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Kapitola 1

Ladislav Svante Rieger

1.1 Úvod

Tato doktorská dizertační práce je věnována významné osobnosti českosloven-
ské matematiky, Ladislavu Svante Riegrovi, který je považován za zakladatele
matematické logiky a axiomatické teorie množin v našich zemích. Svým po-
jetím práce volně navazuje na monografie věnované Eduardu Weyrovi,1 Janu
Vilému Pedixerovi,2 Františku Josefu Studničkovi,3 Karlu Rychlíkovi4 a Vladi-
míru Kořínkovi.5

První kapitola začíná přehledem Riegrových biografických údajů a struč-
ným zhodnocením jeho vědecké činnosti. Poté jsou popsány jeho životní osudy,
rodina, z níž pocházel, jeho lidský profil, pedagogické i vědecké působení a ma-
tematický odkaz. Na konci je zařazen přehled jeho studia na univerzitě. Tento
oddíl je sepsán zejména na základě archivních materiálů.

Následující čtyři kapitoly jsou věnovány jednotlivým oblastem Riegrova od-
borného zájmu. Kapitola Teorie grup podává přehled o raném období Riegrova
matematického výzkumu. Kapitola Teorie svazů a matematická logika, která je
nejobsáhlejší, poskytuje přehled o Riegrových algebraicko-logických pracích,
které ho patrně nejvíce proslavily. Kapitola Axiomatická teorie množin obsa-
huje rozbor několika jeho značně obsáhlých a náročných děl. Kapitola Ostatní
vědecké práce, která vrcholí pojednáním o Riegrově jediné, leč velmi významné
monografii z algebraické logiky, uzavírá hlavní část předkládané dizertace.

1Bečvář, J. a kol., Eduard Weyr 1852–1903, edice Dějiny matematiky, sv. 2, Prometheus,
Praha, 1995.
2Bečvář, J. (ed.), Jan Vilém Pedixer 1874–1914, edice Dějiny matematiky, sv. 5, Prome-

theus, Praha, 1997.
3Němcová, M., František Josef Studnička 1836–1903, edice Dějiny matematiky, sv. 10,

Prometheus, Praha, 1998.
4Hykšová, M., Karel Rychlík 1885–1968, edice Dějiny matematiky, sv. 22, Prometheus,

Praha, 2003.
5Kohoutová, Z. a Bečvář, J., Vladimír Kořínek 1899–1981, edice Dějiny matematiky, sv.

27, Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha, 2005.
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U každé Riegrovy práce, o níž je referováno, jsme se snažili o postihnutí
návaznosti získaných výsledků na jeho předchůdce a o zařazení těchto výsledků
do tehdejší světové matematiky. Je zmíněn ohlas Riegrových děl v odborné
literatuře a navazující publikace, příp. výsledky. Každá kapitola je zakončena
krátkým historickým přehledem o vývoji příslušné disciplíny s důrazem na sou-
vislosti a dokreslení podmínek, které panovaly v československé matematice.
V úvodu třetí a čtvrté kapitoly je podán přehled základních matematických
pojmů potřebných pro porozumění dalšímu textu.

Dodejme, že tato publikace si klade za cíl zpracovat Riegrovo odborné mate-
matické dílo (s výjimkou prací [R34], [R38] a [R44]). Není zde proto referováno
o jeho ostatních publikacích filozofického či popularizačního charakteru.

V závěru jsou zařazeny faktografické přílohy: seznam Riegrových publikací
a referátů v časopiseMathematical Reviews a přehled jeho pedagogické činnosti
včetně přednášek pro širší veřejnost. Tento oddíl pro lepší přehlednost neob-
sahuje poznámky pod čarou, jejich seznam je uveden na jeho konci. Obrazové
přílohy čerpají především z materiálů rodinného archivu. Dizertační práce je
uzavřena seznamem použitých zkratek. Seznam literatury je pro přehlednost
zařazen za každou kapitolou.

Na závěr doplňme terminologickou poznámku. Termínem spočetná množina
budeme v celé práci rozumět množinu s mohutností rovnou mohutnosti nějaké
podmnožiny přirozených čísel. Někdy jsou takové množiny označovány jako
nejvýše spočetné.

Při symbolizovaném zápisu matematických tvrzení budeme používat násle-
dující logické spojky: et (konjunkce), vel (disjunkce), ⇒, resp. ⇔ (implikace,
resp. ekvivalence) a non (negace).
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1.1.1 Stručný běh Riegrova života

25. 6. 1916 narozen v Malmö

1931–1935 studium na Státním československém reformním reálném gymnasiu
v Praze XIX

1935 složil zkoušku dospělosti

1935 zapsán na Přírodovědeckou fakultu UK ke studiu matematiky a
fyziky

1938 složil 1. státní zkoušku

1941–1943 působil jako statistický výpočtář v Národní bance v Praze

1943–1945 působil u společnosti AVIA, a.s. pro průmysl letecký

1945 vstoupil do Komunistické strany Československa

1945 složil 2. státní zkoušku

1945 přijat na místo asistenta při ústavu I. matematiky na vysoké škole
strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT

1945–1950 působil na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství

1946 dosáhl doktorátu přírodních věd

1947 svatba s Helenou Holingerovou

1950 narození dcery Jitky

1950 půlroční studijní pobyt ve Varšavě

1950/1951 vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství přejmeno-
vána na fakultu strojní

1951 jmenován docentem matematiky fakulty strojní

1951–1958 vedoucí ústavu matematiky pro fakultu strojní ČVUT

1951–1952 působil na Přírodovědecké fakultě UK

1952 vznik Matematicko-fyzikální fakulty UK

1952–1963 působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK

1954–1960 členem redakční rady Časopisu pro pěstování matematiky

1956 narození dcery Aleny

1958 přestoupil z ČVUT do ČSAV

1958–1963 působil v Matematickém ústavu ČSAV

1959 dosáhl titulu doktora fyzikálně matematických věd

1959–1963 přispíval recenzemi do časopisu Mathematical Reviews

1961 jmenován členem vědeckého kolegia matematiky ČSAV

1961–1963 členem redakční rady časopisu Czechoslovak Mathematical Journal

14. 2. 1963 zemřel v Praze
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1.1.2 Charakteristika Riegrova matematického díla

Úplný seznam Riegrových publikací má 51 položek (z něhož 6 pojednání publi-
kovaných do roku 1948 je filozofického charakteru), odborné matematické dílo
je tvořeno 22 pracemi. Převážná část publikací jsou články ve vědeckých časo-
pisech, výjimky tvoří tři učební texty, jedna monografie a jedna popularizační
knížka. Riegrovy nejdůležitější práce lze rozdělit do čtyř oblastí:

• teorie grup (1941–1952),

• teorie svazů a matematická logika (1949–1957),

• axiomatická teorie množin (1954–1963),

• ostatní vědecké práce (1958–1963).

Těmto oblastem přesně odpovídají kapitoly 2–5 této dizertace.

V následujících odstavcích se budeme snažit postihnout vývoj Riegrových
matematických zájmů. Na úvod poznamenejme, že Riegrovým zásadním pro-
blémem byl omezený přístup k odborné literatuře a s tím spojená izolovanost
vzhledem ke světové matematice. V několika pracích tak studoval problémy,
které již byly vyřešeny před ním. Přesto si však dokázal obhájit pozici mezi
předními světovými matematiky. Jak již bylo zmíněno v úvodu této publikace,
Riegrovy největší zásluhy pro československou matematiku jsou spatřovány
v jeho průkopnické práci v matematické logice a axiomatické teorii množin.

Teorie grup

Prvním tématem, kterým se L.S. Rieger zabýval, byla teorie (lineárně) uspořá-
daných a cyklicky uspořádaných grup. Tuto problematiku studoval již v letech
1941–1944 s pomocí Vladimíra Kořínka (1899–1981). Vzhledem k obtížným
válečným podmínkám však s ním své výsledky konzultoval pouze korespon-
denčně. Svůj výzkum shrnul v dizertační práci O uspořádaných grupách, kterou
na konci roku 1945 předložil k obhajobě. Tyto výsledky byly později publiko-
vány v pracích [R1], [R2] a [R3]. Za tento soubor prací byla Riegrovi udělena
cena Královské české společnosti nauk.

L.S. Rieger byl jedním z prvních, kdo se systematicky zabýval vlastnostmi
obecných uspořádaných grup a vůbec první, kdo studoval cyklicky uspořádané
grupy a kdo získal na tomto poli zásadní poznatky. Na jeho výsledky navazo-
vala řada světových matematiků (i po roce 1990), hlavně v souvislosti s teorií
cyklicky uspořádaných grup, jejíž základy Rieger položil v pracích [R1], [R2]
a [R3]. Těm se v pozdějších letech věnoval např. slovenský matematik Ján
Jakubík (nar. 1923).

V souvislosti s teorií grup je třeba zmínit též popularizační knížkuO grupách
a svazech [R34], jež byla určena čtenářům se středoškolskými znalostmi. Jejím
cílem bylo seznámit širší matematickou veřejnost se základy teorie grup a svazů.
První část O grupách byla po Riegrově smrti upravena k samostatnému vydání
a publikována roku 1974 jako [R51].
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Teorie svazů a matematická logika

Na konci čtyřicátých let dvacátého století se L.S. Rieger začal věnovat teorii
svazů. Jeho pozice ve výzkumu této disciplíny v Československu byla poměrně
ojedinělá. Rieger se zaměřil především na problematiku Booleových algeber
(práce [R4]–[R7]). Inspiroval se pracemi M.H. Stonea (1903–1989), hlavně v ob-
lasti topologické reprezentace distributivních svazů (viz [R4]), a G. Birkhoffa
(1911–1996), např. v problematice svazové charakterizace intuicionistické lo-
giky (viz [R5]). Řadu výsledků teorie svazů L.S. Rieger aplikoval na problémy
matematické logiky, která se posléze dostala do popředí jeho vědeckého zájmu.

Značný význam pro Riegrův výzkum měl jeho studijní pobyt ve Varšavě
v roce 1950 a spolupráce s význačným polským logikem A. Mostowským (1913–
1975). Přestože se L.S. Rieger již dříve intenzivně zabýval matematickou logi-
kou, ve Varšavě patrně dospěl k rozhodnutí trvale se věnovat výzkumu v této
oblasti. Jeho algebraické pojetí predikátového kalkulu, které prezentoval na
Mostowského semináři, se setkalo s velkým ohlasem a navázalo na ně něko-
lik polských matematiků (např. H. Rasiowa (1917–1994) a R. Sikorski (1920–
1983)).

V Riegrových pracích je obtížné nalézt hranici mezi algebrou a logikou.
Práce [R8]–[R12] se pohybují na pomezí abstraktní algebry a matematické
logiky, jejich společným a podstatným znakem je algebraizace matematické
logiky. Jedním z významných Riegrových výsledků je podání nových důkazů
známé Gödelovy věty o úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu.

První algebraický důkaz této věty prezentoval L.S. Rieger již ve druhé části
své práce [R7], a to aplikací výsledků její první části na Tarského-Lindenbaumo-
vu algebru predikátového kalkulu prvního řádu. V publikaci [R8] dokázal Gö-
delovu větu o úplnosti podobným postupem jako v článku [R7]. Práce [R10] je
věnována obdobné problematice, Gödelova věta je získána jako důsledek Lin-
denbaumovy věty. Další důkaz Gödelovy věty o úplnosti je podán v článku
[R21], zmíněném dále. V práci [R11] jsou zavedeny tzv. Suslinovy algebry, jež
jsou použity pro popis predikátových proměnných matematické logiky druhého
řádu.

Na závěr dodejme, že Riegrovy práce z oblasti teorie svazů a matematické
logiky patří k jeho nejvíce uznávaným publikacím. Často jsou citovány ve vý-
značných monografiích věnovaných teorii svazů a především matematické lo-
gice. Publikace [R5], [R7] a [R8] jsou považovány za Riegrovy nejvýznamnější
matematické články.

Práce z axiomatické teorie množin

Kolem roku 1954 se začal L.S. Rieger zabývat problematikou axiomatické teorie
množin. Do této oblasti patří řada jeho velmi náročných a značně rozsáhlých
prací. I zde hrály důležitou roli výsledky K. Gödela (1906–1978), zejména jeho
slavná publikace The consistency of the axiom of choice . . . ,6 která byla v Čes-

6Gödel, K., The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum
hypothesis with the axioms of set theory, Annals of Mathematical Studies, No. 3, Princeton,
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koslovensku v dané době stěžejním studijním materiálem z teorie množin. Je
proto přirozené, že L.S. Rieger pracoval v Gödelově teorii množin.

Této problematice jsou věnovány obsáhlé Riegrovy publikace A contribu-
tion to Gödel’s axiomatic set theory, I, II, III ([R13], [R15] a [R18]). První dvě
části tvořily Riegrovu doktorskou dizertaci. Práce [R13] je věnována úloze ně-
kterých axiomů a je Riegrovým nejvýznamnějším dílem z této oblasti. Články
[R15] a [R18] jsou věnovány tzv. Gödelově teorii konečných množin (konkrétně
jsou zde konstruovány nespočetné modely této teorie a zkoumán její vztah ke
speciálnímu typu aritmetiky), výsledky z těchto prací jsou pak využity v po-
jednáních [R16] a [R17]. V článku [R20] podal L.S. Rieger nový důkaz relativní
bezespornosti axiomu výběru a zobecněné hypotézy kontinua.

Ostatní vědecké práce

Vedle výzkumu v teorii množin pracoval L.S. Rieger v posledních několika le-
tech svého života v nových směrech na okraji matematické logiky. Bylo to
v souvislosti s jeho přechodem do Matematického ústavu ČSAV v roce 1958.
Práce [R14] a [R19] se dotýkají oblastí strojového učení, algoritmických a nu-
merických metod, které souvisejí s tehdejším rozvojem prvních počítačů.

Již v roce 1950 začal L.S. Rieger pracovat na monografii o algebraických
metodách matematické logiky. Předcházely jí dva pomocné učební texty z let
1951 ([R32]) a 1961 ([R45]). Rieger též využil některé závěry ze svého rukopisu,
jenž byl po jeho smrti vydán jako [R21]. Přestože L.S. Rieger tuto monografii
sepisoval celých 12 let, nepodařilo se mu ji bohužel dokončit. Její anglický
překlad Algebraic methods of mathematical logic [R22] byl publikován až v roce
1967 za přispění M. Katětova (1818–1995) a P. Hájka (nar. 1940).

Riegrovým cílem bylo v [R22] shrnout nejnovější důležité výsledky z alge-
braické logiky. Práce však obsahuje i řadu jeho vlastních výsledků, hlavním
z nich je algebraická charakterizace Tarského-Lindenbaumových algeber. Pro-
střednictvím algebraických metod charakterizoval L.S. Rieger syntax i séman-
tiku predikátové logiky prvního řádu. Monografie [R22] patří k velmi význam-
ným logickým publikacím v poválečném Československu.

1940.



1.2 Životní osudy Ladislava Svante Riegra 15

1.2 Životní osudy Ladislava Svante Riegra
Fr

. L
ad

is
la

v 
R

ie
ge

r
M

ar
ie

 
P

al
ac

ká
18

18
 - 

19
03

 
po

lit
ik

18
33

 - 
18

92

M
ar

ie
 

R
ie

gr
ov

á
B

oh
us

la
v 

R
ie

ge
r

M
ar

ie
 

Č
er

vi
nk

ov
á

Li
bu

še
 

R
ie

gr
ov

á
Jo

se
f 

Ja
re

š
Ja

ro
sl

av
a 

V
aš

íč
ko

vá
18

54
 - 

18
95

18
57

 - 
19

07
 

hi
st

or
ik

, p
rá

vn
ík

18
55

 - 
18

95
18

60
 - 

19
30

18
61

 - 
19

47
   

   
 

st
át

ní
 ú
ře

dn
ík

18
62

 - 
19

34
   

   
   

V
ác

la
v 

R
ie

ge
r

B
oh

us
la

v 
R

ie
ge

r
La

di
sl

av
 

R
ie

ge
r

A
lž

bě
ta

 
Ja

re
šo

vá
V

oj
tě

ch
 J

ar
eš

Jo
se

f 
Ja

re
š

R
ůž

en
a 

Ja
re

šo
vá

18
92

 - 
19

15
 

18
95

 - 
19

76
   

   
   

 
di

pl
om

at
18

90
 - 

19
58

   
pr

of
es

or
 f

ilo
zo

fi
e

18
90

 - 
19

51
   

   
   

v 
do

m
ác

no
st

i
18

88
 - 

19
65

   
pr

of
es

or
 Č

V
U

T
18

92
 - 

19
10

18
94

 - 
19

38
 

re
da

kt
or

ka
 L

ad
y

V
ěr

a 
R

ie
ge

ro
vá

La
di

sl
av

 
S

va
nt

e 
R

ie
ge

r
H

el
en

a 
H

ol
in

ge
ro

vá
na

r.
 1

91
9 

ge
rm

an
is

tk
a

19
16

 - 
19

63
 

m
at

em
at

ik
na

r.
 1

91
8 

ne
ur

ol
ož

ka

Ji
tk

a 
R

ie
gr

ov
á

A
le

na
 

R
ie

gr
ov

á
na

r.
 1

95
0 

ps
yc

ho
lo

žk
a

na
r.

 1
95

6 
   

   
  

sp
ec

. p
ed

ag
ož

ka



16 Ladislav Svante Rieger

1.2.1 Rodina otce

Ladislav Svante Rieger byl příslušníkem slavné rodiny Riegrů,7 pravnukem
Františka Ladislava Riegra, významné osobnosti doby národního obrození.

František Ladislav Rieger (1818–1903),8 vlastenec, obrozenec a politik, se
narodil v Semilech v rodině mlynáře. Nejprve studoval filozofii, později práva na
univerzitách v Praze a ve Vídni, doktorem práv se stal v roce 1847. V pozdějších
letech se věnoval především politické ekonomii.

F.L. Rieger byl politicky i jinak veřejně velmi aktivní, patřil mezi přední
účastníky českého vlasteneckého hnutí. V revolučních letech 1848–1849 vy-
stupoval jako hlavní mluvčí české politické reprezentace. Byl zvolen členem
Národního výboru a prozatimní vlády v Čechách. Později se stal poslancem
ústavodárného říšského sněmu. Společně s Františkem Palackým (1798–1876)
stál po 30 let v čele české politiky, zejména se snažil o upevnění pozice českého
národa v Habsburské monarchii. V letech 1861 až 1871 a 1878 až 1895 byl po-
slancem českého zemského sněmu, v letech 1861 až 1863 a 1879 až 1891 působil
v rakouské říšské radě.

F.L. Rieger se podílel na založení prvního českého politického deníku Ná-
rodní listy. Připomeňme, že patřil mezi představitele konzervativního politic-
kého proudu. V šedesátých letech stanul v čele Národní strany (tzv. staročechů).

Nemalý význam měla i Riegrova činnost kulturní. V letech 1860 až 1874
řídil vydávání první české všeobecné encyklopedie Riegrův slovník naučný. F.L.
Rieger též sehrál významnou roli při vzniku Národního divadla, působil jako
předseda Sboru pro zřízení českého Národního divadla v Praze. Roku 1897 byl
jmenován členem panské sněmovny a povýšen do šlechtického stavu. V roce
1853 se oženil s Palackého dcerou Marií (1833–1892), která mu porodila dcery
Marii (1854–1895) a Libuši (1860–1930) a syna Bohuslava (často uváděného
jako Bohuš), který byl dědečkem L.S. Riegra.9

Věnujme se nyní osobnosti Bohuslava Riegra (1857–1907), dědečka L.S. Rie-
gra, jenž byl ve své době význačným právníkem a historikem. B. Rieger pocházel
z Prahy, studoval práva na univerzitách v Praze, Štrassburku a Halle, dokto-
rem práv se stal v roce 1881. Dále pokračoval ve studiu historie a filozofie na
univerzitách v Paříži a v Berlíně. O osm let později byl habilitován pro obor
dějiny a teorie veřejného práva na české univerzitě v Praze. Koncem roku 1893
se stal mimořádným, v roce 1899 pak řádným profesorem říšských dějin rakous-
kých. Ve své vědecké i pedagogické činnosti se B. Rieger zaměřoval především
na ústavní a soudní právo. Z jeho nejvýznamnějších vědeckých prací uveďme
např. Zřízení krajské v Čechách (1889, 1892–1893), Stát český do roku 1526
(1900), Říšské dějiny rakouské (1818–1903) (1900, 1908, 1912) a Drobné spisy
(1914–1915).

7Viz např. [Bio00], [Vel99] či [Tom99].
8Nejnovější monografií věnované osobnosti F.L. Riegra je kniha Sak, R., Rieger: Konzer-

vativec nebo liberál?, Academia, Praha, 2003. L.S. Rieger je zde zmíněn na str. 117 jako
znamenitý matematik.
9V Archivu Národního muzea (dále ANM) je uložen osobní fond F.L. Riegra (251 kartonů)

a osobní fond Marie Palacké-Riegrové (17 kartonů).



1.2 Životní osudy Ladislava Svante Riegra 17

B. Rieger byl členem Královské české společnosti nauk (dále KČSN)10 a
České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, zaklada-
telem a v období 1901 až 1907 vydavatelem odborného časopisu Sborník věd
státních a správních. V roce 1905 se stal poslancem českého zemského sněmu.11

Roku 1889 se oženil s Marií Červinkovou (1855–1895), s níž měl syny Ladislava
(otce Ladislava Svante Riegra), Václava (1892–1915) (jenž v mládí zemřel na
tuberkulózu) a Bohuslava (Bohuše). Bohuš Rieger (1895–1976) byl uznávaným
diplomatem a právníkem, zastával též funkci prezidenta filatelistického klubu;
vlastnil prý rozsáhlou a velice cennou sbírku známek.12

Ladislav Rieger (1890–1958), otec L.S. Riegra, byl představitelem zejména
marxistické filozofie – dialektického materialismu. Narodil se 17. května 1890
v Praze na Královských Vinohradech. Po maturitě na gymnáziu v Křemencové
ulici v Praze studoval na Karlo-Ferdinandově Univerzitě fyziku, chemii a ma-
tematiku, jeden rok strávil na univerzitě ve Vídni. Předložil dizertační práci
z chemie a těsně před vypuknutím první světové války složil rigorózní zkoušky.
Roku 1915 byl promován a získal titul PhDr.

Od roku 1920 se L. Rieger plně věnoval filozofii. Habilitoval se na Univerzitě
Karlově (dále UK) s habilitační prací Problém poznání skutečnosti, soukromým
docentem logiky, noetiky a psychologie poznání se stal v roce 1931. Za okupace
pracoval jako vědecká síla v redakci Slovníku jazyka českého při České akademii
věd a umění (dále ČAVU). Po druhé světové válce začal přednášet filozofii na
Filozofické fakultě UK (dále FF UK), s účinností od roku 1945 byl jmenován
řádným profesorem filozofie.

Od 50. let se L. Rieger začal věnovat filozofickým otázkám kosmologie. Od
roku 1952 působil jako vedoucí Kabinetu pro filosofii Československé akademie
věd (dále ČSAV). Ten byl v roce 1957 přejmenován na Filosofický ústav ČSAV
a L. Rieger získal funkci jeho ředitele. Doktorem filozofických věd (DrSc.) se stal
v roce 1957 na základě dizertační práce Prolegomena ke kosmologii. Mezi jeho
hlavní filozofická díla patří např. Idea filosofie (Sbírka pojednání a rozprav FF
UK v Praze, č. XXII, 1939), Dialektika lidské existence (psaná během okupace,
nevyšla), O základní pozici dialektického materialismu (Sborník marxistických
studií, Melantrich, Praha, 1948).

