M ( Í 1 A ) = 0 , 

^ na všechny rozklady 0 = ÍI1ÍI2, A — A1A2 ve dva celistvé faktory takové, 

že 

M{íluíh) - 1, M ( A i , A 2 ) = 1, M(Sh,&i) - 1 . 

Dále jest 

rj -= ~ , je-li ÍIA nesoudělno s 0 , 

-- 0, je-li Í2A soudčlno s 0 , 

při čemž značí íl číslo íl dělené největším čtvercem v něm obsaženým a podobně 
A. Číslo X má tyto hodnoty 

A = 7 + 4 ( ^ ) pro 0 = 1, ÍÍA děHtelno nejvýše 3 1 , 

= 3 pro 0 — 1. ÍŽA dělitelno alespoň ti, 

= i2-4(S^) pro 0-3, 

= 0 pro ostatní případy. 

ÍIQ, AO jsou dána rovnicemi íl = 3fŽ0, A = 3A 0 . ( ^ ) , ( ^ ^ ) ;maez symboly 
Legendreovy, které třeba položiti rovny nule, jc-li OA neb OoA 0 děHtelno 3. 1 5 

Předposlední prací té to skupiny je práce Důkaz jedné věty Eizensteinovy 
[K7], J e d n á se o t u t o větu: 

[K5], str. 9-10. 
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E i s c n s t e i n o v a v ě t a . Kazda terndrnt kvadratická forma definitní o reálných 
a celistvých koeficientech, která má více než dvě autoinovfie, jest ekvivalentní 
aspoň jedné z těchto dvou forem: 

f(x\,X2,X;\) •= (l\\x\ f (Í22'A + 2(l<nX2X'Á r ^33*1 -="- d\\x\ I (j){x2,X-A) , 

g{xux2lX'Á) ----- 2 a l 2 x f í- 2a\2X\X2 -f a22^2 + 2O2;iX2^ + « 3 3 ^ = 

= 2ai2x\ f 2ai2:ri:t;2 -F 0(^2, ;r3) Hi 

Vladimír Kořínek použil tuto včtu ve své práci [K3] týkající se určení po
čtu tříd pozitivně defhutních ternárních kvadratických forem. G. Eisenstein ji 
uveřejnil bez d ů k a z u 1 7 , důkaz pak publikoval P. Bachmann ve své monogra
fii ZaIdenttieoric{H. Baehmannův důkaz vychází z pomocné vety, která říká, že 
každá definitní ternární kvadratická forma, která má více než dvě automoríic, 
má aspoň jednu automorfii periody 2 různou od triviální automorfie. Důkaz této 
pomocné vety je vsak v Bachmannové knize chybný. V. Kořínek proto dokázal 
Eisensteinovu vetu jinou metodou, která tu to pomocnou vetu nepotřebuje; jeho 
důkaz je založen na tzv. Sellingove redukci ternárních forem. 1 9 

Zajímavá zmínka, týkající se Kořínkovy práce [K7] je v úvaze Rcflcctums of 
a Mathcmaťieian slavného číselného teoretika L. J. Mordella (1888-1972) 2 0 , 
který byl někdy nazýván „králem diofantických rovnic": 

Occasionally a mathematician henefits by his ignorance of previous tvork. líc 
may wovk upon a problém which has heen solved and apjuivently disposed of, and 
find a new u/nd more completc point of view which leads to impovtant re suit s 
that rniglit otherwisc háve heen mis sed. A Czech mathematician, Dr. Kořínek, 
proved again in 1926 Eisensteirís fovmula, given urithout proof in 1851, for the 
class-numhcr of definite ternary quadratic fovms, and was quite unaware of the 
previous demonstvations by my šelf in 1916 and by W. A. Markofj in 1894. Kwas 
antictpated by MarkofJ, but his work was published in an inaccessible Russian 
joarnal which I háve nevěr scén and which can háve heen vead by very fcw 
pcople. As a matter of interest, 1 rnight statě that the fundamental idea in my 
proof oceuvred to me in thinking obout the subject when walking along Oxford 
Street in London in May 1916.21 

Poslední Kořínkovou prací této skupiny je článek Zur Komposition der qua-
ternáren quadratisclien Founěn [K8J. Problematika, kterou se V. Kořínek v této 

1 6 [K7], sir. 23. 
l l G. Eisenstein: Tab elle der reducirten positwen ternâren quadratischeri Forrnen ... - viz 

vyse. 
1 8 IV. Teil, 1923, str. 358 364. 
1 9 Edouard Selling (1834 1920). 

E. Selling: Ueher die binàren und ternâren quadratischeri Forrnen, Journal fur die reine uud 
angewandte Mathcmatik 77(1873), 143 229. 
E. Selling: Des formes quadratiques binaires et ternaires, Journal de mathématiques pures 
et appliquées 3(1877), 21 60, 153-206. 

2 0 H. Davenport: L. J. Mordell, Acta Arithmetica 9(1964), 3-12; na stranâch 13-22 je 
Mordellûv seznam publikaci (pokracuje v 23(1973), 413-416). 

21 L. J. Mordell: Reflections of a Mathematician, Montreal, Quebec, The Canadian 
Mathematical Congress, Secretariat, Chemistry Bldg., McGill University. VII, 1959, 50 stran; 
citât ze str. 35. 
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publikaci zabýval, je odlišná od ostatních prací teto skupiny. Navázal zdí1 

zejména na řadu prací Heinricha Karla Theodora Brandta (1886 195-1)2*2, který 
rozvinul teorii kompozice, kvatcrnárních kvadratických forem s celočíselnými 
koeficienty. 

Práce [K8] má pět paragrafů. V prvním shrnují1 autor hlavní výsledky prací 
Brandtových a ve druhém uvádí své nejdůležitější výsledky. Ve zbývajících třech 
paragrafech nejprve dokazuje pomocné věty a pak výsledky druhého paragrafu. 

Kompozici libovolně zvolených tříd kvatcrnárních kvadratických forem obec
ně nelze provádět; podle H. B r a n d t a je kompozice možná pouze pro ty formy, 
které patří do určitého řádu (tzv. /\-řádu) o indexu setrvačnosti 0 nebo 2. 
Vladimír Kořínek nazval dvě třídy jednoho Iwádu svázané, kompozicí pokud 
existuje konečná posloupnost tříd, která první třídou začíná a druhou třídou 
končí a v níž každá tř ída může* být komponována s třídou následující. Tato 
relace mezi tř ídami forem jí? reflexivní, symetrická a tranzitivní. Maximální 
možnou množinu tříd, ve které jsou každé dvě třídy navzájem svázané kompo
zicí, nazývá V. Kořínek komplexem. Ukazuje, že všechny hlavní třídy jednoho 
komplexu patří do téhož rodu (tzv. hlavní rod). Každý rod, jehož hodnost vyho
vuje určitým uvedeným podmínkám, je v tomto smyslu hlavním rodem; všechny 
hlavní třídy hlavního rodu tvoří komplex. Komplex se pak skládá ze všech tříd 
počtu rodů, jejichž charaktery jsou jednoduchou relací spojené s charaktery 
hlavních rodu a tím jsou určeny. V. Kořínek ukázal, že počet komplexu v (la
ném A"-řádu A je roven počtu rodů určitého řádu kvatcrnárních kvadratických 
forem, který s I\-řádem A jednoduchým způsobem souvisí. 

2. T e o r i e a l g e b e r 

Další skupinu Kořínkových publikací tvoří práce věnované teorii algeber; 
jedná se o články [K9] až [K12|. v nichž se, jak již bylo řečeno, výrazně odrazil 
Kořínkův studijní pobyt u Emila Artina2"* v Hamburku. 

2 2 M. Eichler: Heinrich Brandt f, Mathematische Nachrichten 13(1955), 321-326. 
II. Brandt: Zur Komposition der quaternären quadratischen Formen, Journal für die reine 
und angewandte Mathematik 143(1913). 106 127. 
II. Brandt: Über an Problem von A. Hurwitz quaternäre quadratische Formen betreffend. 
Mathematische Annaion 88(1923), 211 214. 
II. Brandt: Bilineare Transformation quadratischer Formen, Mathematische Zeitschrift 17 
(1923), 153 160. 
IL Brandt: Bilineare Transformation quaternärcr quadratischer Formen, Mathematische 
Zeitschrift 20(1924), 223 230. 
IL Brandt: Der Komposttionsbegrifj bei den quaternären quadratischen Formen, Mathema
tische Annalen 91(1924), 300 315. 
IL Brandt: Die Hauptklassen in der Kompositionstheorie der quaternären quadratischen For
men, Mathematische Annalen 94(1925), 166- 175. 
IL Brandt: Über die Komponier barkeit quaternärcr quadratischer Formen, Mathematische 
Annalen 94(1925), 179-197. 
IL Brandt: Über das assoziative Gesetz bei der Komposition der quaternären quadratischen 
Formen, Mathematische Annalen 96(1926), 353-359. 

2 3 IL Zassenhaus: Emil Artin, ins life and his work, Notre Dame Journal of Formal Logic 
5(1964). 1-9. 
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Nejrozsáhlejší z nich (40 s tran) je práce Kvadratická tělesa v kvatcrmonoinjch 
okruzích [K9], kterou V. Kořínek předložil jako svoji práci habilitační. Navá
zal na výsledky Emila A r t i n a 2 4 , který měl v této oblasti na něho přímý vliv. 
na práce; Heinricha B r a n d t a 2 5 , Leonarda Eugena Dicksona (187-1--1954)26, Hel-
inuta Hasseho (1898 1979)'2 7, Kato Heyové (1904 1990) 2 8, Emmy Noetherové 
(1882 1935) 2 9 a Andrease Speisera (1885 1970) 3 0 . 

C Chevalley: Emгl Лrtin /1898 - 1962J, Bulletiп de la Société mathématique de Fraнce 92 
(1964), 1 10. 
II. Cartan: Emil Лrtin, Лbhandlungen aus deiн Matheшatischen Semiнar der Universität 
Hamburg 28(1965). 1 5 . 
R. Brauer: Emгl Лrtгn, Bиlletin of tlte Лmericaн Mathematical Society 73(1967), 27-43. 

2 4 K. Лrtiit: Ubv.r einen Satz von łlerrгi J. fł. Maclagan Weddvrbuгti, Лbhandlungeн aus 
dem Matheшatischeп Seminar tier Universität Haшburg 5( 1927), 245 250. 
10. Лrtin: Zur 'ľhvorie der hypcrkomplexen Zahlen, Abhandlungen aиs deнi Mathematischen 
Seminar der Uиiversität Пamburg 5( 1927), 251 26U. 
E. Лгtiн: Zur Лrithmetik hypcrkomplexer Zahlcn, Лbhaнdlипgeп aus deнi Mathematischen 
Seminar der Uнiveгsität Hamburg 5(1927), 261 289. 

*"' 11. Brandt: łdealthcorie гn Quate/rnгonenalgebren, Mathematische Лnнaleн 99 (1928), 
1 29, 
H. Brattdt: ľrimidcalzerlv.yung гn eгner Dedekindschen Лlgebm, Verhandlиngen der Schwei-
zerischen naturforsclienden (.esellschaft 110(1929), II, 117-119. 
11. Brandt: Zur Idealthvorie Dedekindschvr Лlgcbren, Commentarii Mathematici Пelvetici 
2(1930), 13 17. 

