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ÚVOD 

Nauka o dělitelnosti se již ode dávna probírá na školách, kde 
však bývá založena na mlčky přijatém předpokladu, že rozklad čísla 
v prvočinitele lze provésti jen jediným způsobem. Považujeme-li 
tento předpoklad za samozřejmý, je to látka zcela elementární a kaž-
dému snadno pochopitelná. Předpoklad však tak zcela samozřejmý 
není, jak bude na vhodném místě ukázáno. Proto byla napsána tato 
knížka: její úkol spočívá v tom, že má čtenáři předvésti základní věty 
o dělitelnosti bez tohoto předpokladu a poskytnouti mu hlubší pohled 
na strukturu soustavy čísel celých a na logickou podstatu této části 
matematiky. Zásada, kterou se řídí všecky úvahy v matematice, je, 
že každé tvrzení, které vyslovíme, je třeba dokázat. Uzná-li čtenář 
po přečtení této knížky oprávněnost uvedené zásady a najde-li za-
líbení v logicky přesných úsudcích, bude účelu, pro nějž knížka byla 
psána, plně dosaženo. 

Od čtenáře nepředpokládám nic jiného než to, že dovede počítati 
s čísly celými a že zná základní pravidla o tom, jak se zachází s čísly 
vyjádřenými pomocí písmen, asi v tom rozsahu, jak se tomu učí 
v algebře na středních školách. Vedle toho ovšem předpokládám, 
že má určitou dávku zdravého úsudku a že dovede pozorně sledovat, 
co čte. Před každou větou dokazovanou v textu předchází zpravidla 
číselný příklad, na němž je demonstrován obsah věty a často i postup 
důkazu. Prosím, aby se čtenář po prostudování důkazu k tomuto 
příkladu vždy vrátil a promyslel si jej. Neporozumí-Ji přesto něčemu, 
prosím ho, aby od knížky neutíkal, nýbrž aby do čteného hleděl 
vniknout tím, že pozorně propočítá cvičení uvedená za jednotlivými 
odstavci, jež mají osvětlit a doplnit látku v knížce probíranou a jež 
tvoří součást neoddělitelnou od ostatního textu. Za většinou těchto 
cvičení jsou v lomených závorkách uvedeny výsledky nebo pokyny 
k řešení. 
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