Za svou vědeckou práci byl v roce 1940 L. Rieger zvolen mimořádným čle-
nem KČSN (1. třídy filozoficko-historicko-filologické) a v roce 1949 členem Čes-
koslovenské národní rady badatelské. Dále byl prvním šéfredaktorem Filosofic-
kého časopisu založeného roku 1953.13

10KČSN (1784–1952) byla naší nejstarší dlouhodobě činnou učenou společností. Zahrnovala
vědy přírodní i humanitní.
11Viz též Inventář osobního fondu, ANM.
12V ANM je uchován osobní fond B. Riegra staršího (43 kartonů).
13Spurná, S., Univ. prof. PhDr. Ladislav Rieger, Inventář osobního fondu, Praha, Archiv
ČSAV, 1973.
Osobní fond L. Riegra, jenž se nachází v Archivu AV ČR, obsahuje celkem 4 kartony.

V ANM je v osobním fondu F.L. Riegra (karton 20/5) zachováno 10 dopisů s L. Riegrem,
v osobním fondu B. Riegra st. jsou též uloženy některé písemnosti L. Riegra (karton 37, 38,
inv.č. 1231–1282).
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1.2.2 Rodina matky

Nyní se budeme krátce věnovat rodině Jarešů, z níž pocházela Riegrova matka.
Rodina Jarešů pocházela ze selského statku č. 2 ve Skalách na Písecku.

Dědeček Josef Jareš (1861–1947) byl pro L.S. Riegra významnou osobností.
Velmi si ho vážil, v mládí ho považoval za svůj vzor. Na základě výpovědí
rodiných příslušníků se domníváme, že dědeček J. Jareš byl Riegrovi bližší než
otec.

J. Jareš studoval obor technická chemie na univerzitě ve Vídni, po studiích
se krátce věnoval výzkumu výbušnin. Jelikož to byla činnost mnohdy nebez-
pečná, po čase na naléhání rodiny toto zaměstnání opustil a přešel do úřadu
živnostenské inspekce. Pro lepší představu o této instituci citujeme ze vzpomí-
nek J. Jareše:

. . . [kolem roku 1889] byla v Rakousku zřízena pokusmo živnostenská in-
spekce jakožto státní dozorčí instituce za účelem ochrany průmyslového a živ-
nostenského dělnictva před úrazy a zdravotními závadami při vykonávání práce
v továrnách.14

Od roku 1904 J. Jareš vykonával funkci vrchního živnostenského inspektora,
v roce 1908 byl za svou činnost vyznamenán rytířským řádem železné koruny
III. třídy. Po vzniku samostatného Československa byl jmenován sekčním šéfem
na ministerstvu sociální péče. I po odchodu do důchodu byl značně aktivní:

Po dobu své penze . . . nebyl bych dovedl být úplně nečinným, byl bych se
unudil. Zastával jsem proto různé čestné funkce, které mně byly svěřeny, abych
aspoň poněkud byl užitečným. Tak jsem zastával . . . funkci generálního jedna-
tele v Národohospodářském ústavu při České akademii věd, místo jednatele a
později místopředsedy a konečně předsedy stavebního výboru v Českém technic-
kém museu, dále funkci místopředsedy v Jedličkově ústavu pro léčbu a výchovu
zmrzačených dětí atd. a jsem vděčen Prozřetelnosti, že mně poskytovala tolik
tělesných i duševních sil, že jsem večer svého života promarniti nemusel.15

V roce 1887 se J. Jareš oženil s Jaroslavou Vašíčkovou, dcerou cejchov-
ního v Českých Budějovicích. V jejich manželství přišli na svět synové Vojtěch
(1888–1965), Josef (1892–1910) a dcery Růžena (1894–1938) a Alžběta (1890–
1951), matka Ladislava Svante Riegra. Vojtěch Jareš se stal již ve 33 letech řád-
ným profesorem na Českém vysokém učení technickém (dále ČVUT).16 Jeho
bratr Josef tragicky zemřel v mladém věku, sestra Růžena jistou dobu působila
jako redaktorka časopisu Lada, který byl určen ženám.

14Jareš, J., Moje vzpomínky, 1940, str. 17. Rodinný archiv Heleny Riegrové (dále jen ro-
dinný archiv).
15Jareš, J., Moje vzpomínky, 1940, str. 30. Rodinný archiv.
16Vojtěch Jareš, technik, se zabýval zejména naukou o materiálu a metalografií. V letech
1913–1918 pracoval u firmy Breitfeld-Daněk, v letech 1919–1921 pak u firmyWaldes. V období
1921–1958 působil jako profesor na ČVUT. V roce 1946 byl zvolen mimořádným členem
ČAVU, od 1952 byl akademikem ČSAV.
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Riegrova matka Alžběta Jarešová byla narozena 14. března 1890 v Plzni.
Absolvovala Státní ústav učitelek v Praze, za svobodna vyučovala na obecné
škole na Žižkově.17 Dne 5. května 1915 v Praze se provdala za Ladislava Rie-
gra a krátce nato odešla s manželem do Skandinávie. Okolnosti jejich odjezdu
popisuje J. Jareš:

. . . již v roce 1915 provdala se [Alžběta] za Dr. Ladislava Riegera, který
začátkem světové války byl povolán na vojnu, ale hned po svatbě odjel potají se
svou mladou ženou do ciziny, aby se vyhnul vojně. Odjeli nejprve do Dánska
a odtud do Švédska, kde zůstali až do ukončení války a vrátili se teprve v roce
1919 s jedním hošíkem, který se jim narodil v Malmö.18

1.2.3 Dětství a středoškolská studia

Po příjezdu do Švédska Ladislav Rieger krátce působil v bakteriologické labora-
toři Nobelova ústavu poblíž Stockholmu, později na pokusném statku u Malmö.
Tato jeho činnost však netrvalo dlouho. Poté se věnoval spíše studiu filozofie a
tenisu, byl prý vášnivým tenistou.19 Dne 25. června 1916 se manželům Riegro-
vým ve všeobecné nemocnici v Malmö v provincii Malmöhus narodil syn. Byl
pojmenován Svante po slavném švédském vědci Svante Arrheniovi,20 v matrice
je však zapsán jako Ladislav (Ladislaus).21 Jak je to tedy doopravdy s Riegro-
vým jménem? Členové rodiny a přátelé ho oslovovali Svante, úředně byl veden
jako Ladislav. Často byl uváděn jako Ladislav Svante Rieger, aby nedocházelo
k záměně s otcem.

Při pobytu ve Švédsku se brzy dostavily finanční problémy. Manželé Rie-
grovi požádali o pomoc J. Jareše, jenž byl schopen je díky svému postavení
podporovat:

Tento výlet mojí dcery do ciziny byl by se bezmála stal pro mne osudným.
Nescházelo mnoho a byl bych býval zatčen a snad připraven o své postavení.
To se stalo tak: Můj zeť Dr. Ladislav Rieger, vnuk našeho známého politika Dr.
Frant. Lad. Riegra, dostal se jako dezertér, který se v cizině nějak také zúčastnil
našeho zahraničního odboje, do alba zločinců u naší tajné státní policie. Když
po své svatbě odjížděl do ciziny, vzal si s sebou Kč 20 000,- předpokládaje, že
válka nemůže trvati dlouho a že mu tento peníz stačí. Ale válka se nečekaně
protahovala a mladí manželé se octli na dně svých finančních prostředků a ve
velkých nesnázích. Bylo přirozeno, že se na mne obrátili se žádostí, abych jim

17Poznamenejme, že učitelkou mohla v té době být jen žena ve svobodném stavu.
18Jareš, J., Moje vzpomínky, 1940, str. 25. Rodinný archiv.
19Vzpomínky Heleny Riegrové.
20Svante August Arrhenius (1859–1927), švédský fyzik a chemik, byl jedním z nejvšestran-
nějších přírodovědců své doby. V roce 1903 získal Nobelovu cenu za chemii (za elektrolytickou
teorii iontové disociace).
21Viz Výtah z knihy narození a křtů, farní úřad S:t Petri v Malmö, 1937. Rodinný archiv.
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poslal peníze a zapomněli, že všecka psaní podléhají přísné cenzúře. Mně ne-
zbylo ovšem nic jiného, nežli starat se o to, jak bych jim nějaké peníze poslal.
To však nebylo v té době války snadné.22

Po ukončení války a návratu do Československa se Riegrovi přesunuli do
Prahy, kde 12. září 1919 přišla na svět jejich dcera Věra. L. Rieger byl po
návratu do vlasti zklamán zdejšími poměry, označoval je za „maloměstské,
omezené a uzavřenéÿ, a začal se intenzivně věnovat filozofii.

V té době žila rodina Riegrů na vysoké úrovni; patřila do vyšší společenské
vrstvy, vlastnila automobil a často cestovala, o děti pečovala jejich vychova-
telka. Vztah manželů Riegrových však začal být konfliktní. Kolem roku 1921
se rodina zhruba na rok přesunula do francouzského města Nice, po návratu
do vlasti se přestěhovala do vily patřící Ladislavovu strýci Albínu Bráfovi23

v Roztokách u Prahy. Zde Svante nastoupil v září 1922 do pětitřídní smíšené
školy obecné. Jako syn z vyšší společnosti dostával v prvním roce soukromé
hodiny doma, ve škole skládal pouze zkoušky.

Jelikož otec Ladislav byl vychováván v přesvědčení, že při svém společen-
ském postavení není určen k tomu, aby svou činností vydělával peníze, nezajiš-
ťoval rodině žádné příjmy. Finanční situace rodiny se proto začala zhoršovat.
Honosný způsob života bez příjmů postupně vedl ke ztrátě jejich podílu na
rodinném majetku. Jednalo se především o velkostatek v Malči na Chotěboř-
sku (často uváděný jako malečský zámek), který zakoupil F.L. Rieger v roce
1862 a užíval jako letní sídlo.24 Celý tento majetek převzal do svého vlastnicví
Ladislavův bratr Bohuš Rieger. Na danou situaci vzpomíná J. Jareš:

. . . [L. Rieger] sám prohlásil na mé domluvy, že nestudoval, aby si tím snad
vydělával peníze. Žilo se nad poměry a poněvadž jmění rodinné, pozůstáva-
jící z velkostatku z Malče, o nějž se dělili dva bratři, nebylo tak velké, šlo to
rychle s kopce. Zanedlouho prodal můj zeť svoji polovinu rodinného dědictví
svému mladšímu bratrovi, Dr. Bohuši Riegerovi, ale nebyl sto změnit způsob
svého života, až mu po nějakém čase některé nerozumné spekulace pomohly od
posledního groše.25

V roce 1925 se rodina přesunula do Bubenče; Věra Macháčková-Riegerová
vzpomíná, že v malém okruhu vystřídali několik bytů. Svante ve školním roce
1925/26 navštěvoval I. pětitřídní smíšenou školu obecnou v Bubenči. Jistou
dobu bydlel u tamějšího učitele, pravděpodobně kvůli sporům rodičů. V násle-
dujícím školním roce pak chodil do Pětitřídní chlapecké obecné školy v Praze-
-Bubnech.

22Jareš, J., Moje vzpomínky, 1940, str. 25. Rodinný archiv.
23Albín Bráf (1851–1912), manžel Libuše Riegrové, dcery F.L. Riegra, byl významný práv-
ník, národohospodář a politik. Od roku 1882 působil jako profesor na právnické fakultě české
univerzity v Praze.
24Významnou součástí rodinného majetku byl též rodinný MacNevenův dům v Pasířské
(dnešní Palackého) ulici č.p. 719/7, kde je v současné době Památník F. Palackého a F.L.
Riegra. V jeho interiéru je umístěna expozice Národního muzea.
25Jareš, J. Moje vzpomínky, 1940, str. 26. Rodinný archiv.
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Špatnou finanční situaci se snažila vyřešit matka. Několikrát se pokoušela
podnikat, aby vyvedla rodinu z finančních potíží. Pracovala v několika různých
oborech, ve velké většině bohužel velmi neúspěšně. Naděje svitla v roce 1927,
kdy se stala zástupkyní ČKD Pragovka pro celé Slovensko a rodina se s ní pře-
sunula do Žiliny. Zde ve školních letech 1927/28 až 1929/30 Svante navštěvoval
Československú štátnu reálku J. Polárika.

Ani zde se matce dlouho nedařilo a po třech letech se rodina vrátila zpět
do Čech. Po návratu se manželství úplně rozpadlo. Otec rodinu opustil a žil
odděleně, matka opět několikrát změnila bydliště v oblasti Prahy-Dejvic. Věra
a Svante bydleli většinou odděleně v internátech. Jelikož si byli snad vzhledem
ke komplikované rodinné situaci velmi blízcí, období odloučení prožívali těžce.
Kolem roku 1931 došlo k rozvodu rodičů, po němž se matka odstěhovala do
bytu v dnešní ulici M. Horákové. Zde pronajímala jednu místnost, někdy zde
pobývali i Věra či Svante. Obě děti finančně podporoval pouze strýc Bohuš;
připomeňme, že Ladislav Rieger jako soukromý docent nebyl řádným zaměst-
nancem univerzity, jeho příjem nebyl velký a pravidelný.

V roce 1930 Svante přešel na České státní reformní gymnasium v Brně-
-Králově Poli, od roku 1931 studoval na Státním československém reformním
reálném gymnasiu v Praze XIX, kde 4. června 1935 úspěšně vykonal zkoušku
dospělosti.26 Toto gymnáziu později absolvovala i jeho sestra Věra.

Pro dokreslení rodinné situace se ještě naposledy zastavme u rodičů. V roce
1937 se Ladislav Rieger podruhé oženil, a to s akademickou malířkou Albínou
Kašparovou (1901–1967). Před sňatkem své budoucí manželce slíbil, že se pře-
stane stýkat se svými dětmi Věrou a Svantem. Na dodržení daného slibu velmi
lpěl a opravdu se téměř nestýkali, čímž zejména Svante dosti trpěl. V roce 1941
se v novém manželství narodila dcera Běla, která je nyní doktorkou práv a pů-
sobí na Právnické fakultě UK. Ladislav Rieger zemřel 30. dubna 1958 v Praze.

Alžběta Riegrová se podruhé provdala a přijala po svém novém manželovi
příjmení Chvojková. Zemřela v Praze dne 14. srpna 1951.

Na závěr uvěďme několik vzpomínek Svantovy sestry Věry. Svante byl velmi
inteligentní a nadaný, měl široký okruh zájmů a studia, mimo jiné se zajímal
o filozofii a sociologii. Matematiku si oblíbil již v dětství. Na gymnáziu byl „du-
chovnímÿ vůdcem třídy, spolužáky byl vysoce uznáván, často s nimi diskutoval
o nejrůznějších tématech. Školním povinnostem se příliš nevěnoval, ale díky
své přirozené inteligenci s prospěchem vážnější problémy neměl. Říkával o sobě
„žák jsem byl veskrze dobrýÿ, což platilo především u známek z chování.

Velice miloval přírodu, obzvláště hory. Na výlety často jezdíval i sám, měl
rád samotu. Byl zdatným sportovcem, zejména lyžařem. Pro zajímavost uveď-

26Prospěch v jednotlivých předmětech na Vysvědčení dospělosti: v jazyku československém:
dobře, v jazyku německém: dostatečně (podle ústní zkoušky dospělosti), v jazyku latinském:
dobře, v jazyku francouzském: dobře, v jazyku italském: velmi dobře, v obecném dějepise: do-
statečně, v obecném zeměpise: dobře, ve vlastivědě: dobře (podle ústní zkoušky dospělosti),
v matematice: dobře (podle ústní zkoušky dospělosti), v zoologii a botanice: dostatečně, v che-
mii a mineralogii: dobře, v geologii: dobře, ve fysice: dobře (podle ústní zkoušky dospělosti),
v deskriptivní geometrii: dobře, ve filosofické propedeutice: velmi dobře, v tělocviku: velmi
dobře. Rodinný archiv. V dané době byla stupnice známek velmi dobře, dobře, dostatečně,
nedostatečně.
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me, že v závodech v lyžaření pro kraj pražský a východočeský v rámci III. středo-
školských her, které se konaly 13. 3. 1932 na Benecku, získal v kategorii 14–16
let v běhu na 4 km první místo.27

1.2.4 Studentské aktivity a vysokoškolská studia

Již na střední škole se Ladislav Svante Rieger začal aktivně zajímat o veřejný
a politický život. Byl členem několika středoškolských i jiných organizací (po-
liticky vesměs levicově zaměřených). Pravděpodobně ho nejvýrazněji oslovil
program a myšlenky asociace ISAV.28 Účastnil se pořádání letních skautských
táborů, kde se roku 1937 seznámil se svou budoucí manželkou Helenou Holinge-
rovou. Skupina nejbližších přátel se scházela ještě řadu let po rozpadu ISAVu.
Pro lepší přiblížení Riegrových názorů a tehdejšího přesvědčení citujeme z jeho
projevu O ISAVu předneseného 15. června 1950:

Isavané se snažili ukázat dělnické mládeži, jak je třeba socialistovi žít, jaká
je nová revoluční morálka vztahů mezi lidmi – ani anarchistická – ani filistrov-
ská. Isavané zdědili po Lize lásku k volné přírodě. Považovali občasný život a
sžití se s volnou přírodou za jeden z neposledních znaků náplně života uvědomě-
lého socialisty, jehož měšťák není schopen. Nepovažovali jej však za samoúčel,
ale za prostředek: Nejen, že život v přírodě posilňuje v politickém boji, ale pohled
na společnost v přírodní samotě obzvláště ostře odhaluje – z této perspektivy –
její vady anebo zrůdnosti – což platí a bude platit „co svět světem stojíÿ. Na
druhé straně takový klidný pohled propůjčuje událostem a problémům spole-
čenským jejich pravý, uměřený význam, který často nejsme sto vidět, jsme-li
událostí přímo zasaženi.29

Mezi další organizace, v nichž L.S. Rieger působil, patřilo např. levicové
studentské hnutí Jednota nemajetných pokrokových studentů a ilegální stře-
doškolská komunistická mládež Komsomol. Několika svými články přispěl do
studentského časopisu Mladá kultura30 (práce [R23] a [R24]).

27S časem 27 min 33 sec. Viz Středoškolský sport, roč. I., č. 6, 1932, str. 21.
28ISAV (Internacia socialista asocio vivo, Mezinárodní socialistická asociace života), so-
cialistická organizace mladých lidí v období první republiky. Vznikla přejmenováním organi-
zace ISAW (Internacionální socialistická asociace woodcrafterská), jež vznikla v roce 1927
(v důsledku ideových sporů) odštěpením od Ligy lesní moudrosti (The Woodcraft League of
Czechoslovakia). Programem Ligy lesní moudrosti bylo vychovávat mládež i dospělé přírodou
a životem k čistému lidství podle zásad lesní moudrosti (woodcraftu). Tyto zásady hlásal Er-
nest Thompson Seton (1860–1946), kanadský cestovatel, pedagog, spisovatel a přírodovědec,
který založil woodcrafterské hnutí v roce 1902. Na území Československa toto hnutí půso-
bilo od roku 1912. Organizace ISAV zanikla na podzim roku 1938. Viz Noha, R., Odlesky
táborových ohňů, 1969, Liga lesní moudrosti – programové prohlášení. Rodinný archiv.
29Rodinný archiv.
30Mladá kultura – měsíčník pokrokového studentstva vycházel od března 1935 do října 1938.
Jednalo se o časopis pro středoškolské a vysokoškolské studenty, který se v první řadě věnoval
kulturně-politickým otázkám, dále pak studentské poezii a beletrii. Citujeme z úvodního
čísla: Bojujeme za práva mladého člověka, za jeho svobodný kulturní a politický vývoj, za
hospodářské požadavky studentů, za samosprávu na středních školách. Mladá kultura I/1,
1935, str. 1.
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Mezi levicově orientovanými studenty poznal řadu budoucích významných
osobností veřejného i vědeckého života. Jmenujme např. právníka, ekonoma a
sociologa Jaroslava Krejčího,31 psychiatra Ferdinanda Knoblocha32 či ekonoma
a prognostika Pavla Hrubého.33

Již za středoškolských studií se L.S. Rieger zajímal o matematiku, ale
zejména o filozofii, patrně pod vlivem otce, jehož si (přes problematičnost jejich
vztahu) vážil. Brilantně ovládal klasickou filozofii. Chápal filozofii jako nedílnou
součást lidského života, díky níž člověk vyjadřuje své osobní postoje. Byl však
rozhodnut studovat matematiku, neboť ve filozofii neshledával možnost vědec-
kého poznání. Jeho snahou bylo „přesně vymezovat a formulovatÿ, zatímco
filozofie obsahovala řadu „vágních formulacíÿ.

Zpočátku se zabýval problémem dogmatického chápání dialektického mate-
rialismu, a to obzvláště ve své první obsáhlejší publikaci Teorie poznání, exaktní
věda, dialektický materialismus. (Kritická konfrontace a úvod do věci.) [R25].
Poukazoval na to, že dialektický materialismus nelze chápat jako vědeckou dis-
ciplínu.

Později ho oslovila filozofie spojená se skupinou učenců zvanou Vídeňský
kruh. Jeho zakladatelem byl Moritz Schlick,34 mezi hlavní představitele patřili
Rudolf Carnap,35 Philipp Frank36 a Otto Neurath.37 V letech 1926 až 1928 byl
členem např. i Kurt Gödel.38

31Jaroslav Krejčí (nar. 1916) vystudoval práva na UK v Praze. Po válce působil mj. na
Vysoké škole politické a sociální, kde se v roce 1947 habilitoval. Roku 1954 byl zatčen a za
údajnou velezradu odsouzen k 10 letům vězení, v roce 1960 byl amnestován. V srpnu 1968
odešel do exilu, od následujícího roku přednášel na univerzitě v anglickém Lancasteru, kde byl
roku 1976 jmenován profesorem. V roce 2000 mu byl udělen čestný doktorát za literaturu. Od
roku 1990 spolupracuje s českými vědeckými institucemi, je čestným členem řady společností
a nositelem několika významných ocenění.
32Ferdinand Knobloch (nar. 1916) má zejména velkou zásluhu na uchování psychotera-
pie v totalitním Československu. V padesátých a šedesátých letech působil jako přednosta
psychiatrického oddělení fakultní polikliniky v Praze, v roce 1961 byl jmenován docentem
na UK. Zabýval se především skupinovou psychoterapií a psychoanalýzou. Od roku 1970
žije v Kanadě, v současné době je emeritním profesorem University of British Columbia ve
Vancouveru.
33Pavel Hrubý (1914–1994) absolvoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy uni-
verzity v Brně, poté působil jako advokát a právník. Po válce přednášel na Vysoké škole
politické a sociální, Vysoké škole politických a hospodářských věd a Právnické fakultě UK.
Období 1952 až 1960 strávil ve vězení, v letech 1963 až 1970 působil jako profesor na Vy-
soké škole ekonomické v Praze. Jeho hlavním objevem bylo zavedení ekonomického času do
ekonomických věd.
34Moritz Schlick (1882–1936), rakouský filozof, fyzik a matematik, působil na univerzitách
ve Vídni, Stanfordu a Berkeley.
35Rudolf Carnap (1891–1970), narozen v Německu, filozof, matematik, logik a fyzik. Ve-
doucí osobnost novopozitivismu. Studoval na univerzitách ve Freiburgu a v Jeně, kde získal
doktorát. V roce 1926 se habilitoval a v roce 1930 byl jmenován mimořádným profesorem na
univerzitě ve Vídni. O rok později byl jmenován mimořádným profesorem na pražské německé
univerzitě, kde působil v letech 1931–1935. Poté odešel do USA, kde působil na univerzitách
v Chicagu, Princetonu a v Los Angeles.
36Philipp Frank (1884–1966), rakouský filozof a fyzik, od roku 1938 působil v USA.
37Otto Neurath (1882–1945), rakouský filozof, matematik, ekonom, sociolog a historik.
38Kurt Gödel (1906–1978) byl patrně nejpozoruhodnějším a nejvýznamnějším logikem dva-
cátého století, prvních velkých úspěchů dosáhl již ve 23 letech. Tento rakouský matematik
a fyzik se narodil v Brně, vystudoval vídeňskou univerzitu, kde se pod vlivem H. Hahna
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Vídeňský kruh je spojen s dalšími významnými filozofy, jakými byli např.
Herbert Feigl (1902–1988), Gustav Bergmann (1906–1987), Hans Reichenbach
(1891–1953), zakladatel tzv. Berlínského kruhu, či Ludwig Wittgenstein (1889–
1951), který je považován za jednoho z nejvlivnějších filozofů dvacátého sto-
letí. Tato skupina vznikla v roce 1929 ve Vídni vydáním programového spisu
(manifestu) Vědecké pojetí světa. Od následujícího roku až do svého rozpadu
v roce 1938 Vídeňský kruh pravidelně vydával časopis Erkenntnis (Poznání).
Členové Vídeňského kruhu pak emigrovali především do USA a Velké Británie.
V roce 1939 se v USA účastnili založení mezinárodní organizace Světové hnutí
pro jednotu vědy, jež začala vydávat časopis Journal of Unified Science, který
navazoval na časopis Erkenntnis.