2Ь Л. Л. Лlbert: Leonard Eugvne Dгckson. 1874 1954, Bиlletin of the Лnterican Mathe-
maticat Society 61(1955), 331 345. 
I). D. Fenster: Leonard Eugene Dгckson and hгs work гn the arithmetics of algebras, Лrchive 
for the Пistory of Exaet Sciettces 52(1998), 119 159. 
L. F. Dickson: Algcbren und гhre Zahlenthcorie. Mгt einem Kapitel über IdealthroHe von 
Лndreas Speгser, Orell F ssli, Ziirich, Leipzig, 1927, 308 stran, aнgl. Лlgebms and tìieгr 
Лrithmetics, Uнiversity of Chicago Press, Chicago, 1923, G. F. Stechert & Co.. Nevv York, 
І938, Dover, New York, 1960, 12 f 241 stran. 
Л. Л. Лlbert (ed.): 'ľhe collcctcd mathematical papcrs of Ijeonard Fugene ÍУickson, Chelsea 
Fнblishiнg Compaнy, Bronx, New York, 1975, 680 f-766 } 580 j 6364 644 straн. 

2 7 II. Brнeckнer, II. Mueller: ÌІelmut Hasse (25. 8. 1898 26. 12. 1979), Mit.teihmgeн 
der Mathematischeп (íesellschaft iн Hambиrg 11(1982) 5-7. 
П.-W. Leopoldt: Obituary. Hvlmut ííasse (Лugust 25, 1898 December 26, 1979), Joиrnal 
of Numheг Theory 14(1982), 118 120. 
H.ЛV. Leopokit: Zшn uñssenschaftlichen Werk von Helmut łłasse, Лoиrнal für die reine uнd 
angewandte Mathetnatik 262/263(1973), 1- 17. 
G. Frei: Helmut Hasse (1898-1979), Kxpositiones mathematicae 3(1985). 55 69. 

II. Hasse: Uber die Darstellbarkeit von Zahlen durch quadratischv. Formen im Körper der 
rationalcn Zahlen, Лournal für die reitte und angewandte Mathematik 152(1923), 129-148. 

2 8 K. Hey: Лnalytischc Zahlcntheorie in Systemcn hypvrkomplexer Zahlen, Hamburger 
Dissertation, 1929, 48 stran. 
F. Lorenz: Käte Iłey und der Hauptsatz der Лlgebrentheo-rie, Mitteilungeн der Mathema-
tischen Gesellschaft în Hamburg 23(2004), 75-92. 

2 9 Viz A. Dick: Emmy Noether, 1882-1985, Birkhäиser, Bostoн, Basel, Stuttgart, 1981, 
193 stran (původné in Elemente der Mathematik, Beiheft No. 13, 1970). 
H. Weyl: Emmy Novther, Scripta mathematica 3(1935), 201-220. 
E. Noether: Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30 
(1929), 641-692. 

3 0 J. O. Fleekenstein, B. L. van der Waerden: Zum Gedenken an Лndreas Speiser, Ele-
mente der Mathematik 26(1971), 97-102. 



V. Kořínek se zde zabýval okruhem (algebrou) Q kvaternionú nad tělesem 1? 
racionálních čísel. V úvodu nejprve připomněl definici okruhu kvaternionú: 

Lze jej definovati jakožto souhrn elementů tvaru 

a = XQEQ + X\E\ + X2Č2 + £363 , 

kdež XQ, x\} x2y X3 jsou libovolná čísla z R. Je-li 

0 =- í/0^0 + y\e\+ y2s2 -\- y3£-3 

drahé číslo tohoto okruhu, pak sčítání a odčítání jest definováno rovnicí 

a -i: (í - (XQ ± yo)eo 4- (xx ± y\)e\ -F (x2 ± y2)e2 -f (x-A ± y:i)e^ . 

Násobení jest definováno multiplikačními vzorci pro basi řn, E\, e2l £3: 

£0 = 4 = 1, ě'f = - f 2 * 3 , ^2 = - ' 3 * 1 , ^3 = - M 2 , 

CQ^Í = €ÍEQ = £*, * == 1,2,3 , 

£ ] £ 2 = - £ 2 £ . l = -V$č*3, ^2^3 = " ^ 3 ^ 2 ••= ^ l . ^3^1 "= ~^1^3 =z h^2 • 

Zde jsou t\, t2, t\\ celá racionální čísla bez čtvercových dělitelů a po dvou navzá
jem nesoudělná. Násobení jest zřejmé nekomutativní. Rovnost dvou elementů 
a — (i z Q jest definována rovnicemi XQ — Hn. x\ — y\, x2 = y2, x% -- y;\.'n 

Takto definovaný okruh kvaternionú je buď těleso nebo okruh matic druhého 
řádu nad R (pro t\ — —l,t2 = f;, — 1); okruh kvaternionú je speciálním 
případem jednoduchého okruhu hyporkomploxních čísel. Mají-li čísla li, £2^3 
stejná (různá) znaménka, nazývá se okruh Q definitní (indefinitní). 

Vladimír Kořínek se omezil na kvaternionové okruhy Q, jejichž centrem jo 
těleso racionálních čísel R. Každý prvek £ takového okruhu, který není prvkem 

centra (tedy není racionálním číslem), splňuje kvadratickou rovnici 

e - s(0 • £ + n(0 - 0 , 

kde .s(£) nazýváme stopou a n(£) normou prvku £; obě ta to čísla jsou racionální 
a jsou prvkem £ jednoznačně určena. Pokud jo n(£) -/• 0 (tedy £ není dělitelem 
nuly) a jo-li polynom na levé straně výše zmíněné rovnice ircducibilní nad /?, 
pak vznikne adjunkcí prvku £ k tělesu R kvadratické těleso /?(£), jehož všechny 

prvky leží v Q (takový prvek £ se nazývá prvek 2. stupně). Každý prvek z 72(0. 

J. J. Burekhardt: Andreas Speiser (10. 6. 1885 - /£. 10. 1970), Vierteljahrsschrift der Na
turforschenden Gesellschaft in Zürich 115(1970), 471-474. 
M. Eichler: Andreas Speiser, 1885-1970, Verhandlungen der Schweizerischen naturforschen
den Gesellschaft wiss. Teil 150(1970), 325 327. 
A. Speiser: Allgemeine Zahlentheorie, Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft 
in Zürich 71(1926), 8-48. Článek je přetištěn jako poslední kapitola Dicksonovy knihy Algeb
ren %ind ihre Zahlentheorie - viz výše. 

3 1 ÍK91, str. 3. 
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který není racionálním číslem, komutuje s každým jiným prvkem tohoto tělesa, 
ale již s žádným jiným prvkem okruhu Q. Těleso /?(£) tedy neleží v žádném 

jiném komutativním tělese, které by celé leželo v Q, a je tedy maximálním 
komutativním podtělesem v Q. 

Nejdůležitější větu, z níž Kořínkova práce vychází, dokázal Emil Artin ve 
svém článku Uber cinen Satz van Henu J. H. Maclagan Wedderbuni. V. Ko
řínek ji uvádí v „kvaternionovém" tvaru: 

V ě t a . Budiž a nedělíte! nuly z Q ale ne z /?., kteri) splňuje ireducibilni rovnici 
(2) 3 2 t. j . element 2. stupně z Q. Všechny a jen ty elementy z Q jsou kořeny 
rovnice (2), které jsou tvaru 

kdež £ probíhá všechny nedělitele nuly z QýA 

Práce [K9] je věnována kvadratickým tělesům, která leží v Q. Ve druhém 
paragrafu své práce proto V. Kořínek uvádí přehled aritmetiky okruhu hyper-
komplexních čísel, zejména výsledky E. Artina a H. Brandta. 

Celým prvkem kvaternionového okruhu Q se rozumí prvek, jehož minimální 
polynom má celočíselné koeficienty (a vedoucí koeficient 1). Rád okruhu Q je 
definován jako množina I celých prvků, pro kterou platí: 

(i) V**,/? € I a ± (i, a/3, Ba G I 

(ii) Va £ Q 3m G Z, m 7- 0 rna G / 

(iii) Existují čtyři nad R lineárně nezávislé prvky UJQ,LV\,UJ2,L^'A G / takové, 
že každý prvek a G I lze vyjádřit, v tvaru a --- XQUJQ-} X\U\.-I-.rocJ2 t-x-s^s , 
kde x{],xux2,X2 € Z . 

V každém kvaternionovém okruhu Q je nekonečně mnoho řádů, každý z nich 
obsahuje Z. Diskriminantem řádu I se nazývá determinant D matice utvořené 
ze stop s(u)iUJk), i,k — 0, 1,2,3, tj. D — det (s(culUk)); diskriminat nezávisí na 
volbě báze {ulo-u^, 1^2,^3}. Zřejmě je D € Z. 

Maximálním řádem okruhu Q se rozumí řád, který není obsažen v j iném řádu 
okruhu Q. Je-li I maximální řád a prvek £ G Q\R není dělitelem nuly, potom je 
£~ l I£ opět maximální řád; jsou izomorfní a říkáme, že jsou stejného typu. Mno
žina všech maximálních řádů okruhu Q se rozpadá na podmnožiny maximálních 
řádů stejného typu. Zatímco maximálních řádů je v Q nekonečně mnoho, typů 
je jen konečně mnoho. Diskriminanty všech maximálních řádů okruhu Q jsou 
stejné, jejich společná hodnota se nazývá diskriminantem okruhu Q. 

Pravým ideálem maximálního řádu I je podmnožina 21 okruhu Q, pro kterou 
platí: 

(i) Va, 0 G 21 a - # G 21 

(ii) Va G 21 VA G I aA G 21 

(iii) 3rn G Z, m ^ 0 Va G 21 rna je celý prvek v I 

(iv) 3a G Z, a ^ 0 a G 21 

32 yýše zmíněná rovnice £2 — s(£) • £ 4- n(£) = 0. 
33 [K9], sir. 5. 



§7 

Obdobně se definuje levý a oboustranný ideál 

Ve třetím paragrafu o kvadratických tělesech v kvaternionových okruzích 
pak V. Kořínek mimo jiné zjišťuje?, kdy k danému abstraktnímu kvadratickému 
tělesu k existuje v okruhu Q izomorfní těleso A*. Určením vlastností kvaternio
nových ideálů se zabývá čtvrtý paragraf. 

V pátém paragrafu pak V. Kořínek vyšetřuje počet všech kvadratických těles 
z Q, která jsou izomorfní s určitým abstraktním kvadratickým tělesem A\ Na 
základě výše zmíněné Artinovy věty dokazuje, že jich je nekonečně mnoho. 

Dále je možno zvolit nějaký maximální řád / okruhu Q a uvažovat ta kva
dratická tělesa izomorfní s daným tělesem A*, jejichž maximální řády leží v I. 
I těch může být nekonečně mnoho (např, tehdy, je-li Q indefinitní). Sdružímedi 
však tato tělesa do skupin vytvořených z jednoho z nich pomocí automorfismň 
řadu 7, je těchto skupin již jen konečně mnoho. Na závěr tohoto paragrafu pak 
autor vyšetřuje počet všech skupin ve všech maximálních řádech vybraných po 
jednom z každého typu a uvádí jejich počet do souvislosti s počtem tříd ideálu 
tělesa k. 

