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MIROSLAV KATĚTOV 

Jaká je logická 

výstavba matematiky? 

C E S T A K V Ě D Ě N Í • S V A Z E K 3 1 



Dr Miroslav KatStov: 
JAKÁ JE LOGICKÁ 
VÝSTAVBA MATEMATIKY? 

Rozvoj matematického bádáni v tomto 
století je charakterisován také snahou vy-
budovat! solidní základy a vystavět! celé 
— třeba již dávno známé a dnes Široké — 
obory na bezpečné půdě. Při takové práci 
dostává se matematik na pole axiomatiky. 
Základem každého matematického oboru 
je totiž skupina vět t. zv. axiomů, z nichž 
pomoci vhodných definic předmětů, které 
se budou studovat!, lze čistě logicky od-
voditi všechny věty tohoto oboru. 

Chceme tedy vědět, co Je to axiom, co 
je to definice, a jaké vlastnost! musí mít. 
Dále se ptáme, jaká je logika, které po-
užívá matematik, čili Jak se odvozují ma-
tematické věty. 

Logická dedukce, které používáme při 
odvozováni matematických vět je dost 
bohatá; přesto však je jen několik málo 
základních typů, logických úsudků a me-
thod důkazů, které se budou čtenáři zdát! 
zcela zřejmé, ale které si vůbec neuvědo-
mil a které tvoří mnohdy klič důkazů slo-
žitých vět. 

Knížka, kterou předkládá naši matema-
tické veřejnosti Dr M. Katětov, se snaží 
odpovědět na uvedené otázky a také při-
blížit čtenář! důležité abstraktní matema-
tické pojmy, jakým je na př. pojem mno-
Siny, zobrazeni množin a specielně pojem 
funkce. 

V knížce se dotýká autor mnohých dů-
ležitých problémů jak logiky, tak základů 
matematiky, ale jen skrovně informuje 
o filosofickém stanovisku k některým 
otázkám (na př. k otázce existence v ma-
tematice). Matematika je tu autorovi vě-
dou, která je budována solidně a která se 
snaží pomoci při řešeni úkolů tohoto světa 
a života. 
Brož. Kčs 4«,— 
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