Myšlení skupiny Vídeňského kruhu, v jehož rámci vznikl filozofický směr
novopozitivismus (též nazývaný logický pozitivismus), bylo ovlivněno zejména
vývojem přírodních věd, jejich metodologií a logickou analýzou vědeckých vý-
roků. R. Carnap, jenž je považován za nejvýznamnějšího představitele Vídeň-
ského kruhu, byl silně osloven chápáním úlohy filozofie, s nímž přišel Bertrand
Russell:39

. . . je nutno odsunout všechno zdánlivé vědění tradovaných filozofických sys-
témů a učinit nový počátek, jehož centrum bude logika, která má ve filozofii
převzít stejnou roli, jako má ve fyzice matematika.40

Právě ve snaze o exaktní formulace shledal L.S. Rieger pokrokovost no-
vopozitivismu. V duchu filozofie Vídeňského kruhu se věnoval studiu logiky a
sémiotiky.41 Tyto oblasti filozofie měly velmi blízko k hlavnímu zaměření jeho
vědecké práce, jímž byla matematická logika a s ní úzce spojená axiomatická
teorie množin.

(1879–1934) začal věnovat logice.
V roce 1929 ve své doktorské dizertaci podal důkaz proslulé věty o úplnosti predikátového

kalkulu prvního řádu. O rok později dokázal svůj nejslavnější výsledek, jenž znamenal zásadní
zlom v dosavadním chápání matematiky, a to dvě věty o neúplnosti, na jejichž základě se
v roce 1932 habilitoval. Ve třicátých letech dokázal relativní bezespornost axiomu výběru a
poté i zobecněné hypotézy kontinua.
Na počátku druhé světové války emigroval do USA, kde řadu let působil v Princetonu,

nejprve na Institute for Advanced Studies, později jako profesor na proslulé princetonské
univerzitě. V roce 1942 se pokusil dokázat nezávislost axiomu výběru a hypotézy kontinua
na ostatních axiomech teorie množin, tento problém však zůstal otevřen až ro roku 1963.
V Princetonu se seznámil s Albertem Einsteinem (1879–1955), který zde působil, a začal se
zabývat problémy teorie relativity a kosmologií. V roce 1949 publikoval pozoruhodnou práci
z obecné teorie relativity.
Ke konci života se Kurt Gödel věnoval hlavně filozofickým úvahám. Jeho poslední roky však

byly poznamenány rostoucím šílenstvím a paranoiou. Periodicky se opakujícími nervovými
depresemi trpěl celý život, v tuto dobu však dosáhly kritických rozměrů. Měl panickou hrůzu
z lékařů a z jídla, neboť byl přesvědčen, že ho chtějí otrávit. Nakonec přestal jíst úplně
a zemřel na podvýživu. U příležitosti Gödelových nedožitých devadesátých narozenin byla
publikována kniha Malina, J. a Novotný, J. (ed.), Kurt Gödel, NAUMA, Brno, 1996.
39Bertrand Russell (1872–1970), anglický filozof, matematik a logik.
40Viz Störig, H.J., Malé dějiny filozofie, České katolické nakladatelství Zvon, Praha, 1996,
str. 485.
41Obecná nauka o znacích. Studuje jednotlivé znaky i znakové systémy.
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S Rudolfem Carnapem a Philippem Frankem se L.S. Rieger sešel osobně
při jejich působení na pražské německé univerzitě, komunikoval s nimi poté i
písemně, snažil se navázat matematické styky.42 Napsal recenze Carnapových
prací Introduction to semantics a Formalisation of logic ([R28] a [R29]).43

Na Přírodovědeckou fakultu UK (dále PřF UK) byl L.S. Rieger zapsán jako
řádný posluchač dne 29. října 1935. Během studií se seznámil s několika později
uznávanými vědci. Byli to např. Antonín Svoboda a Vladimír Vand,44 J.M.
Bačkovský45 a M. Katětov,46 jenž později patřil mezi jeho nejbližší přátele.

Na počátku vysokoškolských studií bydlel L.S. Rieger pravděpodobně u své
matky, později pak na Hanspaulce (Na Čihadlech 22, Praha XIX), kde měl
podkrovní, skromně zařízený byt. Koncem války se přestěhoval do nedalekého
penzionu Šárka (Soborská 8/1302, Praha XIX), kde bydlel až do roku 1950;
podle vzpomínek Heleny Riegrové měl krásný výhled do lesa.

1.2.5 Studium matematiky na PřF UK

Na PřF UK byl L.S. Rieger přijat ke studiu odboru matematika-fysika. Během
studia navštěvoval řadu přednášek s vysoce kvalitním vedením.

Pravidelně docházel na matematické přednášky Vojtěcha Jarníka (1897–
1970) (např. Přehled analysy, Počátky teorie čísel, Teorie nekonečných řad,
Vybrané kapitoly z diferenciálního počtu) a Vladimíra Kořínka (1899–1981)
(např. Úvod do diferenciálního a integrálního počtu, Elementární algebra, Te-
orie ideálů). V rámci Matematického semináře v zimním a letním semestru

42V rodinném archivu jsou dochovány Riegrovy dopisy R. Carnapovi a P. Frankovi
z 5. března 1948 a Carnapova odpověď z 3. července 1948.
43V rodinném archivu je v Riegrově pozůstalosti dochováno několik (mnohdy obsáhlých,
často však těžko čitelných) filozofických úvah a spisů. Mezi ně patří např. Několik informa-
tivních poznámek o novopozitivismu, Základní pojmy sémiotiky, Filozofie posledních Carna-
pových knih: Poznámky k současnému novopozitivismu a ke Carnapově knize „Introduction
to semanticsÿ, Úvaha o psychoanalyse a odmítavém stanovisku některých (většiny) „teo-
retikůÿ vševědů marxismu (koncept dopisu manželce ze 4. 6. 1950 z Varšavy) či koncept
dopisu přítelkyni Toně Breuerové z období 1940–1941, v němž Rieger vysvětluje svůj názor
na filozofii.
44Antonín Svoboda (1907–1980) nejprve působil na ČVUT, později v laboratoři Massa-
chusetts Institute of Technology v USA. V roce 1955 založil Ústav matematických strojů
ČSAV v Praze a vedl jej do roku 1964, kdy emigroval do USA. V letech 1964–1977 byl profe-
sorem University of California v Los Angeles. Zabýval se výpočetní technikou a kybernetikou.
Je autorem první knihy o počítačích (Computing mechanism and linkages), v padesátých le-
tech sestavil první československý počítač. V roce 1999 mu byla prezidentem České republiky
udělena in memoriam medaile Za zásluhy 1. stupně. Spolu s Vladimírem Vandem patří mezi
první tvůrce elektronkových počítačů na světě.
45Akademik Jindřich Miroslav Bačkovský (1912–?), významný fyzik, specializoval se na
rentgenovou spektroskopii, strukturu krystalů, radiometrii a pod.
46Akademik Miroslav Katětov (1918–1995), matematik, od konce druhé světové války pů-
sobil na PřF UK, později na MFF UK. Byl prvním děkanem MFF UK, v letech 1953 až 1957
rektorem UK. Od roku 1961 pracoval v MÚ ČSAV.
M. Katětov byl výborný šachista, v mládí reprezentoval Československo. V matematice se

věnoval zejména obecné topologii, funkcionální analýze a obecné teorii entropie. V roce 1953
mu byla udělena státní cena za práci týkající se dimenze metrických prostorů. V letech 1945
až 1970 byl členem KSČ, poté mu bylo členství zrušeno.
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1938/39 vypracoval seminární práci Teorie ideálů v okruzích bez podmínky ko-
nečnosti,47 jež byla shledána velmi dobrou.48

Z algebry a teorie čísel L.S. Rieger navštěvoval přednášky Karla Petra
(1868–1950), účastnil se přednášek a cvičení z geometrie Václava Hlavatého
(1894–1969) a Bohumila Bydžovského (1880–1969). Též docházel na přednášky
Vladimíra Knichala (1908–1974) (Transfinitní aritmetika, Vybrané partie z te-
orie reálných funkcí) a tehdejšího děkana PřF UK Miloše Kösslera (1884–1961)
(Úvod do teorie funkcí komplexní proměnné, Diferenciální rovnice).

Ve fyzice se účastnil přednášek Františka Závišky (1879–1945) (např. Vek-
torové a tensorové pole, Pružnost a pevnost, Teorie elektromagnetického pole,
Hydrodynamika, Termodynamika, Elektronová a elektromagnetická teorie svět-
la). V rámci Semináře pro teoretickou fysiku v zimním a letním semestru
1938/39 vypracoval Rieger seminární práci Geometrická interpretace Lorent-
zovy transformace a osvědčil prospěch velmi dobrý. Jeho přednášejícími byli též
profesor teoretické fyziky Viktor Trkal (1888–1956), profesoři experimentální
fyziky Augustin Žáček (1886–1961) a Václav Dolejšek (1895–1945).

Během studia měl L.S. Rieger zapsány i přednášky z chemie, českého jazyka,
filozofie přírodních věd, pedagogiky a psychologie.49

Dne 26. února 1938 složil L.S. Rieger první státní zkoušku. Zkoušejícími
z matematiky byli M. Kössler, V. Kořínek a V. Jarník, z fyziky byl exami-
nátorem V. Dolejšek. Z obou předmětů prokázal L.S. Rieger prospěch velmi
dobrý, zkouška z československého jazyka vyučovacího mu byla prominuta.50

Na základě těchto výsledků a předchozích hodnocení v jednotlivých předmě-
tech během celého studia51 lze Riegrovo studium na fakultě považovat za velice
úspěšné. Poněkud překvapivé je, že jeho zájem o vědeckou činnost byl v té době
jen okrajový, vědě se chtěl věnovat pouze ve volném čase. Hodlal vyučovat ma-
tematiku na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou.52 Proč si oblíbil právě toto
město však není známo.

1.2.6 Druhá světová válka

Období druhé světové války bylo pro L.S. Riegra komplikované a nepříjemné.
Domníváme se však, že tato doba neměla na jeho osobní a vědecký život příliš
negativní dopad.

Po uzavření českých vysokých škol v listopadu roku 1939, jež přerušilo jeho
úspěšné vysokoškolské studium, se přesunul na rodinný statek na Malči, který
v té době vlastnil jeho strýc Bohuš. Zde byl oficiálně hlášen jako zemědělský
praktikant u tamního správce a vyhnul se tak nasazení do Říše. Domníváme
se, že zde setrval až do roku 1942; bližší informace o místu jeho působení či
tehdejším zaměstnání bohužel nejsou známy.

47Práce je uložena v Archivu AV ČR, fond Kořínek, karton 21.
48Stupnice známek na univerzitě v dané době byla rovněž velmi dobrý, dobrý, dostatečný,
nedostatečný.
49Viz Přehled Riegrova studia na univerzitě na konci této kapitoly.
50Vysvědčení o první státní zkoušce. Rodinný archiv.
51Viz Přehled Riegrova studia na univerzitě na konci této kapitoly.
52Podle vzpomínek Heleny Riegrové.
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Riegrova přítelkyně Helena Holingerová zahájila v roce 1937 studium na
Lékařské fakultě UK v Praze. Na podzim roku 1941 získala zaměstnání ve Vý-
zkumném ústavu včelařském v Libčicích nad Vltavou, kde působila až do konce
války. Náplní její práce bylo laboratorní vyšetřování včelích nákaz. L.S. Riegra
při pravidelných návštěvách Heleny daná problematika zaujala, a proto vypra-
coval statistickou studii Použití statistiky k odhadu nákazy ve vyšetřovaných
včelstvech, jež byla po válce publikována (jedná se o jeho první matematickou
práci [R27]).

Na jaře roku 1942 se Riegrova profesní situace zlepšila. 1. května nastoupil
jako pomocný statistický výpočtář v Národní bance v Praze53 a působil zde
po dobu jednoho roku. Jeho postavení však nebylo vzhledem k okolnostem
jednoduché, jak je patrné z jeho dopisu V. Kořínkovi ze 4. července 1942:

Jak snad víte, jsem zaměstnán v Národní bance v Praze . . . , a to na pod-
kladě smlouvy o dílo. Bylo mi totiž slíbeno, že tato forma mého zaměstnání
je provizorní a bude mi dle možnosti změněna v řádný zaměstnanecký poměr.
Mezi tím se však poměry známým způsobem do té míry přiostřily, že jsem
nucen – ježto v Národní bance je to beznadějné, vší silou shánět řádný zaměst-
nanecký poměr jinde. Prakticky teď jsou však možnosti omezeny na válečně
důležitý průmysl. Poněvadž mám nějaké známé ve fysikálním výzkumu Ško-
dovky . . . , pokouším se za jejich pomoci dostat do Škodovky, nechci-li se za
tohoto stavu věcí, nemaje pracovní knížku, dostat (a to v dobrém případě bez
horších následků) do Říše.
Ve Škodovce (vedle fysikálního výzkumu) mám předně zájem o matematické

oddělení, jež vede doc. dr. Hampl z techniky. Doslechl jsem se, že je to, pane
profesore, Váš známý. A tak jsem konečně u jádra své prosby:
Prosil bych Vás, kdybyste p. doc. Hamplovi mohl dáti o mne nějaké, nepříliš
nepříznivé informace. P. doc. Hampl, u něhož jsem již byl, mě dal na zkoušku
jakousi úlohu, takže doporučení samo nebude pro mé přijetí podmínkou dosta-
čující. (Dostačující by bylo asi, když bych ještě k tomu úlohu vyřešil ke spo-
kojenosti p. docenta.) Ale za dnešního stavu věcí se mi zdá Vaše doporučení
podmínkou téměř nutnou. A proto bych Vám byl, pane profesore, nesmírně
zavázán, kdybyste p. doc. Hamplovi o mne něco napsal, pokud možno brzy. Ne-
musím zdůrazňovat, že bych Vás, pane profesore, neobtěžoval takto, kdyby nešlo
o věc pro mne poměrně vážnou.54

Dochoval se i dopis ze 7. července 1942, který píše M. Hampl V. Kořín-
kovi ohledně získání informací o L.S. Riegrovi, který „k nim žádáÿ. Citujeme
z Hamplova dopisu:

Od Závišky jsem dostal zprávu, že [L.S. Rieger] asi není žádný fenomén
a že prý musí ještě hodně dohánět z fysiky a prý patrně také z matematiky.
. . .Rieger na mě nedělá nejlepší dojem (takový „rybíÿ dojem), ale není nikdo
jiný.55

53Viz Pracovní průkaz. Rodinný archiv.
54Archiv AV ČR, fond V. Kořínek, karton 46.
55Archiv AV ČR, fond V. Kořínek, karton 46.
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Další dokumenty či materiály o této záležitosti se nedochovaly. Víme však,
že situace byla nakonec vyřešena k Riegrově spokojenosti. Od 1. března 1943
byl totiž L.S. Rieger zaměstnán jako technický úředník u společnosti AVIA, a.s.
pro průmysl letecký (jednalo se o koncernovou firmu zmiňované „Škodovkyÿ) se
sídlem v Letňanech. Byl přidělen do oddělení Konstrukce letadel, působil zde
jako matematický výpočtář v oboru aerodynamiky. Zde strávil zbytek druhé
světové války, pracovní poměr ukončil k 18. červnu 1945. Jeho činnost byla
hodnocena takto:

Veškeré svěřené úkoly vykonával dobře, rychle a přesně, takže jsme s jeho
výkony byli vždy spokojeni.56

Od roku 1943 se L.S. Rieger intenzivněji věnoval studiu matematiky, pod
vedením Vladimíra Kořínka začal připravovat svou dizertační práci.57 V. Koří-
nek se o tom zmiňuje ve svém životopise z 6. února 1963:

Jako mimořádný profesor jsem působil na přírodovědecké fakultě Karlovy
univerzity až do zavření českých vysokých škol Němci 17. listopadu 1939. Po
zavření českých vysokých škol pracoval jsem doma, od 1. srpna 1940 byv dán
na dovolenou s čekatelným. Pracoval jsem vědecky v teorii grup a teorii svazů,
stýkal jsem se se svými kolegy a se svými bývalými studenty, pokud bydleli
v Praze a nebyli pracovně nasazeni. Pomáhal jsem některým z nich vypracovat
práce vhodné jako disertace. Na příklad takto pracoval na své disertaci Doc.
Ladislav Rieger.

Představu o Riegrově životě a jeho osobních pocitech v tomto období mů-
žeme získat z jeho dopisu V. Kořínkovi ze dne 15. srpna 1944:

Jsem . . . od minulého týdne včetně zaměstnán (zavřen) 13 hod. denně (od
1/2 7 do 1/2 20 hod.) s 1/2 hod. přestávkou v poledne; v sobotu od 1/2 7 do 14
hod. Při tom je dost práce, poněvadž papír je materiál, jehož má Říše dosud
dostatek. Mám tedy na matematiku bohužel málo času. Také cítím, že málo
dosud znám a dovedu (5 let pro systematické studium skoro ztraceno). Proto
naléhavě potřebuji a chci zakončit svůj pokus o práci v uspořádaných grupách
– a ev. se k otevřeným otázkám později vrátit – nyní se však – pokud čas a síly
stačí, věnovat se studiu.58

19. června 1945 L.S. Rieger přestoupil ke koncernové firmě Akciová společ-
nost dříve Škodovy závody v Plzni, kde byl zaměstnán na vrchním technickém
ředitelství v Praze. Zde působil do 31. října 1945.59

56Č. Os.odd./61439/Kg/V1. Av 1394., 2. 1. 1946. Rodinný archiv.
57V Archivu AV ČR (fond V. Kořínek, karton 46) je dochována poměrně rozsáhlá kore-
spondence L.S. Riegra s V. Kořínkem z let 1941–1944. Z větší části se týká problematiky
uspořádaných grup, kterou se L.S. Rieger v té době zabýval.
58Archiv AV ČR, fond V. Kořínek, karton 46.
59Jeho hrubý měsíční příjem činil 3 350,- K, tj. 40 200,- K ročně (včetně přídavku za znalost
cizího jazyka ve výši 100,- K). Č. 4110/MJ., os.č. 24011, 19. 6. 1945. Rodinný archiv.
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Na závěr se zmíníme o Riegrových politických aktivitách. Během druhé svě-
tové války byl účastníkem ilegální komunistické skupiny Rudý Aktiv, později
Aktiv, svými články přispíval do ilegálních komunistických časopisů. Též po-
máhal perzekvovaným rodinám.60 Jeho politická činnost byla pravděpodobně
úzce spjata s Vladimírem Kouckým, jenž byl Riegrovým přítelem z PřF UK.
V. Koucký za války působil v ilegálním Ústředním výboru Komunistické strany
Československa (dále ÚV KSČ).61

Dne 1. září 1945 se L.S. Rieger stal členem KSČ.62 Z informací získaných od
jeho manželky lze usuzovat, že se L.S. Rieger snažil upozorňovat na nedostatky
ve stranickém programu a stranu otevřeně a přímo kritizoval (na stranických
fórech).63 S KSČ se „rozešelÿ pravděpodobně v roce 1956, kdy se zřekl všech
svých funkcí. V této souvislosti zmíníme též Riegrův článek z roku 1951 O mar-
xistickém pojetí matematiky [R31].

1.2.7 Poválečné období, manželství

Po skončení druhé světové války se L.S. Rieger snažil co nejrychleji dokončit
vysokoškolská studia. Již 7. září 1945 složil druhou státní zkoušku, čímž pro-
kázal odbornou způsobilost vyučovati matematice a fysice na československých
středních školách s československým jazykem vyučovacím.64

Během krátké doby dokončil svou dizertaci O uspořádaných grupách, kte-
rou poté úspěšně obhájil. 14. března 1946 L.S. Rieger složil rigorózní zkoušku
z hlavního oboru (algebra a matematická analýza), z vedlejšího (filozofie exakt-
ních věd) pak 19. března 1946. O tři dny později mu byl při slavnostní promoci
udělen titul doktora přírodních věd. O kvalitě jeho vědecké práce svědčí cena
KČSN, jíž byla v roce 1948 jeho dizertační práce oceněna. Publikována byla
jako trojice článků O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách, I, II, III
([R1], [R2], [R3]).

Období od 1. dubna 1946 do 31. srpna 1946 strávil L.S. Rieger v Lito-
měřicích při výkonu vojenské prezenční služby.65 Jeho manželka vzpomíná, že
sloužil u ženistů.

60Viz část konceptu Riegrova dopisu z období kolem roku 1948. Rodinný archiv. Dochovány
jsou oddíly dopisu Stručný a kusý popis mého poměru ke straně a činnosti pro ni, kde autor
popisuje svou politickou aktivitu v období meziválečném, válečném a poválečném, Pracovní
povinnost týkající se autorovy účasti na brigádách a Čtení tisku, ideologické sebevzdělávání.
V úvodu dopisu je poznámka Informace k prověření:.
61Vladimír Koucký (1920–1979) byl český komunistický novinář a politik ruského původu.
Krátce studoval na PřF UK, za druhé světové války patřil k aktivistům domácího odboje. Od
roku 1945 byl členem ÚV KSČ, v letech 1958 až 1968 jeho tajemníkem. V období 1955 až 1968
působil jako šéfredaktor Rudého práva, v letech 1968 až 1970 byl velvyslancem v Sovětském
svazu. Období 1970 až 1978 strávil v Belgii, v roce 1978 odešel do Itálie, kde krátce nato
zemřel.
62Viz Evidenční list pro vyšší technické kádry a jiné specialisty. Archiv ČVUT, osobní
složka L.S. Riegra.
63V rodinném archivu je např. dochován osmistránkový koncept Riegrova dopisu redakci
Rudého práva z přelomu roku 1956/57, v němž reaguje na dva novinové články. Je dochována
též odpověď autora druhého článku ze dne 16. 2. 1957.
64Rodinný archiv.
65Viz Pracovní průkaz. Rodinný achiv.
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Riegrova přítelkyně Helena Holingerová66 ukončila studia na lékařské fa-
kultě, obor neurologie, v červnu roku 1946. Poté absolvovala roční pracovní
pobyt v Plzni, kde působila jako sekundární lékařka na neurologickém oddě-
lení. Na tamním matričním úřadě ÚNV byli Ladislav Svante Rieger a Helena
Holingerová 17. května 1947 oddáni. Svědky obřadu byli sekundární lékař Vi-
lém Pelikán a jeho manželka Vlasta Pelikánová, sekretářka v nemocnici, kde
Helena pracovala.

Po skončení pracovního pobytu v Plzni se Helena Riegrová přesunula za
manželem do Prahy. Vzhledem k tehdejší bytové situaci a ostatním okolnostem
však žili nějakou dobu odděleně. L.S. Rieger bydlel na Hanspaulce v penzionu
Šárka, kde pobýval již koncem války, jeho manželka žila u své matky.