V šestém paragrafu se V. Kořínek zabývá definitiiími kvaternionovýrni tělesy; 
určuje počet kvadratických těles jedné skupiny, který je konečný. Na závěr 
aplikuje předchozí výsledky na těleso Hainiltonových kvaternionů nad tělesem 
racionálních čísel /? jako centrem (případ li --•.- to ~~ /•;* — 1). Výsledky pro 
Hamiltonovy kvaterniony byly v době publikování Kořínkovy práce [K9j již 
známy, publikoval je B. A. Venkov (1900 1962) J 4; protože však své výsledky 
odvodil bez* použití teorie ideálu v nekomutativních okruzích, byl jeho postůj) 
velmi složitý. 

Uveďme na, závěr slova zakončující j)rvní paragraf práce [K9j: 

Tato práce zabývá se problémem, který jest částí obecnějšího problému: pro
vésti podobná vyšetřovaní pro maximální komutativní tělesa v libovolném jed
noduchém okruhu hyperkomplexních čísel Touto otéizkou hodlám se zabývati 
v práci pozdější, flešil jsem podrobně tento speciální 'případ z těchto dvou dů
vodu. Předně jeho řešení ukazuje cestu pro řešení problému obecného. Ctenévř 
obeznalý s aritmetikou hyperkomplexních okruhu shledá, ze mnohé důkazy platí 
i obecně pro jednoduché okruhy hyperkomplexních čísel Za druhé jiná pníce 
výše zmíněného matematika B. Venkova: O čísle klas sov binarnych kvadrát yč-
nyrhforrn otricatclnyeh o předělit clej. Izv. Ak. Nauk SSSR.. 1928, sir. 875-392, 
str. 455- 4SQ, ukazuje důležitost vztahů mezi kvadratickými, tělesy a kvaterni
onovýrni okruhy pro aritmetické odvození formulí pro počet tříd ideálů kva
dratických těles. Z výsledků této mé práce plynou dále též zajímavé vztahy mezi 
tcrnárními kvadratickými formami a kvaternionovými okruhy. Avšak i tyto věci 
ncchéivám pro samostatné pojcdnémí3r> 

A. V. Malyóev, I). K. Faddecv: Boris Aleksr.evič Venkov, Uspechi mattrinatičeskidi 
nauk 16(1961), é, 4(100), 235 240. 
B. A. Venkov: Oh arifmetike kvaterniorwv, ízvestija Akademii Nauk SSSR, serija matemati-
éeskaja, 1922, 205-220, 221-246, 1929, 489-504, 535-562, 607-622. 

3 5 [K9|, str. 7. 
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Tou „pozdější prací41, v níž se Vladimír Kořínek chystal vyšetřovat maxi
mální komutativní tělesa v libovolném jednoduchém okruhu hyperkomplexních 
čísel, je práce Maximale kommutative Korjjer in einfachcn Sys temen von hyper-
komplexen Zahlen [K10]. Odkazoval se zde na druhý díl monografie Moderně 
Algebra od B. L. van der Waerdena (1903 1996)3r> a na výsledky R. D. Brauera 
(1901-1977)37, E. Artina, E. Noetherové, II. Brandta, H. Hasseho a A. Spei-
sera.38 

Buď S jednoduchá algebra dimenze n2 nad svým centrem Z, kde Z je al
gebraické těleso konečného stupně nad tělesem racionálních čísel R. Algebra & 
obsahuje komutativní nadtělesa K tělesa Z, která jsou n~tého stupně nad Z. 
Mějme nyní pevně zvolené maximální komutativní těleso K. 

V. Kořínek zkoumal množinu všech podtěles algebry ©, která jsou izomorfní 
s K. Ukázal, že je nekonečná, a uvedl její souvislost s multiplikativní grupou ne-
dělitelň nuly z S. Nekonečná je obecně i množina těles izomorfních s K, jejichž 
řády jsou obsaženy v pevně zvoleném maximálním řádu J algebry (5. Pokud 
vytvoříme skupiny těles tak, že do jedné skupiny zahrneme spolu s tělesem K 
všechna tělesa, která z něj vzniknou automorfismy odpovídajícího řádu J, do
staneme konečný počet skupin. Dále V. Kořínek určil počet těles ve skupině; 
ukázal také souvislost počtu skupin s počtem tříd ideálu oboru integrity celých 
čísel tělesa K.,í9 

Zbývající dvě práce této skupiny jsou mnohem kratší a také méně významné. 
Článek Poznámka k aritmetice hyperkomplexních čísel [Kil], jak V. Kořínek 
píše, 

... neobsahuje žádné nové výsledky. Jejím cílem jest zjednodušeni důkazů 
teorie jednostranných ideálů v polojednoduchych systémech hyperkomplexních 

M> O. Frei: Zum Gcdenken an Bar tel Lecndert van der Waerden, Elemente der Mathe-
matik 53(1998), 133 138. 
Y. Dold-Samplonius: In memoriam: Bartel Lecndert van der Waerden (1903-1996), Historia 
Mathcmatica 24(1997), 125 130. 
Ch. .). Scriba: Bartel Leendert van der Waerden (1903-1996), Mitteilungen der Mathema-
tischon Gesellsehaít in Hamburg 15(1996), 13-18. 

3 7 J. A. Crčen: Richard Dagobert Brauer, Bulletin of the London Mathematical Society 
10(1978), 317-342. 
W. Feit: Richard D. Brauer, Bulletin of the American Mathematical Society 1(1979), 1-20. 
II. Rohrbach: Richard Brauer zum Gcdáchtnis, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-
Vereinigung 83(1981), 125-134. 

3 8 R. Brauer: Uber Systéme hyperkomplexer Zahlen, Mathematisclie Zeitschrift 30(1929), 
79-107. 
E. Artin: Uber einen Satz von ííerrn J. H. Maclagan Wedderburn - viz v5rše. 
E. Noether: Hyperkomplexe Grófien und Darstellungstheorie - viz výše. 
II. Brandt: Zur Idealtheome Dedekindscher Algebren - viz výše. 
H, Hasse: Uber p-adische Schiefkórper und ihre Bedeutung fúr die Arithmetik hyperkomplexer 
Zahlsysteme, Mathematisclie Annalen 104(1931), 495-534. 
A. Speiser: Allgemeine Zahlentheorie viz výše. 

3 9 V osobních poznámkách Vladimíra Kořínka je zmíněno (Archív AV ČR, fond V. Ko
řínek), proč zvolil za svoji habilitační práci právě publikaci [K9] a ne (K10|, která obsahuje 
obecnější výsledky: práce [K9j byla zvolena za habilitační práci proto, že je psána česky, 
kdežto práce [K10] je psána německy. 
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čísel S , kterou podal Emil Artin .. , 4 0 

Nechť (3 je polojednoduchá algebra dimenze n nad tělesem racionálních čí
sel I? a 21 levý ideál v nějakém maximálním řádu Ii z (3. 

V důkazu vety říkající, že inverzní ideál k inverznímu ideálu 21" ] je ideál 
21 sám, ])onžil E. Artin pojmu diferenta a vetu o normě součinu dvou ideálů. 
V. Kořínek pokládal použití pojmů diferenty a normy za umělé a důkaz věty 
o normě součinu dvou ideálů za velmi složitý. Ve své práci [Ki l ] ukázal, že při 
budování teorie jednostranných ideálů není nutno použít ani pojem diferenty, 
ani zmíněnou větu o normě součinu ideálů. Jeho postup je následující: 

Stejným způsobeni jako E. Artin nejprve1 dokázal pro levý ideál 21 vztah 

2121" l = Ii . 

Dále dokázal, že levý ideál 21 v Ii je pravým ideálem v jistém řádu I>. Teprve 
pak dokázal rovnost 

( 2 T 1 ) - 1 = 2 1 . 

Tento vztah vyplynul z hlavní myšlenky práce, totiž z rovnice 2l"~12l •--- I-?, 
kterou zde také odvodil. 

ion 

1 (září 
íormy 

Posledním a zároveň nejkratším článkem této skupiny prací je Dcfiniti 
de la normě d'un idéal dans une algebře simple [K12J; jedná se o stručný 
tah (2 strany) z přednášky na 2. sjezdu matematiků zemí slovanských 
1934). Vladimír Kořínek zde podal novou definici absolutně ireducibilm i 
ideálu 21 jednoduché racionální algebry A s centrem K, a to úvahami cistě arit 
indickými pomocí p-adiekého rozšíření Ivp, Ap a 21p s t ruktur I\\ A a 21, kde p 
je prvoideál v Iť. I v práci [K12j se V. Kořínek odvolává na výsledky E. Artina, 
II. B r a n d t a a H . Hasselio. 4 1 

Kořínkovy práce z teorie algeber měly řadu ohlasů ve světové matematické 
literatuře, byly psány v době, kdy se ta to disciplína poměrně rychle rozví
jela. V dnešní době jsou již následným vývojem teorie algeber překonané, ve 
své době však přispěly k jejímu rozvoji. Kořínkovy výsledky se objevily např. 
v monografii M. Deuringa (1907-1984) 4 2 Algebren, v knize A. A. Alberta (1905 

n [Kil], str. 1. Odkaz na 1Z. Artina se týká jeho práce Zur Arithmetik hyperkomplexer 
Zahlen, Abhandlungen aus denn Mathematischen Seminar der Universität. Hamburg 5(1927), 
261-289. 

4 1 K. Art in: Zur Amtltmetik liy per komplexer Zahlen -• viz výše. 
IL Brandt: Idcnltheorie in Quatcmionenalgehren - viz výše. 
H. Hasse: Uber p-adische Schiefkörjjer ... - viz výše. 

4 2 M. Kncser: Max Deumng 9. 12. 1907 - 20. 12. 1984, Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung 89(1987), 135-143. 
P. Roquette: (76er die algebraisch-zahlentheoretischen Arbeiten von Max Deuring, Jahres
bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 91(1989), 109 125. 
M. Eichler: Das wissenschaftäche Werk von Max Dewnng, Acta Arithmetica 47(1986). 187 -
192. 
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1972) 4 3 Structure of algcbras a v monografii N. Jacobsona (1910 1999) 4 4 The 
Theory of Rings; citovány jsou zde práce [K9], [K10] a [Ki l ) . V přehledném 
článku M. Eichlera Neuere Ergebnisse der Theorie der einfachen Algebren45 je 
citována práce* [K10]. 

3, T e o r i e g r u p 

Po svých příspěvcích k teorii algeber napsal Vladimír Kořínek několik článků 
týkajících se teorie grup. J e d n á se o práce [K13] až [K1G] a [K18]; publikovány 
byly v letech 1937 až 1940. Nejvýznamnější z nich je práce Sur la dexomposition 
ďun groupe en proďuit direct des sousgroupes [K13]. V. Kořínek v ní navázal 
zejména na výsledky Hanse Fit t inga (1906 1938) 4 6 a Alexandra Gennadieviče 
Kurošc (1908-1971 j 4 7 ; vycházel však rovněž z prací Reinholda Baera (1902 
1979) 4 8 , Ernsta Paula Heinze Priifera (1896--1934)49, Roberta Ericha Remaka 

4 3 D. Zelinsky: A. A. Alhert, American Mathematical Monthly 80(1973), 661-605. 
A. A. Albert: Collected mathematical papers, ЛMS, Providence RI, 1993, 743f 938 stran. 

