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CESTA K V Ě D Ě N Í 

princip vyloučené třetí možnosti, 
princip sporu a princip postaču-
jícího důvodu. Přechází pak 
k symbolické logice, zvané též 
matematická logika nebo logisti-
ka, již vděčíme mimo jiné za 
ohromné pokroky v otázkách zá-
kladů matematiky. Probírá nej-
prve nejjednodušší partii tohoto 
oboru, totiž dvojhodnotový vý-
rokový počet, načež přechází 
k logice vfcehodnotové a k logi-
ce. vyjadřulíci zaměřeni extrém-
ního směru filosofie matematiky, 
totiž intuicionismu. Kapitola kon-
či výkladem o logickém funk-
čním počtu, který mimo jiné 
umožňuje definovat některé zá-
kladní matematické pojmy, na 
nř. polem celého čísla, na ryze 
logickém základě. 

Matematika se v Sak přesto 
nedá redukovat na logiku: pro 
jeli výstavbu je nezbytný při 
nejmenšim axiom nekonečna. Ve 
vyšších partiích matematiky k 
němu přistupule axiom výběru, 
jenž byl formulován teprve za-
čátkem našeho století, stal se 
předmětem neobvykle prudkých 
sporů a patři dosud k nejméně 
^ jasněný ip bodům ^íioderni ma-
tematiky. Poslední kapitola kníž-
ky pojednává o axiomatických 
soustavách a zvláště o slavné 
Hilbertově soustavě axiomů geo-
metrie. 
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