Helena Riegrová získala zaměstnání na Neurologické klinice Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze.67 Nastoupila jako sekundární lékařka, později získala
pozici asistentky. Roku 1959 přešla do nemocnice na Královských Vinohradech
na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, i zde působila jako asis-
tentka.

V roce 1950 se manželé Riegrovi přestěhovali spolu s Heleninou matkou
Františkou Holingerovou do společného bytu, jenž se nacházel ve druhém patře
činžovního domu v ulici Na Pankráci 2, Praha-Nusle.68 27. července 1950 se
jim narodila dcera Jitka, 14. února 1956 přišla na svět dcera Alena.

1.2.8 Působení na ČVUT

Na Českém vysokém učení technickém byl L.S. Rieger zaměstnán v letech 1945
až 1958, v období 1945 až 1951 byl asistentem a odborným asistentem, v letech
1951 až 1958 docentem.

Dne 1. srpna 1945, ještě před složením druhé státní zkoušky, byl L.S. Rie-
ger ustanoven asistentem ve smluvním poměru při ústavu I. matematiky (též
ústav matematický I.) na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýr-
ství v Praze. Sídlo ústavu bylo v ulici Na Bojišti 3, Praha II, jeho vedoucím
byl František Rádl (1876–1957). Riegrův nástupní roční smluvní plat byl sta-
noven na 26 844,- Kčs.69 L.S. Rieger se tehdy věnoval algebře, zabýval se teorií
uspořádaných grup a svazů. Toho období jeho vědecké činnosti bylo završeno
v roce 1952 vydáním jeho knížky [R34] O grupách a svazech.

V roce 1950 byl L.S. Rieger ve Varšavě na půlročním studijním pobytu,70

který měl značný význam pro jeho další vědeckou práci. V té době se již dlouho

66Její otec Antonín Holinger (1876–1935) se narodil 31. 8. 1876 v Praze-Michli. Vyučil se
zedníkem, pracoval jako štukatér na památkových objektech. Oženil se s Františkou Arbe-
sovou (1886–1960) z Prahy-Počernic, která se narodila 10. 4. 1886 jako jedna z pěti dětí.
V manželství Antonína a Františky Holingerových přišli na svět dva synové, Antonín (1913–
1983) a Josef (1916–1980), a dcera Helena narozená 27. srpna 1918 v Praze.
67Tato klinika byla zřízena v roce 1945 zásluhou zakladatele české neurologické školy aka-
demika Kamila Hennera (1895–1967). Ten zde byl prvním přednostou.
68Zde žila rodina i po smrti L.S. Riegra.
69Č. A 139.142/45-V/4. Rodinný archiv.
70Patrně od února do července; od 1. 2. 1950 do konce studijního roku byla Riegrovi placena
studijní dovolená. Archiv ČVUT, osobní složka L. Riegra.
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a intenzivně zajímal o matematickou logiku, zde však patrně pod vlivem vy-
nikajícího polského logika Andrzeje Mostowského71 dospěl k rozhodnutí trvale
se věnovat výzkumu v této oblasti. Kolem roku 1954 začal pracovat v axioma-
tické teorii množin, jež se v pozdějších letech dostala do popředí jeho vědeckého
zájmu.

Poznamenejme, že v akademickém roce 1950/51 došlo k rozdělení pražské
techniky na jednotlivé fakulty a tím k přejmenování vysoké školy strojního a
elektrotechnického inženýrství na fakultu strojního (a elektrotechnického) inže-
nýrství, resp. fakultu strojní (a elektrotechnickou).

17. srpna 1951 byl L.S. Rieger na fakultě strojního inženýrství pověřen rek-
torem ČVUT Vilibaldem Bezdíčkem (1906–1991) zatímním vedením II. ústavu
matematiky (též ústavu matematiky pro fakultu strojní).72

Ve stejném roce byl jmenován docentem fakulty strojního inženýrství pro
obor matematika, a to s účinností od 1. října 1951. Ministerstvo školství, věd
a umění stanovilo jeho pevný plat ve výši 10 000,- Kčs měsíčně.73 Uvědomme
si, že tato částka byla vyplácena ještě v období před měnovou reformou v roce
1953.

Ve studijních letech 1951/52 až 1957/58 působil L.S. Rieger jako vedoucí
ústavu matematiky pro fakultu strojní. Teto ústav byl součástí katedry ma-
tematiky společné pro všechny fakulty ČVUT, později fungoval při katedře
matematiky a deskriptivní geometrie na fakultě strojní a elektrotechnické.74

Riegrovo působení na technice mělo zejména v posledních pěti letech pře-
vážně pedagogický charakter. Přednášky vedl až jako vedoucí ústavu matema-
tiky, a to hlavně povinné přednášky z matematiky pro první a druhý ročník.
Jelikož počet nastupujících studentů byl tehdy značný, byla výuka a další pří-
prava s ní související pro Riegra dosti časově náročná a vyčerpávající.

V roce 1955 byla vydána jeho skripta Matematika II (pro druhý ročník
posluchačů fak. stroj. inž.) [R37]. V letech 1954/55–1956/57 měl vypsány též
některé doporučené přednášky, jako Operátorový počet, Vektorová analysa, Sta-
tistické methody při kontrole výrobků, Konformní zobrazení a Theorie pole (viz
část A.3.1). Přesto je nutno podotknout, že podle počtu publikovaných článků
byl i ve vědecké práci značně činný.

Ve akademickém roce 1953/54 vedl L.S. Rieger na katedře matematiky a
deskriptivní geometrie kroužek pro matematickou logiku. Jednalo se o pracovní
schůzky, na nichž se scházeli někteří asistenti a aspiranti této katedry pracující

71Andrzej Mostowski (1913–1975) byl polský matematik zabývající se matematickou logi-
kou a teorií množin. Studia zahájil v roce 1931 na varšavské univerzitě, později jako aspirant
pod vedením K. Kuratowského (1896–1980) a A. Tarského (1901–1983). Studoval též ve
Vídni, kde poslouchal kursy K. Gödela, a v Zürichu, kde navštěvoval přednášky P. Bernayse
(1888–1977). Od roku 1946 působil na univerzitě ve Varšavě.
72Č.j. 893/51. Rodinný archiv. V letech 1948/49, 1949/50 byl prozatimním správcem ma-
tematického ústavu Václav Hruška (1888–1954).
73Č.j. 133/52. Rodinný archiv.
74Na fakultě strojní a elektrotechnické byla ve studijním roce 1954/55 katedra matematiky
a deskriptivní geometrie rozčleněna na kabinet matematiky a kabinet deskriptivní geometrie.
Od následujícího roku byl název kabinet změněn opět na ústav.
Počínaje 1. říjnem 1956 byl L.S. Riegrovi přiznán plat (příslušející v 6.–10. roce docentury)

2 650,- Kčs měsíčně. Č.j. 14500-II-1956. Rodinný archiv.
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v daném oboru. Cíl takovýchto kroužků a seminářů organizovaných jednotli-
vými fakultami byl formulován takto:

Aby mohli mladší asistenti snáze prohlubovat své vědomosti a aby se na-
učili v kolektivu pracovníků katedry debatovat a hájit své řešení jednoduchých
problémů, . . . 75

Dne 11. července 1958 podal ředitel Matematického ústavu ČSAV (dále
MÚ ČSAV) Vladimír Knichal žádost na rektorát ČVUT o uvolnění L.S. Riegra
k výkonu práce na MÚ ČSAV. Přestup byl pochopitelně dohodnut předem.
V. Knichal svou žádost odůvodnil takto:

V našem ústavě se připravuje zřízení oddělení pro konstrukci a programo-
vání práce na rychloběžných počítacích strojích. S. dr. Rieger svým vědeckým
zaměřením a svými pracemi v matematické logice je dobře seznámen s proble-
matikou rychloběžných počítacích strojů a své znalosti a schopnosti by dobře
uplatnil v tomto oboru na našem ústavě. Důležitost tohoto oboru pro naši vědu
i naše hospodářství je nesporná.76

Této žádosti rektor ČVUT Theodor Ježdík (1889–1967) vyhověl:

Na základě jednání se s. doc. RNDr. Ladislavem Riegrem Vám sdělujeme,
že nemáme námitek proti jeho uvolnění pro ČSAV, ovšem s tou podmínkou,
že v případě potřeby (pokud nebude vyřešena situace na ústavě matematiky a
deskrip. geometrie) bude s. doc. Rieger v zimním a případně i v letním semestru
šk. r. 1958/59 přednášet jako externí pracovník ve 2 paralelkách II. ročníku.77

Na základě výše uvedené žádosti L.S. Rieger po vzájemné dohodě s vedením
techniky rozvázal pracovní poměr dnem 31. října 1958 a 1. listopadu téhož roku
začal pracovat v MÚ ČSAV.78

1.2.9 Činnost v ČSAV

Dne 14. března 1947 byl zřízen Ústav pro matematiku při ČAVU,79 k 1. srpnu
1950 byl reorganizován na Ústřední ústav matematický v rámci tehdejšího
Ústředí vědeckého výzkumu a technického rozvoje; ředitelem se stal Eduard Čech
(1893–1960). Po založení ČSAV dne 17. 11. 1952 byl tento ústav začleněn do
Akademie věd a změněn na Matematický ústav ČSAV, opět s E. Čechem jako
ředitelem. Po jeho odchodu z funkce v roce 1954 se stal ředitelem Vladimír
Knichal. V Matematickém ústavu byli soustředěni přední českoslovenští mate-
matici, kteří se zaměřili na výzkum zejména v těch matematických oblastech,

75Viz ČPM 79(1954), str. 96.
76Č.j. 225/58 Ř. Archiv ČVUT, osobní složka L. Riegra.
77Č.j. 7545/0011/58. Archiv ČVUT, osobní složka L. Riegra.
78Č.j. 10.946-II/1959. Rodinný archiv.
79ČAVU byla založena v roce 1890 pod názvem Česká akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění.
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které byly významné pro praxi a rozvoj jiných vědních (hlavně technických)
oborů.80

Riegrovo působení v Akademii věd má počátky již ve akademickém roce
1947/48, kdy byl přijat za člena Ústavu pro matematiku ČAVU. Jeho zásadní
vědecká činnost v akademii se však vztahuje až na období od listopadu 1958,
kdy na MÚ ČSAV přestoupil z ČVUT, do jeho předčasné smrti v únoru 1963.

Od svého příchodu do ČSAV měl Rieger pracovnu v hlavní budově MÚ
na adrese Žitná 25, Praha II (v současné době sídlo MÚ AV ČR), později
se přesunul na oddělení numerických metod početních v Krakovské 10, Praha
II. Nastoupil jako vědecký pracovník, později, pravděpodobně od října 1960
působil jako vedoucí vědecký pracovník, tj. ve druhém nejvyšším pracovním
zařazení. Zde se intenzivně věnoval vědecké práci.

27. září 1958 L.S. Rieger požádal o prominutí kandidátské zkoušky, státní
komise ho 21. ledna 1959 od této zkoušky osvobodila. Dne 20. února pak podal
na ředitelství MÚ ČSAV žádost o připuštění k obhajobě kandidátské dizertační
práce A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, I, II. První část [R13]
této práce byla publikována již v roce 1957, druhá část [R15] byla již přijata
do tisku. Obhajoba měla proběhnout 25. září 1959.81

Oponenty práce byli stanoveni člen korespondent ČSAV prof. RNDr. Mi-
roslav Katětov, DrSc., doc. RNDr. Václav Alda, CSc. (pracovník ČSAV) a aka-
demik Andrzej Mostowski (působící na Polské Akademii Nauk – dále PAN).
Po zvážení vědeckých kvalit předložené práce doporučili všichni tři oponenti,
aby byla obhajována jako práce doktorská. Citujme nyní ze závěrů jednotlivých
oponentských posudků:82

M. Katětov: Vzhledem k tomu, že . . . předložená disertace je cenným vědec-
kým přínosem a obsahuje vyřešení, příp. formulaci závažných vědeckých pro-
blémů, mám za to, že má vědeckou úroveň práce doktorské . . .

V. Alda: S. doc. L. Rieger předloženými pracemi prokázal plně svoje tvůrčí
schopnosti v matematice . . .Navrhuji proto, aby jeho práce byla přijatá jako
disertační práce doktorská.

A. Mostowski: Při celkovém ocenění práce Dr. Riegra nutno konstatovat, že
obě její části tvoří významný přínos k metamatematickým studiím teorie mno-
žin. . . . Jsem proto toho mínění, že práce . . . odpovídá požadavkům, kladeným
na doktorské práce nového typu.

Na základě těchto doporučení se vědecká rada MÚ ČSAV dne 2. 10. 1959
usnesla připustit L.S. Riegra k obhajobě předložené dizertační práce jako práce
doktorské. Obhajoba proběhla úspěšně dne 10. prosince 1959 v čítárně MÚ

80Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 121, karton 2b, inv.č. 39.
81Č. VH–14/59, 16636. Archiv AV ČR, Sekce I, karton 14, inv.č. 33.
82Archiv AV ČR, Sekce I, karton 14, inv.č. 33.
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ČSAV.83 Hodnost doktora fyzikálně matematických věd (DrSc.) byla L.S. Rie-
grovi udělena rozhodnutím presidia ČSAV dne 9. února 1960.84

Návštěva tak význačné osobnosti světové matematické logiky, jakou byl
A. Mostowski, byla pro československou matematickou obci významnou udá-
lostí:

Ve dnech 10. a 11. 12. 1959 dlel v Praze na pozvání ČSAV člen Polské aka-
demie nauk a profesor matematiky na varšavské univerzitě Andrzej Mostowski,
vynikající světový odborník v matematické logice. Zúčastnil se jako oponent
obhajoby doktorské disertace doc. dr. Ladislava Riegra v MÚ ČSAV a měl roz-
hovory s pražskými matematiky. Neodkladné povinnosti jej přinutily odcestovat
hned 11. 12. zpět do Varšavy, aniž bylo možno uspořádat jeho přednášku, která
by se jistě setkala se zájmem širšího okruhu našich matematiků. Doufáme, že
tato první návštěva prof. Mostowského v Praze zdaleka není poslední a že k jeho
přednáškám u nás brzy dojde.85

Pod Riegrovým vlivem vznikla v MÚ ČSAV pracovní skupina zaměřená na
matematickou logiku.86 Ta totiž hrála důležitou roli v kybernetice, jež v dané
době procházela rychlým rozvojem ve světovém měřítku. L.S. Rieger se začal
zabývat novými směry na okraji matematické logiky, které souvisely s rozvojem
samočinných počítačů.

Výzkum v oblasti matematické logiky se soustředil i na problémy základů
matematiky. Právě zde má Riegrova vědecká práce fundamentální význam. Ve
spisu shrnujícím hlavní vědecké výsledky dosažené v MÚ za prvních 12 let jeho
působení se uvádí:

Skutečnost, že se v Praze pracuje intensivně v nejzákladnějších problémech
matematické logiky (otázky bezespornosti některých matematických disciplin
a otázky nerozhodnutelnosti některých problémů těchto disciplin), je zásluhou
zesnulého pracovníka MÚ ČSAV Ladislava Riegra.87

Dne 15. ledna 1959 se konala v MÚ ČSAV porada o matematické logice
v ČSR. Zúčastnilo se jí 26 odborníků z Prahy, Brna, Bratislavy, Plzně a Prešova.
L.S. Rieger zde pronesl hlavní referát; o průběhu porady, programu, cílech,
výsledcích a obsahu svého proslovu píše ve zprávě [R41]. Citujme její úvodní
odstavce:

83Č. VH–14/59, 16636. Archiv AV ČR, Sekce I, karton 14, inv.č. 33.
Riegrovo úspěšné obhájení doktorské dizertace je zmíněno i v ČPM 85(1960), str. 388, a

ve Věstníku ČSAV 69(1960), str. 229.
84Rodinný archiv.
Od 1. října 1960 (kdy Rieger pravděpodobně získal funkci vedoucího vědeckého pracovníka)

činil jeho měsíční plat 3 300,- Kčs. 1. dubna 1962 byl po úspěšné obhajobě doktorské práce
zvýšen o 300,- Kčs. Změny mzdového fondu vědeckých pracovníků (MÚ ČSAV). Archiv AV
ČR, Sekce I, karton 6, inv.č. 12.
85ČPM 85(1960), str. 256.
86Činnost ústavu. Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 121, karton 2b, inv.č. 39.
87Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 121, karton 2b, inv.č. 39.
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Účelem porady bylo, aby skupiny resp. ti jednotlivci, kteří u nás dosud iso-
lovaně a roztříštěně pěstují matematickou logiku resp. její aplikace nebo mají
aktivní zájem o vědeckou práci v matematické logice v budoucnu, se vzájemně
osobně setkali a informovali se o svých specialisovaných zájmech resp. o své
práci v oboru matematické logiky, dnes již značně širokém, aby zjistili styčné
body svých zájmů a možnosti i potřeby spolupráce a konečně hlavně aby na
podkladě potřeb naší vědy a techniky a nynějšího stavu a směru rozvoje mate-
matické logiky ve světovém měřítku . . . se předběžně shodli na několika hlavních
tématech práce základního výzkumu a aplikací matematické logiky u nás.
V tom smyslu může být jednání porady podkladem pro případný pozdější

koordinovaný plán výzkumné práce v matematické logice v ČSR.

Významnou součástí Riegrovy pracovní náplně bylo též vychovávat mladé
vědecké pracovníky v nově se rozvíjejících oborech. Např. v roce 1959 se L.S.
Rieger podílel na konání semináře z teorie konečných automatů a příbuzných
otázek (ve spolupráci s externími pracovníky za účasti přibližně 20 osob) a
semináře z obecné teorie dyadických okruhů (byl pořádán na základě podnětů
vzešlých na lednové poradě o matematické logice za účasti 5–7 posluchačů). V té
době byly na MÚ zpracovávány přednášky z matematické logiky.88 Tak vznikl
roku 1961 Riegrův spis [R45] Matematická logika, který sloužil jako pomocný
učební text.

V posledním roce svého působení v MÚ, tedy v roce 1962, byl L.S. Rieger
odpovědným pracovníkem při řešení dílčího problému Teorie početních procesů
v rámci hlavního problému Matematická logika a její aplikace. Při řešení da-
ného úkolu se rozvíjela mezinárodní spolupráce především s polským MÚ PAN,
výsledky byly prezentovány na zahraničních konferencích (Maďarsko, Tihány,
10.–22. 9. 1962, Itálie, Řím, 25. 3. – 10. 4. 1962, NSR, Mnichov, 26. 8. – 1. 9.
1962). Během tohoto výzkumu vzniklo 5 vědeckých prací, v daném tématu se
pokračovalo i v následujícím roce.89

1.2.10 Aktivity na UK

Mimo svá hlavní pedagogická a vědecká pracoviště (ČVUT a ČSAV) působil
Rieger okrajově i na UK. Vedl zde výběrové přednášky a semináře. Na univer-
zitě přednášel od akademického roku 1951/52 téměř každoročně až do konce
života.

Zpočátku působil na PřF UK na katedře matematiky a matematické sta-
tistiky v ulici Ke Karlovu 3, Praha II, kterou vedl Eduard Čech. Po založení
Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále MFF UK) v roce 1952 přednášel na
MFF UK. Od studijního roku 1952/53 na katedře matematiky vedené Vojtě-
chem Jarníkem, od 1958/59 na katedře algebry a geometrie, kterou vedl Vla-
dimír Kořínek.

L.S. Rieger vedl dvouhodinové výběrové a doporučené přednášky a semináře
z matematické logiky a axiomatické teorie množin (viz část A.3.2). Z účastníků

88Zpráva o činnosti za rok 1959. Archiv AV ČR, Sekce I, karton 7, inv.č. 14.
89Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 121, karton 2b, inv.č. 39.
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jeho seminářů se stali později úspěšní Riegrovi pokračovatelé. Zejména se jedná
o Petra Vopěnku (nar. 1935), Petra Hájka (nar. 1940) a Jiřího Bečváře (1926–
1999). Mezi další posluchače patřili např. Věra Trnková (nar. 1934), Aleš Pultr
(nar. 1938), Kamil John, Antonín Sochor (nar. 1942) nebo Albína Dratvová
(1892–1969).

Riegrův seminář (v němž se prolínala problematika matematické logiky s te-
orií množin) získal přívlastek „pro dospěléÿ, neboť ho navštěvovali převážně
studenti vyšších ročníků, asistenti, aspiranti a vědečtí pracovníci. Obvyklý po-
čet posluchačů byl 5 až 10. Na tento seminář navázaly po Riegrově smrti semi-
náře Petra Vopěnky.

V posledních letech života L.S. Rieger intenzivně pracoval na monografii
Algebraické metody matematické logiky ; cílem bylo shrnutí nejnovějších důle-
žitých výsledků z algebraické logiky. Připravované monografii předcházely dva
pomocné učební texty O algebře nižšího predikátového počtu [R32] a již zmi-
ňovaná Matematická logika [R45], které byly určeny pro posluchače jeho semi-
nářů. L.S. Rieger též využil výsledky ze svého rukopisu, jenž byl po jeho smrti
vydán jako [R21]. Knihu se mu bohužel nepodařilo dokončit. Anglická verze
[R22] této monografie byla publikována v roce 1967 za významného přispění
Miroslava Katětova a Petra Hájka.

1.2.11 Profesní a vědecký život

Mimo přednášky a semináře konané na technice a univerzitě vystupoval L.S.
Rieger pravidelně i na přednáškách v rámciMatematické obce pražské. Ty orga-
nizoval MÚ ČSAV spolu s Jednotou.90 Přednášky se obvykle konaly jednou za
14 dní v pondělí v budově MFF UK, Ke Karlovu 3. Rieger zde referoval zhruba
jednou až dvakrát ročně, konal též přednášky pořádané Jednotou v Praze a
v Brně (viz část A.4).

L.S. Rieger se účastnil řady matematických konferencí.
Ve dnech 28. srpna až 4. září 1949 byl jako asistent ČVUT účastníkem

společného 3. sjezdu matematiků československých a 7. sjezdu matematiků pol-
ských. Sjezd byl pořádán Ústavem matematiky ČAVU, Jednotou a polským To-
warzystwem Matematycznym, jehož předseda K. Kuratowski vedl 45-člennou
polskou delegaci. Z Československa se této akce účastnilo 125 matematiků.
Přednášky se konaly na MÚ UK v Praze.