4 4 Nathan Jacohson (Î9W--Î999), Bulletin of the Londoи Mathematical Society 33(2001), 
023 630. 
(.. Beнkaгt, I. Kaplaiisky, К. McCriипиoп, I). J. Saltmaн, C B. Seligпian: Natłian Jacohson 
(І9W-1999), Notices of the Americaи Mathematical Society 47(2000), 1061-1071. 

4 5 Jahreshericht der Deutscheи Mathematiker-Vereiнigнng 47(1937), 198-220. 
4 Ь IL Zassenhaus: Zum Geлlenken шi llans Fitting, Jahгesbericht der Deutscheн Mathe-

matiker-Vereiniguиg 49(1939), 93 96. 
II. Fitting: Die Thvorie der Automorphismenringe Abelscher Gruppen und гhr Analogon bei 
nгcht kommutativcn Gruppen, Mathematische Aнnaleп 107(1932), 514 542. 
II. Fittiнg: łìericfitгgung zu der Arheit von łíans Fitting: Theorie der Automorphismenringe 
Ahelschcr Gruppen und гfir Analogon hei nicht komniutativen Gruppen, Mathematische Arь 
иalen 109(1934), 616. 

II. Fittiиg: Uher dгe direkten ProduktzerUgungen eлner Gruppe гn direkt unzerleghare Fak-
toivn, Mał.hematische Zeitschrift 39(1934), 16-30. 
II. Fitting: Uher die Existcnz gemeinsamcr Vcrfeincrungen hei direkten Produktzeríegungen 
eгner Gruppc, Mathematische Zeitschrift 41(1936), 380-395. 

Ąi P. S. AІeksaиdrov, V. M. Gluškov: A. G. Kuroš, Uspechi matematičeskich нaнk 13 
(1958), ć. 1(79), 217-224. 
P. S. Ałeksaнdrov, B. I. Plotkin, L. A. Skornjakov: A. G. Kuros, Uspechi matematičeskich 
nauk 23(1968), č. 2(140), 219-228. 
P. S. Aleksaнdrov, T. M. Baranovič, (). N. Golovin, B. I. Plotkiн: A. G. Kuroš, Uspechi 
niateшatićeskich nauk 27(1972), č. 1(163), 211-226. 
O. N. Golovin: Chronologija žizni A. G. Ҝuroša, Trudy Moskovskogo matematičeskogo ob-
ščestva 29(1973), 5-17. 
A. G. Kнroš: Zur Zeriegung unendlicher Gruppen, Mathematische Anнaleн 106(1932), 107-
113. 

4 8 К. W. Grнenberg: Reinhold Baer, Bulletin of thc Londoи Mathematical Society 13 
(1981), 339-361. 
R. Baeг: The decomposition of cnumeraЫe, primary, ahelian groups into direct summands, 
Quarterly Лournal of Mathematics 6(1935), 217-221. 
R. Baeг: The decomposгtгon of abclian groups into dгrect summands, Qнaгterly Лouгnal of 
Mathematics 6(1935), 222-232. 

4 9 H. Behnke, G. Köthe: Heinz Frúfer, Лahгesbeгicht der Deutschen Mathematiker-Verei-
nigung 45(1935), 32-40. 
H. Prüfeг: Untersuchungen über die Zerlegbarkeit der abzählbaren primären Abelschen Grup-
pen, Mathematische Zeitschгift 17(1923), 35-61. 



(1888- 1942) 5 0 a O t t o JuFevkV Smidta (1891 1956) 5 1. 

Jedním z cílu teorie grup bylo hledání co možná nejširší třídy grup, pro které 
existuje izoinoriismus dvou libovolných ireducihilníeh direktních rozkladů, nebo 
obecněji, pro které existují izomorfní zjemnění libovolných direktních rozkladu. 
Větu. která říká, že každé dva direktní rozklady konečné grupy mají izomorfní 
zjemnění, dokázal již v roce 1911 It. Remak . Problémem bylo zobecnit, tuto větu 
na nekonečné grupy. V roce 1929 dokázal O. Ju. Šmidt odpovídající větu pro 
grupy s hlavní ř a d o u . 5 2 Tato věta, nazývaná Smidtova. někdy také Remakova-
Smidtova nebo Remakova-Krullova-Šmidtova''*3 se stala pramenem mnoha dal
ších výzkumů. 5 4 Její nejrůznější zobecnění nalezneme v pracích mnoha niate-

'">u V. O Merzhach: Robert Rcmak and ttic estimation oj units and rcgulntors, in S. S. l)e-
midov (ed.): Amphora. Fcstscfnijt Júr Hans Wussing zu scincm Úh. Gcburtstug, Birkhauser, 
Basel, 1992, 481 522. 
M. Pinl: Kollegcn in einer dunklcn Z cit, Jahresbericht der Deutschen Mathemat iker-Vereini-
gung 71(1909), HÍ7-228; o Bemakovi n a s t r . 190 193. 
H. Hemak: Uber die Zerlegung der endltchen Gruppcn in direktc unzei legbare Faktorcn, 
Journal lur die reine und angewandte Mathematik 139(1911). 293 308. 

r , i A. I. Kostrikin: Otto JuVevič Smidt, Vest nik Moskovskogo Hniversiteta 1992, <*:. 3, 90 
92. 
A. (I. Kuroš: Otto JuVevič Smidt, Uspechi matemat.ióeskich nauk 11(195(5), o. 0(72), 227 
233. 
O. J. Sohmidt: Uber unendíiciie Gruppcn mit cndlicficr Kettc. Mathemaťisehe Zeitschriít 
29(1929), 34 41. 
O. Ju. Šmidt: Izbrannyc trudy. Matematika, AN SSSB, Moskva, 1959. 

:>2 O. Ju. Šmidt nejprve podal jiné důkazy Bemakova výsledku z roku 1911. 
O. J. Sohmidt: Uber die Zerlegung cndliciter Gruppcn in direkte unzeilcgbare Faktorcn, Izves-
tija Kievskogu universiteta 1912, 1 0 . 
O. J. Sohmidt: Sur les produits diretdes, Bulletin <le la Societé mat hémat iíjue do France 
41(1913), 101 104. 

V í Wolfgang Adolf hudwig Helmuth Krull (1899 1971) dokázal Bemakovu-Šmidtovu vetu 
o něco později než O. Ju. Šmidt pro Ábelovy operátorové grupy. 
H. Schdneborn: In memoriam Wolfgang Krutl, Vcrzcicfinis der VeróJJcntlicfningen von Wolf
gang Kndl Jahresbericht der Deutschen Mat hematikcr-Yereinigung 82(1980), 51 02. 77 80. 
W. Krull: Matrizcn. Modulu und 'vcrallgcmetnerte Abclschcu Gruppcn tm Hercích, der gan-
zen aUjcbraisckcn Zahlcn. Sitzungshenehte Heidelberg Akademie der Wissensohaften, Math.-
natur. Ki., 1932, 2. Abth., 13 38. 

->4 F veďme např. následující práce: 
F. Kiokemeistcr: A notě on the Scinnidt-Rcmak tiícorcm. Bulletin <>í t ho American Mathe-
matical Society 53(1947), 957 958. 
O. A/umaya: On generolized semi pnninry rings and Krull-Rcmak-SckmidUs tkeorem, Ja-
panese Journal of Mathematics 19(1948), 5U5-547; OorrecJton and supplcmcntaru s to my 
páper conccrnmg Kndl-Rcmak-Scinnidt \s tkeorem, Nagoya Mathematioal Journal 1(1950), 
117-124. 
h. S. Kahlon: Problcm oj Krull-Sckmtdt-Hemak-Azumaya-Matlis, The Journal of the Indián 
mathematioal Society 35 (1971), 255 201. 
II. Kanbara: Notě on Krull-Rcmak-Scinnidt-A zumay a1 s theorem, Osaka Journal of Mathe-
maíics 9(1972), 409-413. 
H. Odbel; Wic wcit sind Modulu, vom Satz von Krull-Rcmak-Scinnidt cntjemt? Fine Analyse 
am Reispicl Jast-Jreier abclscJicr Gruppcn und ikrc Konscqucnzcn. Jahresberioht der Deuts
chen Mathemat iker-Vereinigung 88(1980), 11-49. 
C M. Hingel: Krull-Rcmak-Scinnidt Jails Jor Artinian moduics over locul mrtgs, Algehra.s 
and Represení.ation Theory 4(2001). 77 80. 
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matiků. Jedním z nich je i V. Kořínek. 

V době, kdy Vladimír Kořínek svou práci o rozkladu grupy na direktní sou
činy podgrup publikoval, byly známy tyto výsledky (patří do dlouhé řady prací 
plynoucích ze zobecnění Remakovy-Smidtovy věty): 

— A. G. Kuroš (1932):5 ; > Mějme grupu G. Bud každý klesající normální 
řetězec podgrup (tj. řetězec, v němž každá podgrupa je normální pod-
grupou v předcházející grupě) grupy G konečný. Pak jsou každé dva 
direktní ireducibilní rozklady grupy G centrálně izomorfní m 

H. Fitt ing (1932, 1934, 1936): 5 7 Mějme grupu G. Buď každý klesající 
i rostoucí řetězec normálních podgrup v grupě G končený (tj. G má 
končenou hlavní řadu). Pak jsou každé dva ireducibilní direktní rozklady 
grupy G centrálně izomorfní. 

Na tyto dvě věty Vladimír Kořínek bezprostředně navázal. Hlavním příno
sem jeho práce [K13] je následující výsledek: 

— V. Kořínek (1937): Bud G grupa, v 'jejímž centru jsou klesající řetězec 
podgrup konečné. Mějme dva libovolné rozklady grupy G na direktní 
součin konečného poctu podgrup. Pak lze tyto součiny tak zjemnit, že di
rektní faktory prvního zjemnění je možné vzájemně jednoznačně zobrazit 
na direktní faktory druhého zjemnění, přičemž odpovídající faktory jsou 
centrálně izomorfní. 

Toto tvrzení platí, jak je v práci ukázáno, i pro grupy s oborem operátorů, 
pokud vezmeme v úvahu pouze operátorově izomorfní direktní rozklady. Pod
mínka konečnosti řetězců podgrup je vsak požadována bez ohledu na daný obor 
operátorů. 

Jak je vidět, Vladimír Kořínek jako první ukázal, že pro existenci centrálně 
izomorfních zjemnění není nutně předpokládat nic o řetězcích normálních pod
grup (Fitting) či o normálních řetězcích grupy (Kuroš), ale stačí předpoklad 
o řetězcích podgrup centra grupy. 

Dvoudílný článek 0 y s t e i n a Oreho (1899-1968) 5 8 z roku 1938 je rozsáhlou, 
spíše přehledovou prací, v níž je Kořínkova publikace [K13] citována . Roku 
1939 se na ni odkazuje Ch. Hopkins . 5 9 

5 5 A. G. Kuroš: Zur Zerlegung unendlicher Gmippen - viz výše. 
5 6 Dvě podgrupy A a B grupy G nazveme centrálně izomorfní, pokud existuje automor-

fismus <p grupy ď, který zobrazuje podgrupu A na podgrupu B a pro každé a € A leží 
prvek a~l(p(a) v centru grupy G. Dva direktní rozklady nazveme centrálně izomorfní, pokud 
mezi podgrupami těchto dvou rozkladů existuje takové vzájemně jednoznačné přiřazení, že 
odpovídající si podgrupy jsou centrálně izomorfní. 