L.S. Rieger vystoupil ve třech sekcích. 29. srpna přednesl v 1. sekci Mate-
matická logika a teorie množin referát Teorie svazů brouwerovské logiky, který

90Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je jednou z nejstarších dosud existujících
učených společností v českých zemích. Její činnost byla od počátku zaměřena na zlepšo-
vání kvality výuky matematiky a fyziky a na rozvoj těchto věd. Byla založena roku 1862
pod názvem Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky, o sedm let později byla
přejmenována na Jednotu českých mathematiků. Od roku 1912 nesla název Jednota českých
matematiků a fyziků, od roku 1921 Jednota československých matematiků a fyziků (s vý-
jimkou let 1939–1945, kdy musel být název změněn opět na Jednotu českých matematiků a
fyziků). Zkráceně budeme tuto instituci označovat Jednota.
Matematická obec pražská sdružovala pracovníky, studenty a příznivce matematiky

v Praze. Patřili k ní především členové Jednoty, MÚ ČSAV a kateder matematiky ČVUT a
UK.
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byl publikován téhož roku v anglické verzi jako [R5]. Ve stejný den vystoupil ve
2. sekci Algebra a teorie čísel s příspěvkem O uspořádaných a cyklicky uspořá-
daných grupách; problematika se týkala jeho dizertační práce ([R1], [R2], [R3]).
Následující den referoval v sekci 4.A Topologie. Jeho příspěvek Topologická re-
presentace distributivních svazů byl v anglické verzi uveřejněn jako [R4].91

Ve dnech 6. až 12. září 1953 Rieger reprezentoval pražskou techniku na
8. sjezdu polských matematiků ve Varšavě, jenž byl pořádán MÚ PAN. Kromě
140 domácích účastníků sem přijela řada vědců zahraničních, a to nejen ze
Sovětského svazu a „lidově demokratickýchÿ států, ale i z Anglie, Švédska,
Dánska, Holandska, Belgie, Švýcarska, Rakouska a Itálie. Česká delegace byla
složena z Vladimíra Kořínka, Otakara Borůvky (1899–1995), Štefana Schwarze
(1914–1996), Iva Babušky (nar. 1926), Jana Maříka (1920–1994), Jaroslava
Kurzweila (nar. 1926) a L.S. Riegra. Ten zde přednesl referát O kvantifikátorech
spojujících logické proměnné 2. řádu (související s článkem [R11]).92

O dva roky později, 1. až 8. září 1955, se v Praze konal 4. sjezd českosloven-
ských matematiků. Pořádala jej matematicko-fysikální sekce ČSAV93, sjezdu se
účastnilo 300 domácích a 40 zahraničních matematiků. L.S. Rieger přednášel
v 1. sekci Algebra, theorie čísel a topologie. Dne 2. září vystoupil s referá-
tem Suslinovy algebry a jejich reprezentace, jehož ruská verze byla publikována
téhož roku jako [R11]. Dne 5. září pak přednesl příspěvek o příbuzné problema-
tice nazvaný O problému kvantifikace predikátových proměnných matematické
logiky.94

V roce 1959 byl L.S. Rieger jako delegát ČSAV vyslán na Mezinárodní sym-
posium ze základů matematiky svolané Mezinárodní matematickou unií; konalo
se ve dnech 2. až 8. září ve Varšavě. Tématem sympozia byly infinitistické me-
tody matematické logiky. Pořádající instituce MÚ PAN pozvala 30 odborníků
v matematické logice, z nichž každý vedl jednu až dvě hodinové přednášky.
Mezi přednášejícími byla světová matematická elita, např. P. Bernays ((Švý-
carsko), A. Heyting (1898–1980) (Holandsko), L. Kalmár (1905–1976) (Maďar-
sko), S.C. Kleene95 (USA), S. Mac Lane (1909–2005) (USA), S.P. Novikov (nar.

91Podrobně je konference popsána v článku Vladimíra Kořínka: Společný 3. sjezd mate-
matiků československých a 7. sjezd matematiků polských, ČPMF 75(1950), D1–D9.
92Podrobnější informace lze nalézt ve zprávě Vladimíra Kořínka: Osmý sjezd polských
matematiků ve Varšavě 1953, ČPM 79(1954), 89–92, a v jeho zprávě pro 1. sekci ČSAV
uložené v Archivu AV ČR, Sekce I, karton 22–23, inv.č. 73. Organizační poznatky z tohoto
sjezdu sepsal I. Babuška; jsou k nahlédnutí v Archivu AV ČR, Sekce I, karton 22–23, inv.č.
73.
93Pod matematicko-fysikální sekci ČSAV spadaly ústavy matematický, fysikální, geofysi-
kální, technické fysiky, astronomický a laboratoř optiky.
94Viz zprávu J. Nováka: IV. sjezd československých matematiků, ČPM 81(1956), 91–101.
95Stephen Cole Kleene (1909–1994) byl jedním z předních matematiků dvacátého století.
Je považován za jednoho ze zakladatelů a hlavních osobností teorie rekurze a teoretické
informatiky.
S.C. Kleene nejprve studoval na americké Amherst College, titul Ph.D. získal v roce 1934

na Princeton University pod vedením A. Churche. O rok později nastoupil na University
of Wisconsin, v dalších letech působil též v Princetonu na Institute for Advanced Study,
na Amherst College a za druhé světové války v americkém námořnictvu. V roce 1948 byl
jmenován řádným profesorem na University of Wisconsin – Madison, kde pracoval do konce
své vědecké kariéry a založil uznávanou skupinu logiky na tamním matematickém oddělení.
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1938) (SSSR), A. Robinson (1918–1974) (USA), A. Tarski (USA), z polských
matematiků pak K. Kuratowski, A. Mostowski a W. Sierpiński (1882–1969).
L.S. Rieger, jako jediný matematik z Československa, přednesl referát Sur le
problème des nombres naturels [R16], jenž byl uveřejněn ve sborníku sympozia.
Podrobné informace o tomto sympoziu L.S. Rieger podává ve zprávě [R42].

Ve dnech 12. až 17. září 1960 se Rieger v Rakousku zúčastnil 5. rakouského
matematického kongresu. Všichni členové české delegace (mimo Riegra to byli
J. Novák a J. Fuka)96 zde vystoupili se svými referáty. L.S. Rieger zde před-
nesl příspěvek Axiomatická dyadická aritmetika a její modely, jehož výtah je
uveřejněn jako [R43].

11. až 15. září 1962 proběhlo v Tihány v Maďarsku kolokvium Základy
matematiky, matematické stroje a jejich aplikace, a to za účasti více než 40
světových odborníků. Z Československa se ho zúčastnilo pět matematiků a jeden
lingvista, kteří též přispěli svými referáty. L.S. Rieger, jako jeden z účastníků,
blíže popisuje toto kolokvium ve zprávách [R48] a [R49].

L.S. Rieger byl školitelem tří aspirantů; bohužel jen jednu aspiranturu do-
vedl do konce. Nedočkal se však ani jedné obhajoby. První byla aspirantura
Jiřího Bečváře v oboru matematická logika. Probíhala v období 1. 7. 1951 až
30. 6. 1954. Uvědomme si, že na počátku této aspirantury neměl Rieger ani
hodnost docenta, doktorem věd se stal až pět a půl roku po jejím ukončení.
Odbornou zkoušku složil J. Bečvář dne 26. 5. 1952, kandidátskou dizertaci však
obhájil až o 14 let později, a to 5. 9. 1966.

Po osmileté přestávce se stal Riegrovým aspirantem Petr Hájek, opět v oboru
matematická logika. Studium zahájil 1. 10. 1962 a ukončil opět po třech letech,
k 30. 9. 1965. Po Riegrově smrti (14. 2. 1963) ho vedl Karel Čulík (1926 – 2002),
Riegrův přítel a kolega z MÚ ČSAV. Kandidátskou zkoušku vykonal P. Hájek
dne 26. 9. 1963, obhajoba jeho kandidátské práce proběhla 26. 3. 1965.

Posledním Riegrovým aspirantem byl Miloš Matula, kterého zpočátku (od
1. 10. 1962 do 20. 6. 1962) vedl školitel M. Katětov. Rieger byl jeho školitelem
také jen velmi krátce, od 21. 6. 1962 do své smrti. Ke dni 14. 2. 1963 byla
Matulova aspirantura zrušena. I přes krátkou osobní zkušenost a dlouhý časový
odstup M. Matula vzpomíná na Riegra s obdivem a úctou, na jeho vstřícnost
a na to, že si jako lidé byli velmi blízcí.

Rieger psal též oponentské posudky na některé kandidátské práce. V roce
1958 hodnotil dizertarční práce J. Blažka (nar. 1925) a I. Vrkoče, v roce 1961
pak práci J. Friše. Dne 19. září 1962 spolu s K. Čulíkem oponoval kandidátskou
práci Petra Vopěnky Nestandartní modely teorie množin. Předsedou komise byl
tehdy J. Mařík.97

Následující vzpomínka Jaroslava Blažka charakterizuje Riegrovu preciznost
v práci a zároveň jeho objektivnost:

V roce 1969 byl zvolen členem americké National Academy of Sciences. Za významný přínos
světovému matematickému výzkumu byla S.C. Kleenemu udělena řada vysokých vědeckých
ocenění.
96Finanční příspěvek od ČSAV činil pro každého 1 318,- Kčs. Archiv AV ČR, Sekce I,
karton 21, inv.č. 69.
97Viz Základní katalog kandidáta věd.
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Asi dva měsíce po odevzdání své kandidátské práce v Matematickém ústavu
ČSAV jsem odkryl v důkazu jedné z důležitých vět chybu a chtěl jsem práci
stáhnout. Obrátil jsem se na tehdejšího ředitele prof. Knichala. Ten mi však
s poukazem na to, kolik úřadování vybavení kandidátské práce vyžaduje, sta-
žení práce zakázal a poradil mi, abych oponentům poslal opravu. Tedy jsem
připravil dopisy s prosbou, aby jisté dvě stránky práce byly nahrazeny přilo-
ženými třemi stránkami, neboť opravený důkaz byl delší. Zajímavé byly reakce
oponentů. První z nich – slovenský matematik profesor Kolibiar – mi sdělil,
že se nic neděje, že práci ještě nečetl a druhý – tehdy docent Rieger, jemuž
jsem opravu donesl osobně, mi řekl, že má již příslušnou chybu poznamenánu
a že je rád, že jsem na ni sám přišel. Rovněž posudky obou oponentů – i když
oba doporučující – byly formulovány odlišně: Riegrův byl střízlivý až strohý, za-
tímco Kolibiarův obsahoval řadu superlativů. S odstupem času musím přiznat,
že Riegrův posudek byl objektivnější, i když Kolibiarův mohl na komisi působit
sugestivněji.

Na závěr se zmíníme o ostatních Riegrových vědeckých aktivitách souvise-
jících s jeho působením v MÚ ČSAV. V letech 1954 až 1960 byl Rieger členem
redakční rady Časopisu pro pěstování matematiky. V roce 1961 přestoupil do re-
dakce časopisu Czechoslovak Mathematical Journal, kde působil do konce svého
života. V letech 1959 až 1962 přispíval svými recenzemi do mezinárodního re-
ferativního časopisu Mathematical Reviews (uveřejnil jich celkem 17, viz část
A.2). Dne 27. prosince 1961 byl presidiem ČSAV jmenován členem vědeckého
kolegia matematiky.98

L.S. Rieger dobře ovládal ruštinu a němčinu, částečně francouzštinu a ang-
ličtinu.99

1.2.12 Soukromý život

Manželé Riegrovi byli časově plně vytíženi svým zaměstnáním, proto si najímali
paní na výpomoc s dětmi a s domácností.

Volný čas trávili často ve společnosti přátel, jezdili s nimi na výlety (hlavně
do hor – nejčastěji do Krkonoš na skautskou chatu, případně k moři). Sporto-
vali, jezdili na kolech, lyžích, oblíbeným sportem bylo sjíždění řek na kajaku
(vlastnili skládací kajak). O nedělích pravidelně pořádali rodinné výlety do
přírody. Typickým rysem Riegrovy výchovy dcer byl silný vztah k přírodě.

Riegrovi vlastnili letní byt na Kařezu u Zbirohu, kam jezdívala každoročně
na 3 měsíce na prázdniny Helenina matka s vnučkami Jitkou a Alenou; rodiče
je navštěvovali o víkendech. Bylo to prý Riegrovo oblíbené místo, neboť se mu
zde dobře pracovalo.100

Pro dokreslení osobnosti L.S. Riegra uvedeme některé informace ze vzpo-
mínek jeho manželky.

98Vědecké kolegium bylo základním vědeckým a ideovým orgánem ČSAV v příslušném
oboru.
99Archiv ČVUT, osobní složka L. Riegra.
100Podle vzpomínek Heleny Riegrové.
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Riegrovým matematickým vzorem byl Eduard Čech, po vědecké i osobní
stránce velmi uznával Františka Závišku a Vladimíra Kořínka.

Mezi jeho nejoblíbenější spisovatele patřili zejména Jack London a Romain
Roland. Na svém pracovním stole měl Rieger vystavenou fotografii Jacka Lon-
dona, Marie Curie-Sklodowské (1867–1934) a Dolores Gómez Ibárruri.101

Rieger měl silný vztah k hudbě, v dětství hrával na klavír. K srdci mu
přilnuly obzvláště skladby J.S. Bacha a L. van Beethovena. V mládí poslouchal
hlavně jazz a černošské spirituály, ve svém vůbec prvním článku Hledáme hudbu
[R23] uveřejněném v časopise Mladá kultura se věnuje tématice straight-jazzu
a hot-jazzu.

Věra Macháčková-Riegerová popisuje svého bratra jako „celoživotního re-
belaÿ, popíral prý stejně jako jeho otec společenské konvence. Zároveň však byl
tolerantní a čestný.

Rieger trpěl celý život hypersomnií (nadměrná spavost), která mu kompli-
kovala nejen vědeckou práci, ale i společenský život. Pravidelně užíval hormony
štítné žlázy. Jeho potíže patrně souvisely s jeho další chorobou, hypotenzí (nízký
krevní tlak). Navíc měl poruchu zraku zvanou daltonismus (vrozená barvosle-
post).

Podle výpovědí pamětníků se Ladislav Svante Rieger necítil zdráv již v roce
1960. Přesto jeho smrt přišla neočekávaně. Podlehl rakovině mozku ve věku
46 let. Několik měsíců strávil v nemocnici na Královských Vinohradech, krátce
před smrtí byl převezen na operaci do Ústřední vojenské nemocnice. Zemřel ve
čtvrtek 14. února 1963 několik hodin po jejím provedení.

Riegrův pohřeb se konal ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích
dne 18. února 1963 v 16.30 hodin, smuteční projev přednesl jeho dlouholetý pří-
tel Miroslav Katětov:

. . .Československá matematická logika ztrácí vedoucího pracovníka v oboru
matematické logiky, vědce, který první u nás začal soustavně a na soudobé
úrovni pěstovat tuto disciplinu, dosáhl v ní objevných výsledků světového vý-
znamu a vytvořil kolektiv spolupracovníků a žáků, na kterých spočívá velká od-
povědnost za další rozvoj této důležité oblasti vědy.
Dr. Riegrovi byla vlastní hluboká osobitost a principiálnost přístupu k vě-

deckým problémům i k širším otázkám. Široké spektrum jeho vědecké tvorby a
zájmů, zasahující podstatně též do aplikací, mělo svým jádrem úsilí o zdolání
základních zásadních problémů. Přistupoval k nim hluboce originálním způso-
bem a dospěl k poznatkům, metodám a pohledům, jejichž význam je světově
uznáván a bude v budoucnosti ještě vzrůstat. . . . 102

O úmrtí L.S. Riegra informoval Časopis pro pěstování matematiky a Cze-

101Dolorés Gómez Ibárruri (1895–1987) zvaná La Pasionaria (zanícená) byla španělská ko-
munistka. Od roku 1917 působila v socialistické a od 1920 v komunistické straně. Mnohokrát
byla vězněná, stala se za hlavní osobností španělské občanské války. Období 1939 až 1977
strávila v exilu v Moskvě. Po návratu do Španělska byla zvolena do parlamentu.
102Rodinný archiv.
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choslovak Mathematical Journal.103Pochován je na Vyšehradském hřbitově, tak
jako více než šest set význačných osobností české národní kultury. Rodinná
hrobka je označena číslem 9 a nachází se v sektoru 14 (naproti hrobům K. Čapka
a M. Alše).

1.2.13 Další osudy Riegrovy rodiny

Podívejme se nyní, jak se vyvíjely životní osudy Riegrových nejbližších po jeho
smrti.

Helena Riegrová získala v březnu roku 1965 titul kandidáta věd, v červnu
1968 se pak habilitovala pro obor neurologie. V roce 1970 přestoupila v rámci
Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů do Thomayerovy nemocnice,
kde působila až do roku 1987. Od té doby je v důchodu. I v pokročilém věku je
velice čilá, stále dochází na přednášky na lékařskou fakultu a sleduje vědecký
vývoj nejen v oboru neurologie.

Riegrova starší dcera Jitka absolvovala studium psychologie na UK v Praze,
později školící kurs analytické psychologie a psychoterapie ve Švýcarsku. Pro-
vdala se za Karla Škodu, klinického psychologa, jenž působil v psychiatrické
léčebně v Havlíčkově Brodě. Dne 30. července 1979 porodila dvojčata Marka a
Alexandru. V současné době pracuje jako klinická psycholožka se zaměřením
na psychoterapii v Praze-Modřanech.

Mladší dcera Alena absolvovala na UK studium speciální pedagogiky. Blíže
se pak specializovala na oblast logopedie, opožděného vývoje řeči a vývojo-
vých poruch učení. V současnosti individuálně doučuje postižené děti a bydlí
s matkou v Praze. Po otci zdědila touhu porozumět podstatě a kráse matema-
tiky. Přestože tuto vědu nikdy nestudovala, sama se ve volných chvílích věnuje
studiu základů matematické analýzy.

Sestra Věra Macháčková-Riegerová vystudovala germanistiku na FF UK,
později se stala kandidátkou věd a docentkou a na filozofické fakultě vyučovala.
Od roku 1970 byla nezaměstnaná, později odešla do penze. V té době se začala
věnovat překladatelství z němčiny do češtiny. Přeložila např. díla S. Zweiga a
J.W. Goethea.104 Žije v Praze se svým manželem Pavlem Peškou, profesorem
práv. Snaží se spravovat rodinný majetek a zachovávat památky a vzpomínky
na své slavné předky.

1.2.14 Riegrův matematický odkaz

Na závěr se budeme snažit postihnout základní pilíře, na kterých po Riegrově
smrti stavěl a dále se vyvíjel výzkum v oblastech, jejichž základy Rieger v Čes-

103Docent Dr. Ladislav Rieger zemřel, ČPM 88 (1963), str. 260, a Death, CMJ 13(88)
(1963), str. 324.
104Je jednou z kolektivu autorů Slovníku spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužic-
kosrbských (1987). Přeložená díla: např. B. Hamannová: Alžběta: císařovna proti své vůli
(2002), Rudolf: korunní princ a rebel (1993), W. Richter: Ludvík II.: král bavorský (1995), S.
Zweig: Léčení duchem (1999), Triumf a tragika Erasma Rotterdamského (1997), J.W. Goethe:
Italská cesta (1982), Z mého života; báseň i pravda (1998). Přeložila verše díla K. Kramar:
Vrtochy Habsburků: záliby a rozmary členů císařské rodiny (2000).
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koslovensku položil. Výzkum v základech teorie množin, jenž u nás Rieger za-
hájil, široce rozvinul Petr Vopěnka. Vopěnkův Pražský seminář základů teorie
množin byl přímým pokračováním semináře, který L.S. Rieger vedl na MFF
UK. V roce 1967 byly členy Vopěnkova semináře tito matematici: Bohuslav Bal-
car (nar. 1943), Lev Bukovský (nar. 1939), Petr Hájek, Karel Hrbáček, Tomáš
Jech (nar. 1944), Antonín Sochor, Petr Štěpánek (nar. 1943) a Petr Vopěnka.
V referátu P. Hájka Sets and semisets publikovaném v [Pro71] je na str. 79
uveřejněn seznam prací členů semináře za prvních pět let jeho existence, jenž
čítá 55 položek. Pražský seminář základů teorie množin se postupně stal světově
známou školou teorie množin vynikající kvality.

V souvislosti s rozvojem výpočetní techniky začala v Československu pra-
covat skupina Riegrova bývalého aspiranta Jiřího Bečváře. Ta se zabývala lo-
gickými základy výpočetních procesů a struktur. Petr Hájek, rovněž Riegrův
bývalý aspirant, se v šedesátých a sedmdesátých letech zaměřil na aplikovanou
matematickou logiku a metamatematiku aritmetiky. Pod jeho vedením praco-
val Seminář aplikované matematické logiky. Později vedl též (společně s Pavlem
Pudlákem (nar. 1952)) Seminář metamatematiky aritmetiky, jehož zásluhou se
matematická logika dostala na světovou úroveň.

Při matematické vědecké sekci Jednoty vznikla skupina matematické logiky
a při Československé kybernetické společnosti skupina aplikované matematické
logiky.105

Ke dvacátému výročí Riegrova úmrtí se na MFF UK uskutečnila násle-
dující vzpomínková akce. Dne 17. října 1983 se konala 45. schůzka Pražské
skupiny matematické logiky při matematické vědecké sekci Jednoty, jež byla vě-
nována památce významného matematika a zakladatele československé logické
školy doc. dr. Ladislava Riegra, DrSc. Úvodní slovo přednesl Petr Štěpánek,
hlavní referát proslovil Petr Vopěnka, promluvil též Bohuslav Balcar. Na závěr
pak vystoupil s několika osobními vzpomínkami Miroslav Katětov.106

O osobnosti a matematickém přínosu L.S. Riegra byly publikovány články
K. Čulíka [Čul64a] a [Čul64b], P. Hájka [Háj76] a W. Szczecha [Szc70] a
[Szc73].107 Doplňme, že L.S. Riegra uvádí i německý biografický slovník Le-
xikon bedeutender Mathematiker [GIS90].

Jako zakladatel matematické logiky a axiomatické teorie množin je L.S.
Rieger zmiňován P. Hájkem na str. 90 v knize Kurt Gödel [MN96] a týmž
autorem na str. 67 v příspěvku Sets and semisets uveřejněném v [Pro71]. Přínos
L.S. Riegra je též zdůrazněn na str. 80 v článku K. Drbohlava (1927–1995)
[Drb87].

105[Háj76].
106Rodinný archiv Věry Macháčkové-Riegerové.
107Zkrácené verze referátu W. Szczecha o přínosu L.S. Riegra v matematické logice předne-
seného dne 26. 4. 1969 na 25. Konferencji Grupy Tematycznej Historii Logiki PAN konané
v Krakově.
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Přehled Riegrova studia na univerzitě

L.S. Rieger měl na PřF UK zapsány tyto předměty (v závorce je uvedeno jméno
přednášejícího a počet hodin týdně, případně prospěch):

Zimní semestr 1935/36:

Úvod do diferenciálního a integrálního počtu (Kořínek, 6, velmi dobrý), Úvod do
deskriptivní geometrie (Hlavatý, 4, velmi dobrý), Konstr. cvičení z deskriptivní geo-
metrie (Hlavatý, 4, dobrý), Prosem. cvičení z analytické geometrie (Hlavatý, 2, velmi
dobrý), Prosem. cvičení (Petr, 2), Proseminář „Úvod do teoretické fysikyÿ (Trkal, 2,
velmi dobrý), Úvod do teoretické fysiky (Trkal, 2, velmi dobrý), Úvod do algebry (Petr,
5), Experimentální fysika (Žáček, 5, velmi dobrý), Chemie anorganická (Křepelka, 5),
Prakt. kurs jazyka českého (Haller, 2).

Letní semestr 1935/36:

Stará a dnešní filosofie přírodních věd (Rádl, 3, velmi dobrý), Výchovné metody
s hled. marx. psychologie (Příhoda, 3, velmi dobrý), Úvod do algebry (Petr, 4), Pro-
sem. cvičení z algebry (Petr, 2), Úvod do deskriptivní geometrie (Hlavatý, 4, velmi
dobrý), Konstr. cvičení z deskriptivní geometrie (Hlavatý, 4, dobrý), Prosem. cvičení
z analytické geometrie (Hlavatý, 2, velmi dobrý), Úvod do diferenciálního a integrál-
ního počtu (Kořínek, 6), Prosem. cvičení k „Úvodu do teoretické fysikyÿ (Trkal, 2),
Úvod do teoretické fysiky (Trkal, 4), Úvod do experimentální fysiky (Žáček, 5), Fy-
sikální praktikum (Žáček, 6, velmi dobrý), Anorganická chemie (Křepelka, 3, velmi
dobrý), Prakt. kurs českého jazyka (Haller, 2).

Zimní semestr 1936/37:

Algebra (Petr, 5), Přehled analysy (Jarník, 2, velmi dobrý), Počátky teorie čísel
(Jarník, 1), Cvičení prosem. (Petr, 2), Prosem. cvičení z analytické geometrie (By-
džovský, 2, velmi dobrý), Prosem. cvičení z analytické geometrie (Hlavatý, 2, velmi
dobrý), Prosem. cvičení z teoretické fysiky (Záviška, 2, velmi dobrý), Úvod do teore-
tické fysiky (Trkal, 2, velmi dobrý), Vlny a korpuskule (Trkal, 3), Fysikální praktikum
II. (Žáček, 6, velmi dobrý), Úvod do teorie funkcí komplexní proměnné (Kössler, 5),
Vektorové a tensorové pole (Záviška, 2).

Letní semestr 1936/37:

Přehled analysy (Jarník, 2, velmi dobrý), Elementární algebra (Kořínek, 3, velmi
dobrý), Prosem. cvičení z analysy (Petr, 2, velmi dobrý), Prosem. cvičení z analytické
geometrie (Hlavatý, 2, velmi dobrý), Prosem. cvičení z teoretické fysiky (Záviška, 2,
velmi dobrý), Prosem. cvičení z analytické geometrie (Bydžovský, 2), Speciální partie
z experimentální fysiky (Dolejšek, 3), Počátky teorie čísel (Jarník, 1).

Zimní semestr 1937/38:

Úvod do teorie čísel (Petr, 4), Diferenciální rovnice (Kössler, 5), Theorie ideálů
(Kořínek, 3), Úvod do astronomie a kosmické fysiky (Heinrich, 3, velmi dobrý), Semi-
nární cvičení (Petr, 2), Seminární cvičení (Kössler, 2), Seminární cvičení (Jarník, 2),



44 Ladislav Svante Rieger

Seminář pro teoretickou fysiku (Záviška, 2), Semin. cvičení v principech mechaniky
(Trkal, 2), Pružnost a pevnost (Záviška, 3), Hydrodynamika (Záviška, 2), Fysikální
praktikum, kurs III. (Žáček, 6, dobrý).

Letní semestr 1937/38:

Filosofie přírodních věd (Matoušek, 3, velmi dobrý), Úvod do teorie čísel (Petr,
5), Noetické základy neeuklidovské geometrie (Hlavatý, 4), Teorie nekonečných řad
(Jarník, 2), Minkovského věta (Jarník, 1), Diferenciální rovnice (Kössler, 3), Teo-
rie ideálů (Kořínek, 3), Transfinitní aritmetika (Knichal, 2, velmi dobrý), Seminární
cvičení (Petr, 2), Seminární cvičení (Kössler, 2), Seminární cvičení (Jarník, 2), Se-
minář pro teoretickou fysiku (Záviška, 2), Seminární cvičení v mechanice (Trkal, 2),
Termodynamika (Záviška, 5), Speciální partie z experimentální fysiky (Dolejšek, 3),
Cvičení v chemii experimentální (Křepelka, 10, velmi dobrý), Pedagogický seminář
(Heindrich, 2, velmi dobrý), Lebesqueův integrál (Wolf, 2), Pedagogická psychologie
(Heindrich, 5, velmi dobrý).

Zimní semestr 1938/39:

Úvod do teorie funkcí komplexní proměnné (Kössler, 5), Vybrané kapitoly z dife-
renciálního počtu (Jarník, 3), Seminární cvičení (Jarník, 2), Vybrané partie z teorie
reálných funkcí (Knichal, 2), Matematický seminář (Kořínek, 2), Seminář pro te-
oretickou fysiku (Záviška, 2), Cvičení seminární (Trkal, 2), Kinetická teorie hmoty
(Trkal, 3), Teorie elektromagnetického pole (Záviška, 5, velmi dobrý), Speciální partie
z experimentální fysiky (Dolejšek, 3), Demonstrační praktikum fysikální (Dolejšek, 3,
velmi dobrý), Kurs prací laboratorních (Dolejšek, 3, velmi dobrý).

Letní semestr 1938/39:

Úvod do teorie funkcí komplexní proměnné (Kössler, 4), Vybrané části z teorie
funkcí komplexní proměnné (Kössler, 1), Vybrané kapitoly z diferenciálního počtu
(Jarník, 3), Matematický seminář (Kořínek, 2, velmi dobrý), Seminář pro teoretickou
fysiku (Záviška, 2, velmi dobrý), Seminární cvičení (Jarník, 2), Elektromagnetická
teorie světla (Záviška, 3), Elektronová teorie (Záviška, 2), Speciální partie z experi-
mentální fysiky (Dolejšek, 3), Vybrané partie z teorie reálných funkcí (Knichal, 2).

Rodinný archiv.
Seznam předmětů, jména přednášejících a týdenní hodinová dotace byly

zjištěny z Riegrova vysokoškolského indexu, nesoucího název Seznam přednášek
(Index lectiorum). Cvičení byla tehdy uváděna vždy jako samostatný předmět,
proto byla rovněž známkována. Na druhou stranu některé předměty (tedy i
přednášky) hodnoceny nebyly.

Prospěch v hodnocených předmětech je uveden podle Celkového přehledu
prospěchu, vydaného v prvních třech ročnících, tedy v letech 1935/36–1937/38,
známky z akademického roku 1938/39 jsou zjištěny na základě vysvědčení z jed-
notlivých předmětů (podle typu předmětu mají název vysvědčení seminární,
resp. proseminární, resp. kolokvijní, resp. laboratorní). Tato vysvědčení jsou
v rodinném archivu zachována od roku 1937 do roku 1939, ne však pro všechny
známkované předměty. Není tedy jisté, zda jsou pro rok 1938/39 známy známky
ze všech hodnocených předmětů.
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Kapitola 2

Teorie grup

2.1 Uspořádané a cyklicky uspořádané grupy

Prvním tématem, kterým se Ladislav Svante Rieger v rámci své vědecké čin-
nosti zabýval, byla teorie uspořádaných a cyklicky uspořádaných grup. Studiu
v této oblasti se věnoval v posledních letech druhé světové války, dosažené vý-
sledky shrnul v dizertační práci, kterou předložil k obhajobě na konci roku
1945; publikovány byly v pracích [R1], [R2] a [R3]. O jejich vědecké kvalitě
svědčí cena Královské české společnosti nauk, jež mu byla udělena roku 1948.

Doplňme, že 29. 4. 1948 referoval L.S. Rieger v Jednotě na téma O cyklicky
uspořádaných grupách a 29. 8. 1949 vystoupil na společném 3. sjezdu matema-
tiků československých a 7. sjezdu matematiků polských v Praze s přednáškou
O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách.

První dvě části své dizertace L.S. Rieger dokončil v listopadu roku 1944,
třetí část o rok později. Pracoval na tomto tématu s pomocí Vladimíra Kořínka
za obtížných válečných poměrů.1

Jednou z největších komplikací Riegrova výzkumu byl omezený přístup ke
světové odborné literatuře. Později se např. ukázalo, že zásadní a klíčový pojem
zavedený v článku [R1] – pojem (normální) velikostní podgrupy, viz dále – je
jen speciálním případem obecnějšího pojmu (l-ideálu) přeÚplné) udstaveného
G. Birkhoffem (1911–1996) v práci [Bir42]. V článku [R1] jsou tak dokázány
některé výsledky, které byly publikovány již dříve. S těmito obtížemi se L.S.
Rieger potýkal i u řady pozdějších témat a vědeckých prací.

Nyní popíšeme hlavní myšlenky Riegrovy práce z oblasti uspořádaných
grup, v následujících oddílech se budeme podrobněji věnovat jednotlivým té-
matům. Zejména se soustředíme na nejdůležitější dosažené výsledky a jejich
zařazení do kontextu vývoje světové matematiky.

Grupa2 se nazývá uspořádaná, pokud je lineárně uspořádána a relaci uspo-

1V Archivu AV ČR je uchována jejich korespondence z období 1941 až 1944. Fond V. Ko-
řínek, karton 46.
2Nebude-li uvedeno jinak, grupu budeme v dalším textu chápat multiplikativně. Jednotka

bude značena e.



48 Teorie grup

řádání je možno násobit zleva i zprava. Obdobně grupa, která je uspořádána
trojčlennou (ternární) relací cyklického uspořádání (viz dále), se nazývá cyk-
licky uspořádaná, jestliže lze relaci cyklického uspořádání násobit zleva i zprava.
Uspořádané grupy jsou v jistém smyslu zvláštním případem grup cyklicky uspo-
řádaných (viz dále).

Ukázalo se, že je-li grupa uspořádanou či cyklicky uspořádanou grupou, je
tím již do značné míry určena její algebraická struktura. Hlavním úkolem tří
Riegrových prací bylo zkoumat vliv těchto uspořádání (obecných i speciálních)
na strukturu grupy. První publikace [R1] je věnována výhradně uspořádaným
grupám, druhá [R2] na ni navazuje zavedením grup cyklicky uspořádaných,
v práci [R3] jsou oba typy grup studovány s využitím topologických prostředků.
Každá část je rozdělena do tří podčástí (§ 1 až § 9).

2.1.1 O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách,
I [R1] (1947)

Definice: Nechť je grupa G lineárně uspořádána relací <.3 Jestliže

(∀x ∈ G)(∀y ∈ G)(∀z ∈ G)(x < y ⇒ (zx < zy et xz < yz)),

potom G nazýváme uspořádanou grupou.

Snadno nahlédneme, že uspořádání na grupě G lze definovat pomocí tzv.
pologrupy P pozitivních prvků.4 Nechť je dána podmnožina P ⊆ G, pro kterou
platí:

1. (∀x ∈ P )(∀y ∈ P )(xy ∈ P ),

2. (∀x ∈ P )(∀z ∈ G)(zxz−1 ∈ P ),

3. (∀x ∈ P )((x 6= e et x /∈ P ) ⇒ x−1 ∈ P ).

Potom je uspořádání grupy G definováno předpisem

x < y ⇔ yx−1 ∈ P.

V případě aditivní grupy reálných čísel je pologrupou P pozitivních prvků
pologrupa všech kladných reálných čísel. Uvažujeme-li uspořádání na multipli-
kativní grupě kladných reálných čísel, pak P je množina reálných čísel větších
než jedna.

Téměř veškerá tvrzení týkající se uspořádaných grup L.S. Rieger dokazuje
přes pozitivní prvky, pojem pozitivního prvku je základním a přirozeným ná-
strojem pro práci s uspořádanými grupami. Důkazy bývají často založeny na
zkoumání vlastností pologrupy všech pozitivních prvků.
3Relace < má tedy tyto vlastnosti:

1. (∀x ∈ G)(non(x < x)),

2. (∀x ∈ G)(∀y ∈ G)((x 6= y et non(x < y)) ⇒ y < x),

3. (∀x ∈ G)(∀y ∈ G)(∀z ∈ G)((x < y et y < z) ⇒ x < z).Úplné) u

4Termín pozitivní je zde odvozen z aditivního pojetí grupy. Je tedy x ∈ P ⇔ x > e,
v aditivním pojetí je x ∈ P ⇔ x > 0.
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§ 1: Základní vlastnosti uspořádaných grup

Nejjednodušším případem uspořádaných grup jsou tzv. archimedovsky uspořá-
dané grupy. Jejich algebraická struktura je předepsána následovně:

Definice: Uspořádaná grupa G se nazývá archimedovsky uspořádaná, po-
kud ke každým dvěma pozitivním prvkům x, y ∈ G existuje přirozené číslo n,
pro které xn > y > e.

Příkladem archimedovsky uspořádané grupy je např. aditivní grupa reál-
ných čísel s přirozeným uspořádáním.

L.S. Rieger podává na počátku své práce důkaz věty, že každá archimedovsky
uspořádaná grupa je komutativní a u-izomorfní 5 s vhodnou podgrupou aditivní
grupy reálných čísel.

První část věty (která se týká komutativity) byla dokázána již v roce 1901
O. Hölderem (1859–1937) [Höl01], později též R. Baerem (1902–1979) [Bae29] a
H. Cartanem (1904–?) [Car39]. Žádný z těchto důkazů však L.S. Riegrovi nebyl
znám. Druhá část věty je nejjednodušším případem Hahnovy fundamentální
věty o uspořádaných komutativních grupách ([Hah07], viz dále).

Pro uspořádané grupy, jež nejsou uspořádány archimedovsky, je situace da-
leko složitější. Do počátku čtyřicátých let dvacátého století však byl systema-
ticky studován pouze případ komutativních grup, a to právě H. Hahnem. Proto
se L.S. Rieger začal zabývat obecnými uspořádanými grupami. V následující
části uvidíme, jak zmiňovanou Hahnovu větu zařadil do teorie obecných uspo-
řádaných grup.

Jedním z nejvýznamnějších výsledků Riegrovy práce [R1] je nalezení nut-
ných a postačujících podmínek pro to, aby grupu bylo možné uspořádat. K jeho
důkazu L.S. Rieger použil výše zmiňovanou větu o archimedovsky uspořáda-
ných grupách. Výsledek je uveden ve dvou větách. Jelikož jsou jejich tvrzení
poměrně komplikovaná a není zapotřebí je zde uvádět v úplném znění, budeme
je prezentovat (po potřebných definicích) pouze ve zkrácené podobě.

Definice: Nechť G je uspořádaná grupa. Absolutní hodnotou |x| prvku
x ∈ G, x 6= e, rozumíme pozitivní z prvků x, x−1. Dále klademe |e| = e.

Nechť x, y ∈ G, x 6= e, y 6= e. Říkáme, že prvek x má stejnou velikost jako
prvek y, a píšeme Vel(x) =Vel(y), jestliže existují přirozená čísla m,n, pro
která |x| < |y|n, |y| < |x|m. Říkáme, že x má větší velikost než y, a píšeme
Vel(x) >Vel(y), jestliže |x| > |y|n pro každé přirozené n.

Relace Vel(x) =Vel(y) je ekvivalence na množině všech prvků grupy G růz-
ných od jednotky. Třídy této ekvivalence6 tvoří (lineárně) uspořádanou mno-
žinu M(G), což je tzv. systém velikostí grupy G, který je ke každé uspořádané
grupě dán jednoznačně.7

5Říkáme, že dvě uspořádané grupy (G, <) a (H, <′) jsou u-izomorfní, jestliže existuje
grupový izomorfismus f : G → H takový, že (∀x ∈ G)(∀y ∈ G)(x < y ⇔ f(x) <′ f(y)). L.S.
Rieger používá termín izomorfní a podobné (co do uspořádání).
6Tyto třídy jsou též známy pod názvem Archimedovy třídy.
7Uvědomme si, že je-li G archimedovsky uspořádanou grupou, pak M(G) obsahuje právě

jednu velikost.
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Věta A: Nechť G je uspořádaná grupa a M(G) její systém velikostí. Potom
je v G jednoznačně určen systém podgrup

· · · ⊆ Ĝξ ⊂ Gξ ⊆ · · · ⊆ G, ξ ∈ M(G)

tak, že:

1. ke každému ξ ∈ M(G) patří jedna dvojice podgrup Ĝξ ⊂ Gξ,

2. pro každá ξ, η ∈ M(G) je

· · · ⊆ Ĝξ ⊂ Gξ ⊆ · · · ⊆ Ĝη ⊂ Gη ⊆ . . .

právě tehdy, když ξ < η,

3. platí jisté vlastnosti V1, V2, V3.

Věta B: Nechť v grupě G existuje systém podgrup

{e} ⊆ · · · ⊆ Ĝξ ⊂ Gξ ⊆ · · · ⊆ Ĝη ⊂ Gη ⊆ . . . ,

který splňuje vlastnosti V1, V2, V3 z Věty A. Potom je uspořádání grupy G
určeno tak, že systém podgrup {Ĝξ, Gξ} je právě systém z Věty A a uspořáda-
nou množinu indexů M = (. . . , ξ, . . . , η, . . . ) lze považovat za systém velikostí
tohoto uspořádání.

Podgrupy z Věty A a Věty B jsou definovány takto:

Gξ = {x ∈ G : Vel(x) ≤ ξ} ∪ {e},

Ĝξ = {x ∈ G : Vel(x) < ξ} ∪ {e}.

Nazývají se základní velikostní podgrupy.
Aby bylo možno tvořit libovolné průniky a součty podgrup Gξ a Ĝξ, provede

se jisté rozšíření systému {Ĝξ, Gξ} o další potřebné podgrupy. Takto vzniklý
systém S(G) se nazývá úplný systém velikostních podgrup. Jeho prvky jsou
označovány jako (obecné) velikostní podgrupy.8

Stejné problematice se později věnovali E.P. Šimbireva [Šim47],9 K. Iwa-
sawa (1917–1998) [Iwa48], A.I. Mal’cev (1909–1967) [Mal49] a V.D. Podderju-
gin [Pod57]. L. Fuchs (nar. 1924) ve své knize Partially Ordered Algebraic Sys-
tems [Fuch63]10 na str. 51 udává Riegrův výsledek včetně důkazu v pozměněné
podobě. Podle našeho názoru je však průhlednější původní Riegrovo znění.

8Tyto podgrupy jsou plně charakterizovány vlastností (x ∈ S et Vel(y) ≤Vel(x))⇒ y ∈ S.
9V této práci je podána postačující podmínka, aby se grupa dala uspořádat; z ní např.

plyne, že každou volnou grupu lze uspořádat.
10Vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní a vůbec první monografii o uspořádaných alge-
braických strukturách, poznamenejme, že tato kniha vyšla též v ruštině a němčině ([Fuch65]
a [Fuch66]).
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V souvislosti s touto větou L.S. Riegra citují i V.M. Kopytov a N.Ya. Medve-
dev v monografii The theory of lattice-ordered groups [KM94] a G.P. Graham
[Gra68].11

Jako důsledek obecnější věty, která je též v této části Riegrovy práce doká-
zána, platí následující:
Je-li velikostní podgrupa N ∈ S(G) normální podgrupou12 uspořádané grupy

G, potom faktorová grupa G/N je též uspořádanou grupou s uspořádáním da-
ným předpisem

xN < yN ⇔ (∀z ∈ N)(yx−1 > z).

V prvním paragrafu je uvedeno několik nutných podmínek pro to, aby ve-
likostní podgrupa byla normální podgrupou uspořádané grupy. V následujícím
uvádíme některé konkrétní důsledky obecnějších vět, které L.S. Rieger v prvním
paragrafu své práce dokázal.

• Jestliže je systém velikostí M(G) konečný, pak každá podgrupa systému
S(G) je normální v G.

• Je-li M(G) dobře uspořádaná množina,13 pak každá podgrupa systému
S(G) je normální v G.

• Jestliže c 6= e je prvek z centra14 grupy G a Vel(c) = ξ, potom podgrupy
Ĝξ, Gξ jsou normální v G.

L.S. Rieger zde též ukazuje, jak vypadají tři známé věty o izomomorfismu
pro případ uspořádaných grup.

Poznámka: V recenzi práce [R1] otištěné v časopise Mathematical Reviews
upozorňuje G. Birkhoff, že L.S. Rieger zřejmě nečetl jeho práci Lattice ordered
groups [Bir42].15 Tvrdí, že Riegrovy velikostní podgrupy jsou identické jím za-
vedeným l-ideálům ve svazově uspořádaných grupách.16 L.S. Rieger tak znovu
objevil velikostní podgrupy a dokazoval pro ně jisté vlastnosti, které již byly
dokázané v [Bir42].

Podotkněme, že obecnější svazově uspořádané grupy zahrnují (lineárně)
uspořádané grupy (každá uspořádaná grupa je též svazově uspořádaná).

Birkhoffův l-ideál je definován jako normální podgrupa s vlastností

(V 1) (x ∈ N et |y| ≤ |x|) ⇒ y ∈ N, kde |x| = x ∨ x−1.

11Doplňme, že v dnešní době se o uspořádatelnosti grupy zpravidla udává věta z práce
[Ohn52] M. Ohniského (viz např. [Gla99]).
12Připomeňme, že podgrupa N grupy G se nazývá normální, jestliže (∀x ∈ N)(∀z ∈ G)
(zxz−1 ∈ N), neboli s každým prvkem obsahuje N všechny prvky konjugované.
13Uspořádaná množina se nazývá dobře uspořádaná, jestliže každá její neprázdná podmno-
žina obsahuje nejmenší prvek.
14Centrum CG grupy G je definováno takto: CG := {c ∈ G : (∀z ∈ G)(cz = zc)}.
15Přestože jeden její výsledek L.S. Rieger cituje v [R2], str. 33.
16Svazově uspořádanou grupou je nazývána částečně uspořádaná grupa, která je – jako
částečně uspořádaná množina – zároveň svazem (viz část 3.1.1).
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Velikostní podgrupy (jež obecně nemusí být normálními podgrupami) jsou
charakterizovány vlastností

(V 2) (x ∈ S et Vel(y) ≤ Vel(x)) ⇒ y ∈ S.

Vlastnosti (V 1) a (V 2) jsou však (pro uspořádané grupy) ekvivalentní, proto
normální velikostní podgrupy jsou speciálním případem l-ideálů. G. Birkhoff
v [Bir42] dochází např. k analogickému výsledku jako L.S. Rieger, že faktorová
grupa svazově uspořádané grupy podle l-ideálu je opět svazově uspořádaná.

§ 2: Lexikografický součin, komutativní případ

Pojem lexikografického součinu je běžně znám pro případ násobení ordinálních
typů a čísel. Zde je zaveden i do oblasti uspořádaných grup.

Lexikografický součin17 (Slex)ξ∈M (Mξ) uspořádaných grup Mξ přes lineárně
uspořádanou indexovou množinu M je určitá podgrupa kartézského součinu

(Skart)ξ∈M (Mξ) grup Mξ,

která má jisté vlastnosti. Díky nim lze jednoduše zvolit její uspořádání tak, že
se stane uspořádanou grupou. Obecný kartézský součin uspořádaných grup je
pouze částečně uspořádanou grupou.18

Příkladem lexikografického součinu je kartézský součin G = Πi∈IGi přes (li-
neárně uspořádanou) konečnou množinu I uspořádaných grup Gi. Uspořádání
na výsledné grupě G je dáno takto:

g < h právě tehdy, když gj < hj , kde j je nejmenší i ∈ I, pro které gi 6= hi.

Obecně platí následující vztah mezi lexikografickým a direktní součinem:

Věta: Lexikografický součin uspořádaných grup je direktním součinem právě
tehdy, když uspořádání indexové množiny je dobré.

Lexikografický součin je jedním z ústředních pojmů teorie uspořádaných
grup. Jedním ze základních (za obecných podmínek však značně náročných)
úkolů této teorie je vnořit danou uspořádanou grupu při zachování jejího sys-
tému velikostí do lexikografického součinu uspořádaných grup již lexikograficky
nerozložitelných. Tato úloha je plně vyřešena pro případ uspořádaných komu-
tativních grup, a to již zmiňovanou Hahnovou fundamentální větou:

Věta: Každá komutativní uspořádaná grupa G o systému velikostí M(G)
je u-izomorfní s vhodnou podgrupou lexikografického součinu

(Slex)ξ∈M(G)(Rξ) aditivních grup reálných čísel Rξ = R.

Vidíme tedy, že lexikografické součiny aditivních grup reálných čísel jsou ja-
kýmisi univerzálními uspořádanými komutativními grupami. L.S. Rieger dále
dokázal nutnou a postačující podmínku pro to, aby uspořádaná grupa byla ko-
mutativní. Tak je ukázána souvislost mezi obecnými a komutativními grupami,
která zařazuje Hahnovu větu do obecné teorie uspořádaných grup.
17Poprvé byl lexikografický součin použit v roce 1907 H. Hahnem v práci [Hah07].
18Relace částečného uspořádání nezaručuje, že všechny prvky jsou navzájem porovnatelné.
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§ 3: Diskrétně uspořádané grupy

Definice: Diskrétně uspořádaná grupa G je taková uspořádaná grupa, v níž
existují prvky g, g′ takové, že g < g′, ale pro žádné h ∈ G není g < h < g′.

Diskrétně uspořádaná grupa H se nazývá naprosto diskrétně uspořádaná,
jestliže každá faktorová grupa H/N , kde N ∈ S(H) je normální velikostní
podgrupa v H, je diskrétně uspořádaná.