5 / li. Fitting: Uber die Existenz gemeinsamer Verfcinerungen ... - viz výše. 
5 8 0 . Oře: Structures and Group theory. I, II, Duke Mathematical Journal 3(1937), 149-

174, 4(1938), 247-269. 
Viz též 0 . Ore: On the application of structure theory of groups, Bulletin of the American 
Mathematical Society 44(1938), 801-806; i zde je práce [K13) citována. 

5 9 Ch. Hopkins: An extension of a theorem of Remak, Annals of Mathematics 40(1939), 
636-638. 
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V roce 1939 ukázal O. N. Golovin 6 0 , že Kořínkova veta platí i pro nekonečné 
direktní rozklady grupy, v jejímž centru jsou klesající řetězce podgrup konečné. 

Výsledky i postupy Vladimíra Kořínka použil roku 1947 Reinhold Baer 6 1 ve 
své práci obsahující poměrně rozsáhlou teorii direktních rozkladů operátorových 
l u p 6 2 . Několikrát se o Kořínkových výsledcích zmiňují* v úvodu své práce. 

E. N. MocuFskij využil roku 1962 výsledky Vladimíra Kořínka v teorii svazů. 
Ve své p r á c i 6 3 týkající se rozkladu jednotkového prvku v modulárních svazech 
dokázal následující tvrzení: 

Mějme dva direktní rozklady jednotkového prvku 1 = Ylai = Yl^jM Buď 
z centrum těchto rozkladů. 6 5 Nechť v množině {x\x < z} je splněna podmínka 
klesajících řetězců a nechť daný svaz vyhovuje jakémusi „předpokladu štěpení" . 
Potom dvojice direktních rozkladů má direktně podobná zjemnění. 6 6 

Dalším rozvojem teorie grup byla Kořínkova práce překonána. Př ipomeňme 
dvě její významná zobecnění; 

-- A. G. Kuroš (1946): Mějme grupu G, jejíž každá podgrupa centra, na 
kterou se homomorfne zobrazuje sarna grupa G, vyhovuje podmínce ko
nečnosti klesajících řetězců podgrup. Pak pro libovolné dva direktní roz
klady grupy G existují centrálně izomorfní zjemnění.**1 

P. Crawley, B. Johnsson (1964): Mějme grupu G, která má takový di
rektní rozklad, že centrum každého direktního činitele je spočetné a re
dukovaná část tohoto centra je periodická a má primární komponenty 
s omezenými řády prvků. Pak každé dva direktní rozklady grupy G mají 
centrálně izomorfní zjemnění.68 

Poznamenejme, že se v práci [K13] Vladimír Kořínek dopustil malé nepřes
nosti v důkazu jedné z pomocných vět; upozornil ho na ni A. G. Kuroš. l o t o 
nedopatření, které však nemělo vliv na hlavní výsledky práce, V. Kořínek opra
vil v poznámce [K15] - zesílil předpoklady této pomocné věty. 

6 0 P. S. Aleksandrov, L. A. Kalužnin, A. I. Kostrikin, A. L. Smelkin: Oleg Nikolaemc 
Golovin, Uspechi matematičeskich nauk 31(1976), č. 4(190), 283-287. 
O. N. Golovin: Množitcli bez centrov v prjamych razloženijach grupp, Matematičeskij sborník 
6(48)(1939), 423-426. 

6 1 R. Baer: Direc.t decompositions, Transactions of the American Mathematical Society 
62(1947), 62 98. 

b 2 Lupou nazveme grupoid s neutrálním prvkem, v némž lze krátit i délit. 
6 3 E. N. Mociďskij: Prjamy je razložemja v strukturách, Izvestija Akademii Nauk SSSR, 

serija matematičeskaja, 26(1962), 161-210. 
(>4 Tečka nad znakem součtu značí, že se jedná o direktní rozklad. 
6 5 Centrem rozkladů nazveme prvek Y\t ,(Ylk~Jáiak ~l ÝIIA-^I)-
hb Řekneme, že dva rozklady jsou direktně podobné, pokud existuje vzájemné jednoznačné 

zobrazení mezi množinami {at} a {hj} takové, že pro každou dvojici odpovídajících si prvků 
Ui,bj existuje prvek Cjj takový, že a3;-f ctj — bj+c^ — 1. 

6( A. G. Kuroš: Izomorfizmy prjamych rozloženi], Izvestija Akademii Nauk SSSR, serija 
matematičeskaja, 10(1946), 47-72. Volný překlad. 

J P. Crawley, B. Johnsson: Hefinements for infinite direct decomposition of algebraic 
systems, Pacific Journal of Mathematics 14(1964), 797-855. Volný překlad. 
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Z knižních publikací, v nichž je citována Kořínkova práce [K13] (resp. ještě 
[KT5]) př ipomeňme tyto monografie: Cruppentheorie od W. Spechta (1907 
1985) í>9, Lattice Theory od G. Birkhoíia (1911--1996)70 , The Theory of Rings 
od N. Jacobsona. Fondmnentt di teoria dei gruppi od G. Zappy (nar. 1915) 7 1 

a především Teonja grupp ( K ' A. G. Kuroše. kde je tzv. Kořínkova věta něko
likrát, zmiňována. 

Krátký článek La dccomposttion (Vun grou/pe en produit direct des sousgrou-
pes [K14] je s tručným záznamem referátu, který Vladimír Kořínek přednesl na 
Mezinárodním kongresu matemat iků v Oslo roku 193G. Kromě výsledku pub
likovaných v práci [K13] (která však vyšla až roku 1937) obsahuje také parti i 
týkající se existence společného rozšíření dvou rozkladů grupy. Toto téma však 
V. Kořínek do své práce [K13] nezařadil, protože v červnu 1936 byla publikována 
Fittingova práce1, která se touto problematikou zabývala (jde o poslední z výše 
uvedených Fit tingových publikací); její výsledky ovšem V. Kořínek v době. kdy 
připravoval svůj referát pro Mezinárodní kongres matematiku, neznal. 

Ve zbývajících dvou pracích této skupiny se Vladimír Kořínek zabýval cha
rakteristicky jednoduchými grupami, tj. takovými grupami, které kromě sebe 
a jednotkové grupy nemají žádné jiné charakteristické p o d g r u p y . n 

Práci nazvanou Les groupes qui ne contiennent pas de souš groupes curactc-
ristiques propres [KlGj věnoval V. Kořínek svému učiteli Karlu Petrovi u pří
ležitosti jeho šedesátých narozenin. Navázal zde na výsledky Kenjiro Shody 
(1902 1977)''* a A. G. Kuroše 7 ' 1. Hlavní výsledek Kořínkovy práce je vyjádřen 
v následující větě; 

Ahelovská grupa je charakteristicky jednod.uchá tehdy a jen tehdy, pokud je 
direktním součinem konečné}}o nebo nekonečného počtu cyklických grup řádu p, 
kde p je pevné zvolené prvočíslo, nebo je direktním součinem konečného nebo 
nekonečné}w počtu grup, které jsou izomorfní aditivní grupě racionálních čí
sel7"* 

(>i) II. Heincken, (i. SoluncilJor: Wilhclm S])CcJit in memoriam, .lahresbericht der Deutschon 
MathenmUker-Vercinigung í)2(1000), 153 168. 

/() S. Mat: Lané: Garrct.t Ihrklioj] (1911 -1996) and the survcy oj modern algebra, Notioes 
of tlie American Mathematical Society 44(1997), 1438A439. 
U. S. Varga: In memoriam GatTctt lhrkhojj, Journal Approximat ion Theory 95(1998), 1-4. 

i l C Patrizio: Intcrvista a Guido Zappa, Bolletino delta Unione matenuit.ica Italiana 
VIII-A(2005), 241 -260. 
M. Curzio: Guido Zappa c la teoria dci gruppi, Pubblicationi matematické di Guido Zappa 
Supplemento ai Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, II. ser., N. 19, 1988, 19-34, 
193-199. 

7 2 Charakteristickou podgrupou grupy G nazveme každou poclgrupu 1/, která je invari
antní vňci všem autoinornsniům grupy C7, tj. každý automorfisnius grupy G zobrazuje prvky 
podgrupy // opět do podgrupy H. 

7 3 H. Nagao: Kenjiro Shoda (1902-1977), Osaka Journal of Mathematics 15(1978), 1-5. 
K. Shodíi: Uber die Automorphismcn einer endlichen zerlegbaren Gruppe, Journal of the 
Faculty of Science of the Imperiál University Tokyo 2(1930), 25-50. 

7 4 A. G. Kuroš: Uber absolute Eindeutigkeit der direkt en Proďuktzerlegungen einer Gmip-
pe, Matematičeskij sborník l(43)(1936)1 345-350. 

7 5 [Klíij, st.r. IS, volný překlad. 
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Vladimíru Kořínkovi se tedy podařilo nalézt všechny Ábelovy charakteris
ticky jednoduché grupy. V souvislosti s t ímto svým výsledkem provedl řadu 
dalších vyšetřování charakteristicky jednoduchých grup. Ocitujme z recenze 
Kořínkovy práce [K16]: 

...z výsledku autora v této oblasti zdůrazněme zejména následující: 

BucíG neabelovská grupa, která má ircducibilní direktní faktor GQ. Grupa G 
je charakteristicky jednoduchá tehdy a jen tehdy, pokud je direktním součinem 
grup, které jsou všechny izomorfní s GQ a jsou charakteristicky jednoduché.1 ** 

Další věty Kořínkovy práce [K16] se zabývají některými vlastnostmi normál
ních podgrup, případně charakteristických podgrup, za předpokladu existence 
minimální normální podgrupy. 

Poslední Kořínkovou prací věnovanou teorii grup je práce Bemerkung uber 
charakteristisch einfache Gruppen [K18], která je dodatkem k jeho předchozí 
práci [K16]; podává důkazy následujících výsledků: 

Buď G grupa, která má alespoň jeden direktní rozklad tvaru 

(i) G= n Ga 
0<cr<# 

s následujícími vlastnostmi: 

1. Pro každé dva direktní faktory Ga, Gp rozkladu (1) existuje netriviální 
direktní faktor Ha grupy Ga a netriviální direktní faktor H@ grupy Gp, které 
jsou izomorfní. 

2. Všechny direktní faktory G0 (0 < a < (p) rozkladu (1) jsou charakteris
ticky jednoduché. 

Pak je grupa G charakteristicky jednoduchá1 

Tato věta je zobecněním jedné z vět dokázaných v předchozí Kořínkově práci 
[K16]. Po určení postačujících podmínek pro to, aby byla grupa charakteristicky 
jednoduchá, se V. Kořínek snažil stanovit i podmínku nutnou: 

BudG charakteristicky jednoduchá grupa. Pak má každý její direktní rozklad 
v direktní součin první vlastnost z předchozí včty.7S 

Jak se V. Kořínek v práci zmiňuje, nepodařilo se mu zjistit, zda i d r u h á 
podmínka je nutná nebo zda je t řeba ji nahradit nějakou jinou podmínkou. 

Kořínkovy práce [K16] a [K18] jsou citovány v Knrošově knize Teorija grupp 
a v Robinsonově dvoudílné monografii Finiteness conditions and generalized 
soluble groups, Part 2. Poznamenejme ještě, že v úvodu své knihy Die Genesis 
des abstrakten Gruppenbegriffes děkuje H.-L. Wussing (nar. 1927) V. Kořínkovi 
za pomoc. 

7 6 Viz Zentralblatt fiir Matht-matik 19(1939), str. 398; autorem recenze je H. H. W. Mag-
nus (1907-1990). 

7 7 [K18], str. 1-2, volný překlad. 
7 8 [K18], str. 2, volný překlad. 
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4. Teorie svazů 

Za druhé světové války přesunul Vladimír Kořínek svůj odborný zájem z teo
rie grup na teorii svazů; sem spadají jeho články [K19] až [K23]. Práce [K22] 
a [K23] však již neobsahují nové výsledky, jde o komentované přehledy výsledku 
předchozích článku. Stěžejními Kořínkovými pracemi z teorie svazů jsou pub
likace [K19] a [K20] (resp. [K21]). Tyto práce měly světový ohlas. 

Článek Der Schrciersche Satz und, das Zassenhaussche Vcrfahrcn tn Verbán-
den [K19] byl první Kořínkovou prací z teorie svazů a zároveň první publikací 
českého autora, která byla věnována výhradně svazům. Př ipomeňme nejprve 
zdroje, z nichž V. Kořínek vycházel. 

Za velmi důležitou práci z teorie svazů označil první z níže uvedených pu
blikací 0 y s t e i n a O r e h o 7 9 a na zbývající se několikrát odvolával, dále citoval 
články, jejichž autory byli Gottfried Maria Hugo Kothe (1905-1989) a Hans 
Hermes (1912 2003). 8 0 Další práce, které připomněl, jsou články A. G. Ku-
rose 8 1 a A. I. Uzkova 8 2 . Stěžejní byla pro V. Kořínka poslední z výše jmenova
ných prací; ve svém článku [K19] Uzkovovy výsledky podsta tně zjednodušil. 

Tématem Kořínkovy práce [K19] je zkoumání Schreierovy věty 8 3 a Zassen-
hausovy metody zjemnění řetězců ve svazech 8 4 . Přibližme nejprve některé vý-

7 9 0 . Ore: On thc Foundaiìon of Лhstract Лlgehra. I, //, Лnnals of Mathematios 36(1935), 
406437, 37(1936), 205-292. 
0 . Ore: On the Tìieorerìi of Jortlan-Hölder, Transactions of the American Mathcmatical 
Soeiety 41(1937), 266 275. 
0 . Orе: Structures and Group Thєory. /, П - viz výše. 
0 . Ore: Chaгn.s гn Partiatly Ordered Sets, Buîlеtin of thе Amеrican Mathematical Society 
49(1943), 558 566. 

8 0 J. Wеidmann: Gottfrгed Ҝöthe 1905 1989, in W. Scliwarz (ed.): On the history of 
brankfurt mathematгcs, 1-rankfurt am Main, 2005, 135-149. 
Ohгtuary: Professor Dr. Hans Hcnnєs, 1912 2003, Лгchive for Mathеmatical Logic 43(2004), 
425. 
G. Köthe: Die Theorie der Verhände, ein neuer Versuch zur Gгwndlegung der Лlgehra und 
dcr projektiven Geometme, Jahrеsberìcht der Deutschеn Mathеmatikеr-Vеrеinigung 47(1937), 
125 144. 
11. lïеrmеs. G. Köthе: Thєorie der Verbände, Enzykìopädiе der niathematischen Wissеn-
schaften, Band 1. Лìgebra und Zahlеnthеoгiе, 1. Teil, 5. Iíeft, Art.-Nr. 13, 1939. 

81 Л. G. Kuroš: Eine Verallgemeinerung des Jordan-Hölderschen Satzcs, Mathematische 
Annalеn 111(1935), 13-18. 

8 2 Л. 1. Uzkov: O tєorernє Jordarìa-Höldcr'a, Matematiceskij sbornik 4(40)(1938), 31-43. 
8 3 Otto Schrеier (1901-1929). 

K. Menger: Otto Schreier, Monatshefte ťüг Mathеmatik шкi Physik 37(1930), 1-6. 
O. Schrеiеr: Uber den Jordan-Hölderschen Satz, Abhandlungеn aus dеm Mathешatischеn 
Seminar Universität Hamburg 6(1928), 300-302. 

84 Hans Julilis Zassеnhaus (1912-1991). 
W. Plesken: Hans Zaśsenhaus 1912-1991, Jahresbericht der Dеutschеn Mathematiker-Ver-
еinigung 96(1994), 1-20. 
M. Pohst: ïn memoriam: Hans Zassenhaus (1912-1991), Journal of Numbеr Thеory 47 
(1994), 1-19. 
Bibliography of Hans Zasscnhaus, Journal of Symbolic Computation 4(1987), 129-135. 
H. Zassеnhaus: Zum Satz von Jordan-Hòldєr-Schreier, Abhandlиngеn aus dem Mathema-
tischeп Sеminar Univеrsität Hamburg 10(1934), 106-108. 



sledky a pojmy. Schreierova věta je jednou ze základních vět teorie grup, která 
říká, že každě dvě normální řady libovolně grupy mají izomorfní zjemnění. Vy
plývá z ní starší klasický výsledek, věta Jordánova-Jíólden)va a '\ která říká, že 
každě dvě kompoziční řady těže grupy jsou izomorfní.8(> 

Mějme svaz S a v něm řetězce 

(1) rtn > a\ > ' •' > ftr-

( 2 ) 60 > & ! > • • • > 6 , . 

Zasseiihausovými řetězci řetězce (1) vzhledem k řetězci (2) nazýváme násle
dujících r řetězen: 8 7 

di V (a,_.i A b0) > di V (a-._i A b{) > • • • > a, V (ai-.j A bs), i -- L 2, . . . , r . 

Vždy platí, že 

(ti V (a i_ ! \ bs) > di > al + í V (af- A b0) , <• = V 2 , . . . , r - 1 . 
Konečný prvek jednoho řetězce tedy obsahuje počáteční prvek řetězci4 následují
cího. Všech r Zassenhausových řetězen tedy můžeme spojit do řetězce jednoho . 

Pokud je současně a() = b{) a ar — bSl pak platí 

di V (a?-_ i A bs) = di - di+i V {(ii A b 0 ) . ' = 1, 2 , . . . , r - 1 , 
a tedy konečný prvek jednoho řetězce je zároveň počátečním prvkem následují
cího řetězce. Spojený řetězec nazveme Zassenhausovým zjemněním řetězci* (1) 
vzhledem k řetězci (2) a použitý postu}) Zassenhausovou metodou. 

Schreierovu větu ve svazech dokázal pro dva libovolně řetězce již 0 . Ore, 
který zavedl při zkoumání její platnosti v nemodulárních svazech 8 8 pojem nor
málního prvku ve svazu jako analogii pojmu normální podgrupy v grupě. Ne
podařilo se mu však dokázat, zda vlastnost normality zůstane zachována i ve 
zjemněném řetězci. 

Odlišný přístup k problému normality zaujal A. I. Uzkov; každému prvku c 
svazu S přiřadil určitou podmnožinu Ar

r svazu 5, jejíž prvky nazýval normální 
v prvku c. Předpokládal, že pro každé dva prvky svazu S je průnik N(l O N^ 

8 5 Catmllc Marie Hnnemond Jordán (1838-1922). 
V Bertin, P. Piccard: NacJvruf auf Camillv. Jordán, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 174 
(1922), 209-214. 
C Jordán: Traité des suhstituťtons et (Les équations algébriques, Gauthier-Villars. Paris, 1870; 
další vyd. 1957; J, Gabay, Paris, 1989, 16-| 669 stran. 
(*. Jordán: Commentaire sur Galois, Mathematische Annalen 1(1869), 141 160. 
(Euvres dc Camilic Jordán, I -IV, Gauthier-Villars, Paris, 19G1, PJfil, 1962, 1964. 
Ludwig Ot.to Holder (1859 1937). 
H. L. van der Waerden: Nachruf auf Dtto Holder, Mathematische Annalen 116(1938), 157-
165. 
O. Holder: Die Axiome der Quantitát und die Lehre vom Mass, Bendíte Leipzig 53(1901), 
1 64. 
O. Holder: Zuriickfuhrung erner heUebigen GlcicJiung auf cíne Kette v on Gleickunyen, Mathe
matische Annalen 34(1889), 26 56. 

8 b Kompoziční řadou nazveme každou normální řadu, která nemá žádné vlastní zjemnění. 
8 7 V. Kořínek užívá jiné označení: |abj -= a A 6, (ob) •--, a V h. 
8 8 íieknenie, že svaz S je modulární, resp. Dedekmdův, když pro každé tři prvky a,b,c £ S 

splňující podmínku a > h platí rovnost a A (h V c) •-•- 6 V (a A c). 
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neprázdný. Pak zjišťoval, jaké vlastnosti musí takovéto přiřazení mít, aby Zas-
senhausova zjemnění dvou normálních řetězců byla opět normálními řetězci 
a aby platila Schreierova věta s Zassenhausovými zjemněními. 

Vladimír Kořínek nedefinoval normalitu pomocí podmnožin jako A. I. Uzkov, 
ale uvažoval ve svazu S binární relaci N, která má pouze t u t o vlastnost: pokud 
je aiVb, pak je a > b. Jestliže je aNb, pak říkáme, že prvek b je normální 
v prvku a. 

Řetězec a,[ > a2 > ••• > ar, kde a ^ V a ^ i pro i = 1, 2 , . . . , r — 1, nazval 
V. Kořínek normálním řetězcem. Uzkovovy výsledky pak prezentoval ve své 
terminologii a podal četná zjednodušení jeho důkazů. 

Dále zavedl pojem jednoduché podobnosti kvocientů zdola a shora: 

Mějme prvky a, b svazu S, pro něž a > b. Podsvaz všech prvků x G S, pro 
které je a > x > b, nazveme kvocientem a označíme a/6. Obsahuje-li kvocient 
a/b pouze prvky a, b, pak se nazývá prvokvocient. Hekneme, že dva kvocienty 
a/6 a c/d jsou zdola jednoduše podobné, pokud existuje takový kvocient x/y, 
že současné platí 

a — 6 V x, y — 6 A x, c — d V x, y = d A x . 

Analogicky definoval V. Kořínek pojem shora 'jednoduché podobnosti. 

Pojem jednoduché podobnosti kvocientů zavedl již dříve 0 . Ore, jednalo se 
však o podobnost obecnou. Rozlišení jednoduché podobnosti na dva případy -
jednoduchou podobnost zdola a shora - zavedl až Vladimír Kořínek. 

Mějme tedy ve svazu dva normální řetězce a sestrojme Zassenhausovy ře
tězce příslušející k původním řetězcům. Vladimír Kořínek zjišťoval, jaké pod
mínky musí (kromě podmínky uvedené v definici normality) relace N splňovat, 
aby byly tyto Zassenhausovy řetězce také normální a aby dvojice kvocientů 
utvořených z Zassenhausových řetězců byly zdola jednoduše podobné. Předpo
kládal, že relace N ve svazu S m á t u t o vlastnost: 

(3) Pro libovolné dva prvky a,b G 5 existuje alespoň jeden prvek v, pro 
který je 6 > v a aNv. 