Snadno lze ukázat, že diskrétně uspořádané grupy jsou právě ty, u nichž
existuje nejmenší pozitivní prvek. Příkladem naprosto diskrétně uspořádané
grupy je lexikografický součin přes dobře uspořádanou množinu (a tedy direktní
součin) nekonečných cyklických grup (cyklů).

L.S. Rieger v práci [R1] dokázal, že struktura každé naprosto diskrétně
uspořádané grupy je dána lexikograficky uspořádaným direktním součinem ne-
konečných cyklů. Podobně dokázal, že za poněkud slabších předpokladů na
diskrétnost lze každý prvek grupy rozložit na konečný součin mocnin určitých
prvků, jenž je v jistém smyslu jednoznačný a komutativní až na „určitý zbytek
malé velikostiÿ.19

2.1.2 O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách,
II [R2] (1948)

V práci [R2] jsou studovány grupy, v nichž je dána místo dvojčlenné relace
lineárního uspořádání trojčlenná relace cyklického uspořádání. Jak uvidíme
později, cyklické uspořádání má k lineárnímu uspořádání blízký vztah. Tato
trojčlenná relace byla v Československu zavedena E. Čechem v knize Bodové
množiny [Čech36].20 L.S. Rieger byl první, kdo se začal intenzivněji zabývat te-
orií cyklicky uspořádaných grup a kdo zde získal fundamentální výsledky. Podle
vynikajícího slovenského matematika Jána Jakubíka (nar. 1923), se L.S. Rieger
díky pracím [R1], [R2] a [R3] stal zakladatelem teorie cyklicky uspořádaných
grup.21

§ 4: Cyklicky uspořádané grupy

Definice: Nechť P je alespoň tříprvková množina, na níž je dána trojčlenná
relace < x, y, z < pro x, y, z ∈ P, x 6= y, x 6= z, y 6= z. Tato relace se nazývá
relace cyklického uspořádání, jestliže splňuje následující vlastnosti:

1. < x, y, z < ⇒ < y, z, x <,

19Na závěr ještě doplňme, že článek [R1] údajně vyšel též ve francouzském překladu (podle
Věry Macháčkové-Riegerové). Tuto verzi se však nepodařilo dohledat.
20Ve své pozdější knize Topologické prostory [Čech59] zavádí též tzv. cyklické prostory jako
souvislé prostory s cyklickým uspořádáním (splňujícím jisté vlastnosti).
21J. Jakubík byl hlavním Riegrovým pokračovatelem v teorii cyklicky uspořádaných grup a
autorka této práce mu vděčí za řadu odkazů na další matematiky, kteří v dané oblasti na Rie-
gra navazovali. Stručné seznámení s osobností Jána Jakubíka a souhrn jeho nejvýznamnějších
matematických výsledků lze nalézt v článcích [Kol83],[CČP94] a [Čer03].



54 Teorie grup

2. nastává vždy právě jedna z možností

< x, y, z < a < y, x, z <,

3. (< x, y, z < et < x, z, v <) ⇒ < x, y, v < .

Definice: Nechť G je grupa, jejíž prvky tvoří cyklicky uspořádanou množinu
v relaci < · · · <. Jestliže pro libovolně zvolené prvky x, y, z ∈ G, x 6= y, x 6= z,
y 6= z, a v ∈ G platí

< x, y, z < ⇒ (< vx, vy, vz < et < xv, yv, zv <),

pak říkáme, že G je cyklicky uspořádaná grupa.

Příkladem cyklicky uspořádané grupy je multiplikativní grupa komplexních
čísel s absolutní hodnotou rovnou jedné. Cyklické uspořádání je tu geometricky
názorné a znamená, že třemi prvky v pořadí cyklické relace procházíme při
oběhu po jednotkové kružnici v kladném (či záporném) směru.

Uspořádané grupy jsou v jistém smyslu speciálním případem grup cyklicky
uspořádaných. Snadno se totiž lze přesvědčit, že z každé uspořádané grupy G
je možno utvořit cyklicky uspořádanou grupu G. Stačí pro x, y, z ∈ G, x 6= y,
x 6= z, y 6= z, položit < x, y, z <, když buď x < y < z, nebo y < z < x, nebo
z < x < y. Takové cyklické uspořádání se nazývá nevlastní cyklické uspořádání.

Pro lepší představu nyní uvažujme Gaussovu rovinu. Při „stočeníÿ reálné
přímky do jednotkové kružnice se středem v počátku je právě popsané cyklické
uspořádání multiplikativní grupy komplexních čísel s absolutní hodnotou rov-
nou jedné nevlastním cyklickým uspořádáním přirozeného uspořádání aditivní
grupy reálných čísel.

Výše uvedený vztah mezi lineárním a cyklickým uspořádáním množiny zo-
becnil E. Čech v již zmiňované knize Bodové množiny [Čech36]. Pomocí Če-
chova výsledku L.S. Rieger dokázal následující tvrzení:

Věta: Obsahuje-li uspořádaná grupa G takový prvek z ∈ G, z > e, největší
své velikosti, že jím vytvořený cykl (z) je normální podgrupou v G,22 potom fak-
torová grupa G/(z) (je-li alespoň tříprvková) je cyklicky uspořádanou grupou
a její cyklické uspořádání je dáno jednoznačně.

Dokázal též nutné a postačující podmínky stanovující, kdy je dané cyklické
uspořádání (zároveň též uspořádané) grupy G, resp. grupy G/(z) (z předchozí
věty) nevlastní. Dalším výsledkem je tvrzení, že každá konečná cyklicky uspo-
řádaná grupa tvoří konečný cykl.

Nakonec je podána „obrácenáÿ věta, jež praví, že každá cyklicky uspořádaná
grupa může být považována za faktorovou grupu jisté uspořádané grupy (určené
až na izomorfismus jednoznačně) podle cyklu nějakého prvku z centra (této
uspořádané grupy):

22Pak musí prvek z ležet v centru grupy G.
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Věta: Nechť F je cyklicky uspořádaná grupa. Pak existuje a je až na u-
-izomorfismus jednoznačně určena uspořádaná grupa G a v ní normální cyklická
podgrupa (z) 6= (e) taková, že G/(z) je izomorní s F a podobně cyklicky
uspořádaná.23

K důkazu této věty L.S. Rieger použil Schreierovu24 teorii rozšíření grup (viz
[Zas37]). Na jeho výsledky později navázal S. Świerczkowski v práci [Świ59a],
v níž dokázal významnou větu o reprezentaci cyklicky uspořádaných grup (viz
dále). Jak již bylo řečeno, Ladislav Svante Rieger byl první, kdo dosáhl v této
oblasti matematiky zásadních výsledků (jedním z nich je výše uvedená věta).
L. Fuchs v knize [Fuch63] věnoval celou jednu část cyklicky uspořádaným gru-
pám; v ní se odkazuje pouze na L.S. Riegra.

§ 5: Uspořádané grupy s konečným počtem velikostí

Pátý paragraf je věnován hlubšímu studiu uspořádaných grup, které mají n
velikostí. Případ n = 1 odpovídá archimedovsky uspořádaným grupám, a je
tedy vyřešen na začátku práce.

Případ n = 2 je v práci podrobně probrán. Opět je zde použita Schreierova
teorie rozšíření,25 výsledkem je její modifikace pro uspořádané grupy.

L.S. Rieger dokázal, že každá uspořádaná grupa o dvou velikostech je (až na
u-izomorfismus) dána jako jisté uspořádané rozšíření G podgrupy G1 aditivní
grupy reálných čísel, že G/G1 je u-izomorfní s určitou podgrupou multiplika-
tivní grupy kladných reálných čísel. Dané rozšíření je v práci explicitně popsáno.

Jako důsledek je odvozeno tvrzení pro případ obecného konečného počtu n
velikostí uspořádané grupy. Jelikož explicitní tvar takové grupy je velice kom-
plikovaný a nepřehledný, L.S. Rieger jej udává pouze rekurentně. Jak sám píše,
spokojil se jen s určením „povšechné formyÿ takové uspořádané grupy.

Obecným závěrem této problematiky je, že každá uspořádaná grupa s koneč-
ným počtem velikostí může být reprezentována určitou (uspořádanou) grupou
n-tic reálných čísel.

Z tohoto výsledku vyplývá následující příklad:
Uspořádanou grupu Gn s n velikostmi (nekomutativní, o niž se hlavně za-

jímáme) můžeme získat jako direktní součin uspořádaných grup Gn1 , . . . , Gnk
,∑k

i=1 ni = n (kde alespoň jeden z faktorů je nekomutativní grupa). Uspořá-
dání tohoto součinu je dáno lexikograficky (tj. jako u lexikografického součinu
uspořádaných grup).26

23Jedná se o obdobu u-izomorfismu pro cyklické uspořádání.
24Otto Schreier (1901–1929).
25Schreierova teorie rozšíření řeší následující úlohu: Jsou dány grupy F a N . Je třeba
charakterizovat všechny nadgrupy G ⊃ N takové, že N je normální v G a G/N je izomorfní
s F .
26Příkladem reprezentace grupy G2 může být vhodná podgrupa grupy afinních transfor-
mací (reálné) přímky (tj. grupy substitucí tvaru x′ = a+ bx). Grupa G2 by v tomto případě
byla množinou {(a, b) : b > 0}, pro kterou (a1, b1)(a2, b2) = (a1 + b1a2, b1b2). Grupu Gn

bychom získali vhodným rozšířením grupy G2.
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§ 6: Uspořádané grupy, v nichž velikostní grupy nejsou normální

Na závěr práce [R2] vyvrátil L.S. Rieger domněnku, že v každé grupě musí být
alespoň některé (netriviální) velikostní podgrupy normálními podgrupami.

Věta: Nechť B1, B2, . . . je posloupnost uspořádaných grup. Potom je jed-
noznačně určena uspořádaná grupa G těchto vlastností:

1. žádná velikostní podgrupa není normální v G,

2. G obsahuje grupy B1, B2, . . . jako podgrupy.

2.1.3 O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách,
III [R3] (1948)

Uspořádané grupy patří mezi nejznámější topologické grupy. Přičemž topologic-
kou grupou je grupa, jež je opatřena takovou topologií, že násobení a přiřazení
inverzního prvku jsou spojitá zobrazení.27 V rámci teorie topologických grup
jsou uspořádané grupy zmiňovány již v práci R. Baera [Bae29] či H. Cartana
[Car39]. L.S. Rieger používá ve své době převážně uznávané pojetí topologické
grupy, jež zavedl např. L.S. Pontrjagin (1908–1988) (viz [Pon38]).

Cílem práce [R3] bylo charakterizovat co nejvíce z algebraické struktury
uspořádané, resp. cyklicky uspořádané grupy, tentokrát pomocí její tzv. přiro-
zené topologie (viz dále).28 Je zde využito výsledků z předchozích prací [R1]
a [R2], částečně pak z obecné teorie topologických grup. L.S. Rieger pozna-
menává, že pro topologizaci uspořádaných grup není vhodný klasický pojem
topologického prostoru, jak jej zavedl F. Hausdorff (1868–1942). Proto tedy ne-
bylo možno převzít výsledky té obecné teorie topologických grup, která vychází
z Hausdorffovy axiomatiky.

Víceméně všechny nově používané pojmy jsou v následujících pasážích de-
finovány. Připomeňme, že základní terminologii topologických prostorů čtenář
nalezne v oddílu 3.1.2. Zařazení těchto matematických základů bylo voleno tak,
aby nebyla porušena kontinuita výkladu týkajícího se Riegrových prací.

§ 7: Přirozená topologisace uspořádané a cyklicky uspořádané grupy

Definice:29 Grupa G se nazývá topologická grupa, je-li dán tzv. úplný systém
Σ okolí jednotky e ∈ G, tj. systém Σ podmnožin30 grupy G, pro něž platí:

1. průnik všech okolí systému Σ obsahuje pouze jednotku e,

2. průnik kterýchkoliv dvou okolí jednotky ze systému Σ obsahuje opět ně-
jaké okolí ze systému Σ,

27Jak uvádí L.S. Rieger, pod pojmem topologická grupa si můžeme též představit grupu,
v níž je definovaná konvergence posloupností s vlastností, že limita součinů je rovna součinu
limit (pokud tyto limity existují).
28Termín přirozená topologie zavedl u nás pro uspořádané množiny E. Čech v práci Topo-
logické prostory [Čech37].
29Viz [Pon38].
30L.S. Rieger pro podmnožiny používá termín komplexy.
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3. ke každému okolí A ∈ Σ existuje okolí B ∈ Σ tak, že

BB−1 ⊆ A,

4. ke každému okolí A ∈ Σ a k libovolnému prvku g ∈ A existuje okolí
C ∈ Σ tak, že

Cg ⊆ A,

5. ke každému okolí A ∈ Σ a k libovolnému prvku g ∈ G existuje okolí
D ∈ Σ tak, že

gDg−1 ⊆ A.

Nyní pro úplnost uvedeme známé pojmy z teorie topologických prostorů,
jak jsou definovány pro topologické grupy:

Množina H ⊆ G se nazývá otevřená, jestliže je množinovým sjednocením
vhodných, tzv. otevřených okolí prvků x ∈ H, což jsou množiny tvaru Ax,
kde A je okolí jednotky. Množina I ⊆ G se nazývá uzavřená, je-li doplňkem
množiny otevřené v G.

Definice: Nechť G je topologická grupa s úplným systémem Σ okolí jed-
notky a H její podgrupa. Pak systém ΣH průniků A ∩ H,A ∈ Σ, se nazývá
úplný systém relativních okolí jednotky podgrupy H. Říkáme též, že topologická
podgrupa H je vnořena do topologické nadgrupy G.

Věta: Nechť G je uspořádaná grupa. Položme za tzv. přirozený systém Σ
okolí jednotky všechny množiny tvaru

Aa = {x ∈ G : a−1 < x < a}, kde e < a ∈ G.

Potom G je topologickou grupou.

Tato věta se vyskytuje v řadě dřívějších prací, např. u R. Baera a H. Car-
tana. L.S. Rieger ji zde dokazuje pro Pontrjaginovu definici topologické grupy.
Dále v tomto paragrafu dokazuje mj. následující dvě věty:

Věta: Nechť G je uspořádaná grupa a S(G) její úplný systém velikostních
podgrup. Potom velikostní podgrupy S ∈ S(G) jsou topologickými grupami
v G. Topologie daná v nich tím, že jsou to uspořádané grupy (jako podgrupy
uspořádané grupy), je totožná s topologií danou jejich vnořením do topologické
grupy G.

Věta: Nechť G je cyklicky uspořádaná grupa. Potom všechny množiny tvaru

Aa = {x ∈ G : < a−1, x, a <}, kde a ∈ G a < a−1, e, a <,

tvoří úplný systém okolí jednotky a tvoří tzv. přirozenou topologii cyklicky
uspořádané grupy.
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§ 8: Úplné uspořádané grupy

Definice: Topologická grupa se nazývá úplná, jestliže je uzavřenou podgrupou
v každé topologické grupě, do níž je vnořena.
Úplným obalem topologické grupy G se nazývá topologická grupa Ḡ, pro

kterou platí:

1. G je vnořena do grupy Ḡ,

2. Ḡ je úplná grupa,

3. do každé úplné grupy, do níž je vnořena grupa G, lze vnořit též Ḡ.

Definice: Nechť G je uspořádaná grupa, která není diskrétní. Fundamen-
tální posloupností v G nazveme takovou posloupnost (gα)κ

α=1 prvků z G (kde
κ je nekonečné ordinální číslo dané určitým způsobem), pro kterou platí Cau-
chyova podmínka

(∀u ∈ G)(u > e ⇒ (∃αu)[αu < κ et (∀α1)(∀α2)([α1 > αu et α2 > αu] ⇒

⇒ |gα1g
−1
α2 | < u)]).31

Speciálním případem fundamentální posloupnosti je jednotková fundamen-
tální posloupnost. Její přesná definice je dosti komplikovaná, proto ji zde uvádět
nebudeme a čtenáře odkážeme na [R3], str. 14.

Definice: Nechť G je uspořádaná grupa. Říkáme, že posloupnost (gα)κ
α=1

prvků z G konverguje k prvku g ∈ G a píšeme

lim
α→κ

gα = g,

jestliže posloupnost (gαg−1)κ
α=1 je jednotková.

V osmém paragrafu je podána konstrukce úplného obalu Ḡ uspořádané
grupy G, a to prostřednictvím fundamentálních posloupností. Jedná se o ana-
logické úvahy jako u Cantorovy metody fundamentálních (cauchyovských) po-
sloupností, která slouží ke konstrukci reálných čísel (neboli ke konstrukci úpl-
ného obalu uspořádané aditivní grupy racionálních čísel).32

Konkrétně L.S. Rieger dokazuje následující tvrzení:
Je-li G diskrétní grupa, pak Ḡ = G. V opačném případě je Ḡ = F/J , kde F

je množina všech fundamentálních posloupností z G, která je (spolu s násobe-
ním posloupností) grupou, a J je množina všech jednotkových fundamentálních
posloupností, která je normální podgrupou v G. V Ḡ má limitu nejen každá
fundamentální posloupnost prvků z G, ale i každá fundamentální posloupnost
prvků z Ḡ.

31Pokud bychom jako speciální případ uvažovali posloupnost prvků aditivní grupy reálných
čísel indexovanou přirozenými čísly, získáme známou definici cauchyovské posloupnosti.
32L.S. Rieger též uvádí, že tato metoda není vhodná pro obecný případ topologické grupy.
Daný postup je možno přenést na cyklicky uspořádané grupy.
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§ 9: Souvislost, lokální kompaktnost a kompaktnost

V úplném závěru Riegrovy práce [R3] jsou uvedeny některé algebraické vý-
sledky pro uspořádané a cyklicky uspořádané grupy, které jsou odvozeny z je-
jich přirozené topologie. L.S. Rieger zde studuje pojmy zavedené v následujících
definicích:

Definice: Topologická grupa se nazývá totálně nesouvislá, jestliže existuje
úplný systém okolí jednotky sestávající z množin současně otevřených i uzavře-
ných.

Definice: Topologická grupa se nazývá kompaktní, jestliže je jako topolo-
gický prostor kompaktní.33

Topologická grupa G se nazývá lokálně kompaktní, jestliže existuje nějaké
okolí jednotky, jehož uzávěr je – jako podprostor prostoru G – kompaktní pro-
stor.

L.S. Rieger podává nutnou a postačující podmínku pro to, aby uspořádaná
grupa byla totálně nesouvislá, resp. lokálně kompaktní.34 Z jeho výsledků např.
plyne, že neexistují netriviální (tj. nediskrétní) uspořádané, totálně nesouvislé
a lokálně kompaktní grupy. Přitom je známo, že existují dokonce kompaktní,
totálně nesouvislé, netriviální (tj. nekonečné) uspořádané topologické prostory
(např. Cantorovo diskontinuum).

Nejvýznamnějším výsledkem práce [R3] je následující věta:

Věta: Nechť G je nekonečná cyklicky uspořádaná grupa. Potom G je kom-
paktní grupa právě tehdy, když je izomorfní a podobně cyklicky uspořádaná
s multiplikativní grupou komplexních čísel s absolutní hodnotou rovnou jedné.

2.1.4 Navazující práce a citace v monografiích

V roce 1956 se Riegrovými výsledky inspiroval F.A. Behrend a v práci [Beh56]
je použil k charakterizaci tzv. neúplných systémů.

V teorii cyklicky uspořádaných grup navázal na L.S. Riegra na konci pa-
desátých let již zmiňovaný S. Świerczkowski. V této souvislosti Ján Jakubík
vzpomíná:

V päťdesiatych rokoch minulého storočia som bol na študijnej ceste v Poľsku,
kde som prednášal o problematike usporiadaných množín. Poľský matematik
S. Swierczkowski sa ma pýtal, či viem niečo o cyklicky usporiadaných grupách.
Hovoril, že on v tomto smere začal pracovať. Bol veľmi potešený, keď som mu
poskytol podrobné údaje o článkoch L. Riegra.

33Topologický prostor P je kompaktní, jestliže z každého systému otevřených množin, který
pokrývá P (tj. jejich sjednocením je P ), lze vybrat konečný podsystém, který rovněž pokrývá
P .
34Poznamenává, že v případě cyklicky uspořádaných grup se v této problematice nedosa-
huje zajímavých výsledků.
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Świerczkowski v práci [Świ59a] pomocí Riegrových výsledků dokázal, že
pro cyklicky uspořádanou grupu G existuje uspořádaná grupa H taková, že
G ⊆ K×H, kde K je cyklicky uspořádaná grupa komplexních čísel s absolutní
hodnotou rovnou jedné. Direktní součin K ×H je cyklicky uspořádaná grupa,
která má na podmnožině prvků z G cyklické uspořádání rovné původnímu
cyklickému uspořádání grupy G. Cyklickému uspořádání věnoval Świerczkowski
i práci [Świ59b].

Roku 1967 se F. Menegazzo v práci [Men67] zaměřil na abelovské cyklicky
uspořádané grupy a prostřednictvím Świerczkowského výsledků a tzv. Riegrovy
grupy tyto grupy blíže charakterizoval.

V sedmdesátých letech převzali výzkum v teorii cyklicky uspořádaných grup
sovětští matematici: S. D. Želeva [Žel76], [Žel81a] a [Žel81b], A. I. Zabarina
[Zab82] a [Zab85], jmenujme též práci A. I. Zabariny a G. G. Pestova [ZP84].

V osmdesátých letech se zájem o cyklicky uspořádané grupy přesouvá též
do Brna, a to v rámci studia cyklicky uspořádaných množin (viz dále). Řada
výsledků z prací Vítězslava Nováka (1935–2005) [Nov82], [Nov84] a Vítězslava
Nováka a Miroslava Novotného (nar. 1922) [NN83], [NN85], [NN89] byla později
aplikována právě v článcích o cyklicky uspořádaných grupách.

Na Slovensku se cyklicky uspořádanými grupami zabýval zejména Ján Ja-
kubík ([Jak89] [Jak90], [Jak91], [Jak94], [Jak98] a [Jak02])35 spolu se svými
aspiranty G. Pringerovou ([JP88a], [JP88b] a [JP94]), Š. Černákem ([ČJ87],
[Čer88], [Čer89] a [Čer95]) a M. Harmincem ([Har88]).

V souvislosti s cyklicky uspořádanými grupami L.S. Riegra citují např. D.
Gluschankof [Glu93], M. Droste, M. Giraudet a D. Macpherson [DGM95] a
V.M. Tararin [Tar01].

Dále jsou Riegrovy práce [R1], [R2] a [R3] citovány např. v pracích J.B.
Rolla [Rol93], D. Macphersona a C. Steinhorna [MS96], J. Rachůnka [Rach02],
M. Giraudeta a W.C. Hollanda [GH02].

Publikace [R1], [R2], [R3] jsou též citovány ve významných monografiích
o uspořádaných algebraických strukturách. Kromě již zmiňovaných knih L.
Fuchse Partially Ordered Algebraic Systems [Fuch63] a V.M. Kopytova a N.Ya.
Medvedeva The theory of lattice-ordered groups [KM94] se jedná o díla za-
bývající se přímo problematikou grup. Jmenujme např. práci A.I. Kokorina a
V.M. Kopytova Linejno uporjadočennye gruppy [KK72],36 R.B. Mury a A.H.
Rhemtully Orderable groups [MR77], dále V.M. Kopytova Rešetočno uporja-
dočennye gruppy [Kop84] či V.M. Kopytova a N.Ya. Medvedeva Right ordered
groups [KM96].

V souvislosti se studiem cyklického uspořádání Riegra zmiňuje též G. Birk-
hoff v knize Lattice theory [Bir67].