Za tohoto předpokladu hledal podmínky pro relaci N, za nichž by zobrazení 
mezi dvěma zdola jednoduše podobnými kvocienty byl svazový izomorfismus. 

Na tu to Kořínkovu práci bezprostředně navázal A. Ch. Livšic 8 9 ; ukázal, že 
předpoklad, který V. Kořínek kladl na relaci IV, není pro platnost Jordanovy-
Holderovy věty nutný a určil nutné a postačující podmínky pro relaci normality 
bez jakýchkoli počátečních omezení. Hlavním výsledkem jeho práce je věta, 
která velmi úzce souvisí s výsledky Vladimíra Kořínka; platí-li podmínka (3), 
je Livšicova věta ekvivalentní výsledku V. Kořínka. 

Mějme svaz 5 . Zassenhausovy řetězce každých dvou normálních řetězců to
hoto svazu jsou normální a dvojice odpovídající! si kvocientů těchto řetězců 

8 9 A. Ch. Livšic: O teoréme Zordana-GeUdera v strukturách, Matematičeskij sborník 
24(66) (1949), 227-235; citována je zde práce [K19] - A. Ch. Livšic využívá i lemmata z Ko
řínkovy práce [K19]. 
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jsou izomorfní tehdy a jen tehdy, pokud relace normality vyhovuje následují
cím podmínkám. P r o každé čtyři prvky xi ,:Y2, Hi, yf2 £ S platí: 

(1) xxNx2 a x-i > yiNy2 implikuje (x2 V y\)N{x2 V /L>). 

(2) xxNx2 RijiNy-2 implikuje (xx Ayi)N{{xx Ay2) V (;r2 Ai/ i ) ) , 

(3) x\Nx2 a V\Ny2 implikuje: každý prvek ;//, pro než 
-E1 A y\ > y > (x\ A y2) V (a:2 A Hi), je /i-dedekindovský 90 

vzliieuem 
k x\ Ay% a ^2 , 

(4) x\Nx.2 a y\Ny2 implikuje: každý prvek :r, pro než 
-̂ 2 V (x\ Ay\) > x > x2 V (xi A/j2), j<* f-dedekhidovský91 vzhledem k x2 

a x i At/ i . 

Na Kořínkovu práci navázal rumunský matematik Dan Barbilian (1895 
1961). 9 2 Práci [K19] citují např. tyto monografie: Tcorija griipp od A. G. Kuroše 
(2. vydání), Lattice Theory od G. Birkhoífa (2. vydání), Algebra I od L. Rédeiho 
(1900-1980) a Einfúhrung in dte Verbaridstheoric od G. Szásze (1884-1952). 

Další původní vědeckou práci publikoval V. Kořínek až roku 1949, tj. po 
osmileté přestávce. J e d n á se o práci [K20], přesněji řečeno o dvojici prací Svazy, 
v nichž platí obecně věta Jordán-Holdem v a [K20] a Lattices in which the tlico-
rem of Jordán-Hóldcr is generally truc [K21], které obsahují stejné výsledky, 
ale nejsou zcela totožné; anglická verze je oproti české s t ručnějš í . m Protože 
rozdíly nejsou podstatné, budeme dále hovořit jen o publikaci [K20]. 

V této práci se V. Kořínek zabývá svazy s konečnými řetězci. V takovém 
svazu S mezi každými dvěma prvky a, b € 5 , a > 6, existují maximální řetězce 
konečné délky. Cílem práce je popsat všechny svazy, v nichž platí Jordánova-
Holderova věta s dolní nebo horní jednoduchou podobností kvocientů. To zna
mená, že mezi každými dvěma prvky a a h mají všechny maximální řetězce 
stejnou délku a kvocienty jednoho řetězce lze vzájemně jednoznačně přiřadit 
ke kvocientům druhého řetězce tak, aby odpovídající kvocienty byly zdola (resp. 
shora) jednoduše podobné. 

90 p r v e k a j e /3-dodekindovský vzhledem k b a c, pokud a < b a b A (a V c) — a V (6 A c). 
9 1 Prvek a je 7-dedekindovský vzhledem k b a c, pokud a > b a a A (b V c) ~ b V (a A c). 
9 2 D. Barbilian: Normalttcs localement on intégralcmcnt involuttvcs (franc. překlad ná

zvu), Aead. Repub. Pop. Romane Stud. Cerc. Mat. 4(1953), 29 67. 
Viz též M. Reriado: Uber die allgemeine Thcoric der rcguldrcn Produkte von Herm O. N. Go-
lovin 11, Mathematische Nachrichten 16(1957), 137-194; 
M. Benado: Sur unc vnteiyrétation topologiquc dc la notion dc normalitě unitairc. Bulletin 
dos Sciences Mathématiques 81(1957), 87-112 - obě tyto Benadovy práce citují Kořínkův 
článek [K19J. 
Kořínkovu práci [K19] cituje roku 1963 též Václav Havel. 
V. Havel: On semichained refincments of chains in equivalence lattice, Czechoslovak Mathe-
matical Journal 13(88)(1963), 533 538. 

93 Napřít}a c] v úvodním paragrafu věnovaném zejména definicím a značení je v české 
verzi oproti anglické navíc definován svaz, podsvaz, modulární a distributivní svaz atd., 
V. Kořínek se zde věnuje i terminologickým otázkám teorie svazu. Důkazy některých vet jsou 
v anglické verzi stručnější, v české jsou vyslovována i duální tvrzení k některým významným 
dokazovaným větám (například k tzv. „hlavní větě" obsahující nejdůležitější výsledek práce). 
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K sepsání této práce byl V. Kořínek inspirován studiem Birkhoffovy knihy 
Lattice Theory. Domníval se, že není zcela jasně patrný význam tzv. dolní 
a horní Birkhoffovy p o d m í n k y 9 4 , a právě na základe vyšetřování této proble
matiky vznikl článek [K20]. Kromě výše zmíněné Birkhoffovy monografie vy
cházel V. Kořínek z prací 0 . O r e h o 9 5 , z práce H. Hermese a G. K ó t h e h o 9 6 

a z vlastního článku [K19]. 

Vladimír Kořínek dal Birkhoffovy podmínky do souvislosti s jednoduchou 
podobností kvocientů, 9 7 a tím i s Jordanovou-Holderovou větou. Pracoval s po
jmy, které rozvinul v předchozí práci, tedy se shora a zdola jednoduše podob
nými kvocienty. Birkhoffovy p o d m í n k y 9 8 nahradil horní a dolní podmínkou pr-
vokvoeientů, 9 9 které jsou v případe svazů s konečnými řetězci s Birkhoffovými 
podmínkami ekvivalentní, jak v jedné z vět této práce V. Kořínek dokázal. 

Hlavním výsledkem Kořínkovy práce [K20] je důkaz tvrzení, že ve svazu s ko
nečnými řetězci je tvrzení věty Jordanovy-Holderovy s dolní (horní) jednodu
chou podobností kvocientu ekvivalentní dolní (horní) podmínce prvokvocientů. 
V. Kořínek označuje tento výsledek jako Hlavní včtu (Main Theorem), duální 
výsledek jako Duální včtu k hlavní větě: 

Mějme svaz S s konečnými řetězci. Ve svazu S platí věta Jordán-Hólderova 
s dolní (horní) jednoduchou podobností kvocientů tehdy a jen tehdy, platí-li ve 
svazu S dolní (horní) podmínka prvokvocientů.10° 

Dalším významným výsledkem práce [K20] je následující věta o jednoznač
nosti (Unicity Theorem): 

Mějme svaz S s konečnými řetězci, v němž platí dolní (horní) podmínka 
prvokvocientů. Budiž a > b a mezi a, b mějme dva maximální řetězce 

(1) a — an > ci{ > • • • > ar = b , 

(2) a = 6() > 6i > • • • > bs = b , 

(kde je r —- s). Pak lze jen jedním způsobem přiřadit kvocienty řetězce (1) 
ke kvocientům řetězce (2) tak, aby sobě odpovídající kvocienty byly si zdola 
(shora) jednoduše podobně. Je-li některý kvocient ai/a^ i zdola (shora) jedno
duše podobný několika kvocientům bj/bj + \, pak je přiřazen kvocientu bj/bj + i 
s největším (nejmenším) indexem j . 1 0 1 

94 y k n j z e Lattice Theory nejsou tyto podmínky nazývány BirkhofFovy, ale covervng 
conditions. Název Birkhoffovy podmínky zavedl 0 . Oře. 

9 5 0 . Oře: On the Foundation of Ahstract Algebra. I, II-- viz výše. 
0 . Oře: Chains in Partially Ordercd Sets - viz výše. 

9 6 H. Hermes, G. Kóthe: Theorie der Verbánde - viz výše. 
9 7 Obecnou jednoduchou podobnost kvocientů C. Birkhoff ve své knize vůbec nezavádí, 

uvádí pouze určitý speciální případ horní jednoduché podobností. 
9 8 Říkáme, že svaz S splňuje dolní podmínku Birkhoffoxm, když platí toto: budiž a horním 

sousedem prvků b, c, b /- c, pak prvek d = bAc je dolním sousedem prvků b, c. Tuto podmínku 
lze vyslovit take takto: budiž a ~- b V c, d = b A c a nechť a/5 a a/c jsou prvokvocienty, pak 
rovněž b/d a c/d jsou prvokvocienty. Viz [K20], str. 15. 

9 9 Říkáme, že S splňuje dolní podmínku prvokvocientů, když platí toto: Budiž a/b prvo-
kvocient a nechť a --= b V c, d •- b A c, pak c/d je též prvokvocient. Viz [K20], str. 15. 

1 0 0 Viz [K20], str. 22-23, resp. [K21], str. 317. Formulace vety je mime upravena. 
1 0 1 Viz [K20], str. 25, 26-27, resp. [K21], str. 320. Formulace věty je mírně upravena. 
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I ta to Kořínkova práce mela ohlas. Reagovali na ni především Kořínkovi žáci 
Václav Vi lhe lm 1 0 2 . Ludvík Janoš 1 0 , 1 , Čestmír Vi tner 1 0 1 a rumunský matematik 
Mihail B e n a d o 1 0 5 . 

Václav Vilhelm zobecnil Kořínkovu práci oslabením podmínky konečnosti 
řetězců. Na Kořínkovy výsledky se odvolával i ve své další p r á c i 1 0 0 , v níž ana
lyzoval Birkhoffovy podmínky ve svazech s konečnými řetězci. 

Práce Ludvíka Janoše z roku 1953 je věnována zejména problematice Zas-

senhausových řetězců v modulárních svazech. Václav Havel citoval Kořínkovu 

práci [K20] roku 1955. 1 0 7 

Pokračovatele Vladimíra Kořínka nalezneme v této oblasti i mezi zahranič
ními matematiky; zmiňme například Waltera Felschera (1931 2,000)1()8, který 
Kořínkovy výsledky rozšířil na částečné uspořádané množiny. 

K teorii svazů patř í ještě dvě Kořínkovy práce: Le théoreme de Jordán Hólder 

dans les treillis [K22] a Le théoreme de Jordán-Hólder et son role dans la tíiéorie 

des groupes et dans la théorie des structures [K23]. Tyto dvě nepříliš rozsáhlé 
práce nepřinášejí nové výsledky, ale pouze přehled výsledků dřívějších. 

O Kořínkových pracích z teorii svazů a o výsledcích jeho pokračovatelů se 
můžeme podrobně seznámit v doktorské dizertační práci S. Bilové. 1 0 9 

1 0 2 K. Drábek: Docent Václav Vilhelm šedesátníkem, Pokroky matematiky, fyziky a ast
ronomie 31(1986), 59. 
V. Vilhelm: Teoréma Žordana-Gel'dera v strukturách bez uslovija konečnosti cepej, Cecho-
slovackij matematičeskij žurnál 4(79)(1954), 29-49. Je zde citována Kořínkova práce [K21]. 

1 0 3 L. Janoš: Svojstva uplotnenija Cassenchauza, Čechoslovackij matematičeskij žurnál 
3(78)(1953), 159-480. Je zde citována Kořínkova práce [K2l| a jeho nepublikované Rozhovory 
o thcorii grup a oborech příbuzných z let 1948/49 a 1949/50. 

1 0 4 Z. Nádeník, V. Vilhelm: Šedesát let doc. RNDr. Čestmíra Vitnera, CSc, Časopis pro 
pěstování matematiky 110(1985), 442-445. 
K. Drábek: Šedesát let docenta Čestmíra Vitnera, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 
31(1968), 59-60. 
C. Vitner: Uslovija semimodxdarnosti v strukturách, Čechoslovackij matematičeskij žurnál 
3(78)(1953), 265 282. Je zde citována Kořínkova práce [K20] a jeho nepublikované Rozhovory 
o theorii gr-ap a oborech příbuzných z let 1948/49 a 1949/50. 

105 ^ Benado: Les ensembles partiellement ordonnés et le théoreme de raffinement de 
Schreier. I, II, Czechoslovak Mathematical Journal 4(79)(1954), 105-129, 5(80)(1955), 308 
343; cituje Kořínkovy práce [K19] a (K21). 

1 0 6 V. Vilhelm: Dvojstvennoe sebe jádro uslovij Birkgoja v strukturách s konečnými cep-
jami, Čechoslovackij matematičeskij žurnál 5(80)(1955), 439-449. Je zde citována Kořínkova 
práce |K2l). 

1 0 ' V, Havel: Rozklady prvků ve svazech splňujících podmínku pro klesající řetězce, Ča
sopis pro pěstován.' matematiky 80(1955), 1-16. 

108 vy Fdscher: Jordán-Hólder-Sátze und modular geordenete Mengen, Mathematische 
Zeitschrift 75(1960/1961), 83-114. 
Viz též E. George: Uber den Satz von Jordán-Hólder-Schreier, Journal fúr die reine und 
angewandte Mathematik 180(1939), 110-120. 

1 0 9 Š. Bilová: Lattice Theory in Czech and Slovák Mathematics until 1963, Ph.D. Thesis, 
Brno, 2004, 135 stran; redukovaná verze je publikována pod stejným názvem v 25, svazku 
edice Dějiny matematiky Mathematics throughout the Ages II, Praha, 2004, 185-346. 
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5. Pratt in iovy p o d g r u p y 

Poslední skupina Kořínkových prací jo tvořena jen dvěma publikacemi; vě
novány jsou problematice Prattiniovy podgrupy. Italský matematik Giovanni 
Frattini (1852 1925) 1 H \ který se věnoval algebře, geometrii a teorii čísel, ji 
zavedl roku 1 8 8 5 . m 

Frattiniovou podgrupou (těž ^-podgrupou) grupy G nazýváme průnik všech 
maximálních vlastních podgrup grupy G\ pokud grupa G lakově podgrupy má. 
Neexistuje-li v grupě G žádná maximální vlastní podgrupa, řekneme, že G jo 
sama svou Fratliniovou podgrupou . Klasickým výsledkem je to, že Frattiniova 
podgrupa je rovna množině tzv. ncgcncrátorů, t j . prvku, které mohou být vy
škrtnuty z každé množiny generátorů grupy G\ aniž by se generování narušilo. 

Práce Die FnitJ/iniuntcrgruppc cines direkten Prodaktcs von Gruppcn [K24] 
je výtahem z přednášky, kterou V. Kořínek přednesl v květnu roku 1959 v Ber
líně v rámci týdne přátelství berlínské Humboldtoyy univerzity a pražské Kar
lovy univerzity. Na této přednášce prezentoval své výsledky, které následně 
uveřejnil s Vlastimilem D l a b e m 1 1 2 v práci [K25], v níž jsou však prezentovány 
i výsledky V. Dlabá. 1 1 ' ' Budeme se tedy věnovat nejprve práci [K25] a o článku 
[K24] se zmíníme v závěru. 

Společná práce The Frattini suhgroup of a direct pro duet of groups [K25] 

V. Kořínka a V. Dlabá je věnována studiu podmínek, za nichž jo Frattini

ova podgrupa direktního součinu grup rovna direktnímu součinu jejich Frat-

tiniovýeh podgrup. Autoři navázali na práce W. GassehuAze1 1 '1, A. G. Kuroše 

a S. N. Černíkova (1912-1987) 1 1 5 , G. A. Millera (1863-1951) 1 1 ' 5 a V. D l a b á 1 1 7 

1 1 0 P. Teoíilato: Giovanni Frattini, Atti Pontiíida Accad. 79(1926), 1M 116, 
M. Emaldi: Giovanni Frattvni 1852 1925. Irish Mathematical Society Bulletin 23(1989), 57 
Ol. 
M. Emaldi, G. Zaciier: Giovanni Frattini (1852 -1925), matematico, Advances in group the-
ory 2002, 191 207. 

1 1 1 G. Frattini: Intorno alla generazione dei gruppi di operazioni, Atti della Koale Acca-
demiadei Lincei, ser. 4, 1(1885), 281-285, 455-457. 

112 L. Procházka: Scdesátiny profesora Vlastimila Dlabá, Mathematica Bohemica 117 
(1992), 429-435 (viz též Czech. Math. J. 43(1993), 187-192). 

1 1 3 Práce [K25] vyšla až v následujícím roce, t j. v roce 1960, předložena však byla již 
v září 1959, tedy v podstatě ve stejné době jako |K24]. 

1 1 4 W. Gasschiitz: Uber die <I>- Untergruppe endlicher Gruppen, Mathematische Zeitschrift 
58(1953), 160-170. 

1 1 5 A. I. Mal'cev, V. S. Čarin: Sergej Nikolaevič Ůernikov (k pjatidesjatiju so dnja rož-
denija), Uspechi matematičeskich nauk 17(1962), č. 5(107), 177-181. 
1. I. Eremin, D. I. Zajcev, M. I. Kargapolov, V. S. Carin: Sergej Nikolaevič Ůernikov (k šes-
tidesjatiju so dnja roždenija), Uspechi matematičeskich nauk 28(1973), č. 1(169), 259-263. 
A. G. Kuroš, S. N. Cernikov: Razrešimye i niťpotentnye gruppy, Uspechi matematičeskich 
nauk 2(1947), č. 3(9), 18-59. 

1 1 6 G. A. Miller: Tlie <p~subgroup of a group, Transactions of the American Mathematical 
Society 16(1915), 20-26. 

1 1 7 V. Dlab: Tlie Frattini subgroups of abelian groups, Czechoslovak Mathematical Jour
nal 10(1960), 1-16. 
V. Dlab: Poznámka k jednomu problému týkajícímu se Frattiniho podgrup, Časopis pro pěs
tování matematiky 85(1960), 87-90 - v této práci je citován článek [K25]. 
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G. A. Miller ve své práci řešil uvedený problém pro konečné grupy, V. Dlab pro 
Ábelovy grupy a pro grupy s konečným počtem generátorů. Zkoumané téma 
vzešlo z Kořínkova algebraického semináře. 

V práci [K25] je výše zmíněný problém zkoumán v obecném případě. Autoři 
dokázali větu, která podává nutné a postačující podmínky pro to, aby Fratt inio-
vou podgrupou direktního součinu grup byl direktní součin jejich Frat Uniových 
p o d g r u p : 1 1 8 

Mějme grupu G, bud 

(1) G=HXGQ* 

Rovnost 

(2) * ( G ) = n x * ( G * ) 
geP 

pro Frattiniovu podgrupu <I>(G) grupy G neplatí tehdy a jen tehdy, pokud v di
rektním rozkladu grupy G existují dva direktní faktory Gai.Ga2 s dvěma maxi
málními normálními podgrupami Nai, Na.2 takovými, ze 

GaJNai 2£GaJN02 

a 

*{£„>)<£ Nai . 

Z této věty jsou pak odvozeny poměrně jednoduché podmínky pro plat
nost implikace (1) => (2) ; jde však pouze o podmínky postačující. Z nich dále 
vyplývá, že uvedená implikace platí pro všechny řešitelné grupy, pro všechny 
grupy, v jejichž direktním rozkladu (1) má každý faktor konečný systém ge
nerátorů, a pro všechny grupy, pro které má Frattiniova podgrupa každého 
direktního faktoru konečný systém generátoru. Rovněž je ukázáno, že výrok 

Pro každý direktní rozklad (1) libovolně grupy G platí (2) 

je ekvivalentní s výrokem 

Neexistuje jednoduchá grupa bez maximálních podgrup. 

Problém, zda jsou tyto výroky pravdivé, je však velmi obtížný; v práci [K25] 
řešen není. 

Připomeňme na závěr čtyři věty z práce [K25], které Vladimír Kořínek pre
zentoval již v článku [K24], tedy ve své přednášce na Humboldtově univerzitě: 

1. Tvrzení, že pro každou grupu G a pro každý její direktní rozklad (1) 
platí rovnost (2), je ekvivalentní následujícímu tvrzení: Neexistuje žádná 
jednoduchá grupa bez maximálních podgrup. 

1 1 8 [K25], str. 354. Volný překlad. V článku [K25], str. 351, je uvedeno, že jde o výsledek 
V. Dlaha. 
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2. Bud G grupa a buď (i) její určitý direktní rozklad. Pokud neexistuji 

žádné dva direktní faktory Ga, GT) CÍ.T C: P , které nwliou být horno-

niorfnč zobrazeny na tutéž jednoduchou grupu bez maximálních pod-

yrup, pak pro podjrupu (1>(G) platí (2). 

3. Pokud v každém rozkladu 

G --- G\ x 6*2 

grupy G na dva, direktní faktory nemohou být tyto faktory G\7 G>) ho-

momorfné zobrazeny na tutéž jednoduchou grupu bez maximálních pod-

grup, pak pro každý direktní rozklad (1) grupy G platí (2). 

4. BudG řešitelná grupa, specielně tudíž nilpotentní nebo Ábelova grupa. 

Potom pro každý direktní rozklad, (1) této grupy platí ( 2 ) . 1 1 9 

Práci [K25j cituje např, E. Schonknian (Group Thcory), A. G. Kuros (Teo~ 

rija ympp), D. J. S. Robinson (Ftmtcness Conditkms and Generalizcd Soluble 

Growps) a J. D. Dixon {Problém s in Group Thcory). Navázal na ni např. 
J. 13. Ri les . 1 2 0 
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[B] Birkhoff G., Lattice Theory, AMS, New York, 1940, 2. vyd. AMS, New York, 1948, 
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