35V těchto pracích zkoumal J. Jakubík mimo jiné vlastnosti rozkladů lexikografických sou-
činů u speciálního typu cyklicky uspořádaných grup, které označil jako dc-grupy. Dále např.
zavedl pojem cyklicky polouspořádané grupy, čímž zobecnil pojem částečně polouspořádané
grupy.
36O dva roky později tato monografie vyšla v angličtině jako [KK74].
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Oddíl o Riegrově působení v oblasti grup uspořádaných, a zejména cyklicky
uspořádaných (v níž se proslavil nejvíce) uzavřeme slovy Jána Jakubíka:

Dovoľujem si vysloviť nádej, že výskum cyklicky usporiadaných grúp nadvä-
zujúci na dielo L.S. Riegra bude pokračovať aj v budúcich rokoch.

2.1.5 Vznik a vývoj teorie uspořádaných grup

Studium uspořádaných grup bylo zahájeno na počátku dvacátého století, kdy
O. Hölder [Höl01] charakterizoval archimedovsky uspořádané grupy. Dalších
významných výsledků bylo dosaženo až koncem čtyřicátých let, a to v otázce
popisu struktury uspořádaných grup. L.S. Rieger v [R1] popisuje tyto grupy
pomocí (obecných) velikostních podgrup, A.I. Mal’cev [Mal49] a K. Iwasawa
[Iwa48] (nezávisle na sobě) prostřednictvím konvexních podgrup.

Ve stejných letech A.I. Mal’cev [Mal48] a B.H. Neumann (1909-2002) [Neu49]
nezávisle dokázali, že uspořádané grupy mohou být vnořeny do uspořádaných
podílových okruhů. Od té doby byla této problematice věnována značná pozor-
nost, byly studovány nové třídy grup definovaných na základě jejich vlastností
týkajích se uspořádatelnosti.

Od padesátých let vyšla řada monografií věnovaných uspořádaným grupám,
mezi prvními jmenujme např. práci N. Bourbaki37 [Bou52], P. Ribenboima
(nar. 1928) [Rib63] či A.I. Kokorina a V.M. Kopytova [KK72]. Obecnými al-
gebraickými strukturami se zabýval již zmiňovaný L. Fuchs [Fuch63] či A.A.
Vinogradov v článku [Vin67] (angl. [Vin70]).

Řada pozdějších monografií týkajících se též uspořádaných grup je uvedena
v předchozí části, pro doplnění ještě připomeňme monografii A.M.W. Glasse
[Gla81].

Situace v Československu

Na závěr poznamenejme několik slov o československých matematicích, kteří
se v padesátých až sedmdesátých letech zabývali uspořádanými množinami či
uspořádanými grupami.38 Zejména se jedná o osobnosti brněnského výzkumu,
zahájeného po roce 1945 Josefem Novákem (1905–1999). K nejvýznamnějším
matematikům z této oblasti patří vynikající vědec a pedagog M. Novotný či
F. Šik (1921–2002). Miroslav Novotný stál na počátku šedesátých let u zrodu
tradičních letních škol o uspořádaných množinách a obecné algebře a založil
též seminář obdobného zaměření. František Šik zahájil na konci padesátých let
dlouhou a úspěšnou sérii prací o uspořádaných grupách, jeho hlavní výsledky se

37Nicolas Bourbaki byl pseudonym, pod kterým publikovala skupina francouzských mate-
matiků. Jejich první kongres (čítající osm účastníků) se konal roku 1935. Mezi zakládajícími
členy byli např. Henri Cartan, André Weil (1906–1998), Claude Chevalley (1909–1984), René
de Possel (1905–1974), Jean Dieudonné (1906–1992) a Szolem Mandelbrojt (1899-1983). Cí-
lem této skupiny bylo reformovat tehdejší matematické myšlení a položit pevné základy
moderní matematiky.
38Zde se nebudeme omezovat pouze na lineárně uspořádané grupy, na rozdíl od předchozích
oddílů.
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týkají reprezentace svazově uspořádaných grup pomocí subdirektních součinů
speciálně uspořádaných grup.

V sedmdesátých letech publikoval již zmiňovaný Vítězslav Novák řadu vý-
znamných prací z oblasti uspořádaných, a zejména pak cyklicky uspořádaných
množin. Uspořádané množiny studovali i K. Čulík a M. Sekanina (1931–1987).
Karel Čulík se zabýval lexikografickým součtem částečně uspořádaných mno-
žin, hlavní výsledky Milana Sekaniny se týkají vztahu topologických prostorů
a částečně uspořádaných množin.

Ze slovenských matematiků připomeňme jednoho z nejuznávanějších, Jána
Jakubíka, a jeho studenty. J. Jakubík se teorii uspořádaných grup začal vě-
novat na konci padesátých let dvacátého století. V šedesátých letech pracoval
zejména v oblasti svazově uspořádaných grup, v sedmdesátých letech též stu-
doval lineárně uspořádané grupy. V polovině osmdesátých let svou pozornost
dále zaměřil na cyklicky uspořádané grupy.

2.2 Knížka O grupách a svazech [R34] (1952)

Do Riegrova výzkumu v oblasti teorie grup patří jak časově, tak tématicky
jeho práce O grupách a svazech [R34]. Je jedinou popularizační knížkou v jeho
matematické tvorbě. Přiblížíme ji nyní podrobněji.

Riegrova knížka O grupách a svazech je určena zejména čtenářům se středo-
školskými matematickými znalostmi. Byla publikována nákladem 2 750 výtisků
v edici Cesta k vědění, která byla založena roku 1939 Jednotou českých mate-
matiků a fyziků a kladla si za cíl seznámit čtenáře přístupnou formou s vyššími
partiemi matematiky a přírodních věd.39

L.S. Rieger plní náročný a zodpovědný úkol – popularizovat dva značně
abstraktní obory moderní matematiky. Snaží se, aby čtenář nabyl přesvědčení,
že přes svou abstraktnost mají tyto dvě disciplíny nezanedbatelné uplatnění
při řešení reálných problémů. O účelu své knihy píše:

V podstatě mi šlo o toto: seznámit čtenáře s některými základními pojmy
theorie grup a theorie svazů, které obě mají v současné matematice obdobný a
základní význam. Ukázat na různorodém příkladovém materiálu, že běží v obou
případech o velmi obecnou matematickou zákonitost, kterou jsme objevili v nej-
různějších jejích konkretních tvarech, v matematice i přímo ve skutečnosti. Upo-
zornit a pokud lze i ukázat na aplikace v přírodních a technických vědách. Před-
vést několik typických ukázek důkazových method. Naznačit úkoly obou theorií
a alespoň v hlavních rysech ukázat některé další výsledky, jichž bylo dosaženo
poměrně nedávno.40

Kniha nebyla koncipována jako učebnice, proto mohla být zpočátku psána
poměrně „volněÿ, bez velkého důrazu na matematickou přesnost. L.S. Rieger se
39První svazek edice Cesta k vědění vydala Jednota roku 1940. Byla to knížka O rovnicích
Š. Schwarze o rozsahu 94 stran. Riegrova rozsáhlejší knížka O grupách a svazech (207 stran)
vyšla roku 1952 jako 65. svazek této edice již v Přírodovědeckém vydavatelství (po likvidaci
aktivit Jednoty v letech 1949–1951).
40[R34], str. 3–4.
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vyhýbá používání matematických pojmů pro čtenáře neznámých, pokud nejsou
bezpodmínečně nutné,41 jde mu o co nejpřístupnější podání. Všechny definice
a věty jsou však podány exaktně. Na konci každého oddílu je uvedeno několik
cvičení sloužících k prohloubení a k porozumění předcházejícímu textu.

Na závěr tohoto úvodního pojednání dodejme, že po více než dvaceti letech
byla u nás vydána monografie L. Berana (nar. 1938) Grupy a svazy [Ber74].
Tato kniha poskytující úvod do teorie grup a svazů spolu s obsáhlým přehle-
dem metod a dosažených výsledků byla určena pro posluchače vysokých škol
matematického zaměření. Přestože se tedy jedná o mnohem náročnější knihu,
je pravděpodobné, že její téma bylo inspirováno Riegrovou knížkou, kterou zde
L. Beran též cituje.

2.2.1 Část 1.: Theorie grup

Na začátku první části L.S. Rieger uvádí několik konkrétních příkladů „grupové
zákonitostiÿ (z matematiky i přírody). Postupným objasňováním toho, co je
všem těmto příkladům společné, dochází k definici pojmu grupy. Jeho přístup
je velmi názorný a metodický. L.S. Rieger dospívá k tomu, že pojem grupy
vhodně vystihuje matematickou podstatu pravidelnosti útvarů.

Dále na konkrétních příkladech ukazuje, že dvě grupy mohou mít – přes od-
lišný charakter svých prvků – „analogické násobeníÿ, čímž se dostává k pojmu
izomorfismu a k abstraktnímu pojetí grupy. Pozornost věnuje cyklickým gru-
pám a multiplikativním grupám zbytkových tříd modulo p.

Zobecněním izomorfismu L.S. Rieger dospívá k definici homomorfismu a
s ním úzce spojenému pojmu normální podgrupy. Podrobně dokazuje první a
druhou větu o izomorfismu a názorně zavádí i pojem jednoduché grupy.42 V te-
oreticky nejnáročnějším oddílu zavádí pojem normalizátor prvku43 a dokazuje
třídovou rovnici pro konečné grupy.44 Dále se věnuje grupám permutací a na
závěr provádí krok za krokem poměrně náročný důkaz věty, že alternující grupa
An (tj. grupa sudých pemutací) je jednoduchá pro n > 4.

První část je zakončena přehledem poměrně nových výsledků (kompoziční
řady, direktní rozklad grupy, p-grupy, Sylowovy podgrupy) a aplikacemi teorie
grup v topologii.

Více než deset let po Riegrově smrti byla tato část jeho knížky [R34] upra-
vena J. Blažkem k samostatnému vydání a v roce 1974 publikována jako 34. sva-
zek edice Škola mladých matematiků pod názvem O grupách [R51].

41Např. místo spojení množina prvků používá souhrn předmětů.
42Jednoduchá grupa je taková grupa, v níž neexistují vlastní netriviální normální podgrupy.
43Normalizátor prvku a grupy G je množina (podgrupa) všech prvků grupy G, které s prv-
kem a komutují.
44Třídová rovnice pro konečnou grupu G má následující tvar: n = 1 + h2 + ... + hr, kde

n je řád grupy G, která se rozpadá do r tříd vzájemně konjugovaných prvků, přičemž i-tá
třída obsahuje hi prvků (první obsahuje pouze jednotku grupy G).
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2.2.2 Část 2.: Theorie svazů

Oddíl pojednávající o teorii svazů je pojat podobně jako první část věnovaná
grupám. Pojem svaz L.S. Rieger zavádí nejprve pomocí relace ≤ neostrého
částečného uspořádání, dále dokazuje ekvivalenci tohoto zavedení s klasickou
definicí svazu (tj. pomocí binárních operací spojení a průseku).45 Axiomy svazu
porovnává s axiomy grupy, čímž umožňuje čtenáři lepší vhled do dané proble-
matiky.

Po úvodních partiích souvisejících s definicí svazu jsou zavedeny axiomy
existence jednotky, nuly, distributivity a doplňku, čímž L.S. Rieger dospívá
k definici Booleovy algebry (tj. komplementárního distributivního svazu). Dále
věnuje pozornost konečným Booleovým algebrám. Jako analogii k racionál-
ním funkcím na množině reálných čísel zavádí na těchto algebrách booleovské
funkce. Definuje pojem normální formy booleovské funkce a popisuje algoritmus
pro její sestrojení.

Tato část je více zaměřena na aplikaci studovaných struktur, než tomu bylo
v případě grup. Tím je též čtenáři zdůrazněn význam Booleových algeber. L.S.
Rieger zde podrobně popisuje aplikace Booleovy algebry {0, 1} v elektrotechnice
(např. v reléově-kontaktních systémech či při konstrukci počítacích strojů) a
výrokové logice (v této souvislosti se vlastně Booleova algebra objevila).

Na závěr je čtenář seznámen s novějšími výsledky získanými v teorii svazů;
je zde nastíněna problematika modulárních a komplementárních svazů, chápání
projektivní geometrie jako svazu či spojitě dimenzionální projektivní geometrie.

2.2.3 Situace v oblasti učebnic teorie grup a svazů

V době, kdy L.S. Rieger dokončil svou knížku O grupách a svazech, existo-
vala u nás pouze jedna knížka o grupách. Tou byl Úvod do theorie grup [Bor44]
významného brněnského matematika Otakara Borůvky. Přestože se jedná o ele-
mentární úvod založený pouze na středoškolských znalostech, je tato práce pro
začínajícího studenta matematiky dosti náročná.

Jedním důvodem je její značná abstraktnost. O. Borůvka navíc vyvíjí te-
orii grup z obecnější teorie grupoidů,46 jimiž se zabýval ve svých vědeckých
pracích. Po zavedení potřebných pojmů týkajících se množin a zobrazení totiž
do své učebnice zařadil kapitolu o grupoidech, jež obsahuje z velké části jeho
vlastní výsledky. Grupy jsou pak definovány jako asociativní kvazigrupy, neboli
grupoidy s jednoznačným dělením – tj. s vlastností (∀a ∈ G)(∀b ∈ G)(∃!x ∈ G)
(∃!y ∈ G)(ax = b et ya = b), v nichž je násobení asociativní.

Teorie svazů byla na začátku padesátých let dvacátého století hojně studo-
vanou disciplínou, přestože se tehdy rozvíjela necelých dvacet let. V českoslo-
venské matematice existovala pouze jediná česky psaná práce věnovaná svazům
(článek [Koř49] Vladimíra Kořínka, který byl prvním českým matematikem za-
bývajícím se systematicky teorií svazů, viz část 3.5.1). Učebnice neexistovala
žádná.

45Viz část 3.1.1.
46Množina se nazývá grupoid, jestliže je na ní definována binární operace násobení.



2.2 Knížka O grupách a svazech 65

Zejména tyto okolnosti vedly L.S. Riegra k sepsání knížky [R34], chtěl umož-
nit mladým čtenářům seznámení s tehdejšími intenzivně studovanými a rychle
se rozvíjejícími matematickými obory.
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Kapitola 3

Teorie svazů a matematická
logika

3.1 Základní matematické pojmy

V následujících dvou oddílech uvádíme základní pojmy teorie svazů a topologic-
kých prostorů a připomínáme některá fakta, která jsou potřebná pro orientaci
v dalším textu. Tento oddíl je pojat pouze informativně, pro důkladnější sezná-
mení se svazy a topologickými prostory odkazujeme čtenáře např. na [Pro90] a
[Pul82].

3.1.1 Základní pojmy teorie svazů

Definice: Neprázdná částečně uspořádaná množina (S,≤)1 se nazývá svaz,
pokud ke každým dvěma prvkům a, b ∈ S existuje
– supremum c = a ∨ b (nazývané spojení prvků a, b), pro něž platí

a ≤ c et b ≤ c,

(∀x ∈ S)((a ≤ x et b ≤ x) ⇒ c ≤ x),

– infimum d = a ∧ b (nazývané průsek prvků a, b), pro něž platí

d ≤ a et d ≤ b,

(∀x ∈ S)((x ≤ a et x ≤ b) ⇒ x ≤ d).

Existuje-li supremum a infimum pro každou podmnožinu množiny S, pak
se S nazývá úplný svaz.

Ekvivalentní definice svazu může být vyslovena pomocí vlastností binárních
operací spojení a průseku:

1Relace ≤ neostrého částečného uspořádání je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.
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Definice: Neprázdná množina S se dvěma binárními operacemi ∨ a ∧, tj.
trojice (S,∨,∧), se nazývá svaz, pokud tyto operace splňují pro každé a, b, c ∈ S
následující identity:

1. a ∨ a = a, a ∧ a = a,

2. a ∨ b = b ∨ a, a ∧ b = b ∧ a,

3. (a ∨ b) ∨ c = a ∨ (b ∨ c), (a ∧ b) ∧ c = a ∧ (b ∧ c),

4. a ∨ (a ∧ b) = a, a ∧ (a ∨ b) = a.

Definice: Říkáme, že svaz S je generován množinou G ⊆ S, jestliže je-
diný podsvaz svazu S (neprázdná podmnožina uzavřená na operace spojení a
průseku) obsahující G je sám svaz S.

Přirozeným způsobem je zaveden pojem svazového homomorfismu svazu
(S,∨,∧) do svazu (S∗,∨∗,∧∗). Jedná se o zobrazení f : S → S′ splňující
vlastnosti

(∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(f(a ∨ b) = f(a) ∨∗ f(b)),

(∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(f(a ∧ b) = f(a) ∧∗ f(b)).

Definice: Neprázdná podmnožina I svazu S se nazývá ideál, jestliže platí:

1. (∀a ∈ I)(∀b ∈ I)(a ∨ b ∈ I),

2. (∀a ∈ I)(∀b ∈ S)((b ≤ a) ⇒ b ∈ I).

Ideál P 6= S se nazývá prvoideál svazu S, jestliže platí

(∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(a ∧ b ∈ P ⇒ (a ∈ P vel b ∈ P )).

Definice: Neprázdná podmnožina F svazu S se nazývá filtr (příp. duální
ideál), jestliže platí:

1. (∀a ∈ F )(∀b ∈ F )(a ∧ b ∈ F ),

2. (∀a ∈ F )(∀b ∈ S)((a ≤ b) ⇒ b ∈ F ).

Filtr P 6= S se nazývá prvofiltr svazu S, jestliže platí

(∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(a ∨ b ∈ P ⇒ (a ∈ P vel b ∈ P )).

Definice: Prvek svazu S se nazývá nula (a značí se 0), resp. jednotka (a
značí se 1), jestliže platí

(∀a ∈ S)(0 ∨ a = a et 0 ∧ a = 0), resp. (∀a ∈ S)(1 ∨ a = 1 et 1 ∧ a = a).

Definice: Svaz S obsahující jednotku a nulu se nazývá komplementární,
pokud pro každé a ∈ S existuje prvek a′ ∈ S, že a∨ a′ = 1 et a∧ a′ = 0. Prvek
a′ se nazývá doplněk prvku a.
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Svaz S se nazývá distributivní, jestliže platí

(∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(∀c ∈ S)(a∨(b∧c) = (a∨b)∧(a∨c) et a∧(b∨c) = (a∧b)∨(a∧c)).

Komplementární distributivní svaz se nazývá Booleův svaz.2 Chápeme-li
tento svaz jako algebru se dvěma binárními (∨ a ∧), jednou unární (′) a dvěma
nulárními operacemi (1 a 0), pak hovoříme o Booleově algebře.

Definice: Nechť (B,∨,∧,′ , 1, 0), (B∗,∨∗,∧∗,′∗ , 1∗, 0∗) jsou Booleovy al-
gebry. Zobrazení f : A → B se nazývá homomorfismus Booleových algeber,
jestliže je svazovým homomorfismem a navíc platí

(∀a ∈ A)(f(a′) = (f(a))′∗).

Nebude-li uvedeno jinak, bude homomorfismus f : B → B∗, kde B,B∗

jsou Booleovy algebry, chápán jako homomorfismus Booleových algeber. Pro
zjednodušení zápisu budeme značit operace v obou strukturách stejně.

3.1.2 Základní topologické pojmy

Definice: Říkáme, že v množině P je dána topologie nebo že P je topologický
prostor, je-li na množině všech podmnožin množiny P definována tzv. uzávěrová
operace (přiřazující každé množině A ⊆ P její uzávěr A) splňující:

1. ∅ = ∅,

2. (∀A ⊆ P )
(
A ⊆ A

)
,

3. (∀A ⊆ P )
(
A = A

)
,

4. (∀A ⊆ P )(∀B ⊆ P )
(
A ∪B = A ∪B

)
.

Množina se nazývá uzavřená, pokud je rovna svému uzávěru. Otevřené mno-
žiny jsou doplňky množin uzavřených. Každá topologie v P je jednoznačně
určena systémem všech uzavřených, resp. všech otevřených podmnožin.3

Soustava B otevřených podmnožin prostoru P takových, že každá otevřená
podmnožina prostoru P je sjednocením podmnožin ze soustavy B, se nazývá
otevřená báze prostoru P .

Definice: Podmnožina U prostoru P se nazývá okolí prvku a ∈ P , jestliže
existuje otevřená množina V ⊆ P , pro kterou je V ⊆ U a a ∈ V .

2Díky distributivitě existuje ke každému prvku právě jeden doplněk.
3Např. pomocí otevřených množin je topologický prostor definován takto:
Nechť P je množina a O systém podmnožin z P splňující:

1. P a ∅ náleží do O,

2. libovolné sjednocení podmnožin z O náleží do O,

3. libovolný průnik konečně mnoha podmnožin z O náleží do O.

Pak P nazýváme topologický prostor se systémem otevřených množin O.
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Systém okolí prvku a ∈ P se nazývá úplný systém okolí prvku a, pokud
každá otevřená množina obsahující tento prvek obsahuje nějaké okolí z tohoto
systému.

Definice: Množina A ⊆ P se nazývá hustá v P , jestliže A = P .

Definice: Nechť P,Q jsou topologické prostory. Zobrazení f : P → Q
nazýváme spojité, jestliže úplný vzor f−1(A) každé otevřené množiny A ⊆ Q
je otevřená množina v P .

Zobrazení f : P → Q se nazývá homeomorfismus, jestliže je bijektivní a f
a f−1 jsou spojitá zobrazení.

Definice: Topologický prostor P se nazývá Kolmogorovův či T0-prostor,
platí-li

(∀a ∈ P )(∀b ∈ P )
(
{a} = {b} ⇒ a = b

)
.

Topologický prostor P se nazývá Fréchetův či T1-prostor, platí-li

(∀a ∈ P )
(
{a} = {a}

)
.

Topologický prostor P se nazývá Hausdorffův či T2-prostor, jestliže pro
každé dva různé prvky a, b ∈ P existují disjunktní otevřené množiny A,B ⊆ P ,
pro které a ∈ A a b ∈ B.

Definice: Topologický prostor P nazýváme kompaktní, jestliže z každého
systému otevřených množin, který pokrývá P , lze vybrat konečný podsystém,
který rovněž pokrývá P .

Topologický prostor P se nazývá totálně nesouvislý, existuje-li pro každé
dva různé prvky a, b ∈ P rozklad prostoru P na dvě disjunktní uzavřené a
současně otevřené podmnožiny A,B tak, že a ∈ A, b ∈ B.

Kompaktní totálně nesouvislý Hausdorffův prostor se nazývá Booleův pro-
stor.

Definice: Topologie na množině P se nazývá diskrétní, jestliže je dána
systémem všech podmnožin množiny P . Tedy všechny podmnožiny množiny
P jsou v diskrétní topologii otevřené. Topologický prostor, který je opatřen
diskrétní topologií, nazýváme diskrétní prostor.

Nechť m je nekonečné kardinální číslo. Zobecněným Cantorovým diskonti-
nuem Cm nazýváme kartézský součin m kopií dvouprvkového diskrétního topo-
logického prostoru. Speciálně Cℵ0 se nazývá Cantorovo diskontinuum a budeme
jej označovat C.

Platí, že Cm je Booleův prostor.

Na závěr uvádíme dvě definice, které se vztahují k teorii svazů, ale v násle-
dujícím textu se často vyskytují v souvislosti s topologickými prostory.

Definice:Množinovým okruhem (ne nutně topologického) prostoru je ozna-
čována (libovolná) množina jeho podmnožin, která je uzavřená na množinové
průniky a sjednocení.
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Definice: Tělesem množin (ne nutně topologického) prostoru P nazýváme
svaz podmnožin množiny P , který je uzavřen na operaci množinového doplňku,
tedy soubor A podmnožin, pro který platí

(∀A1 ∈ A)(∀A2 ∈ A)(A1 ∪A2 ∈ A et A1 ∩A2 ∈ A et P −A1 ∈ A).

3.2 Práce z teorie svazů a Booleových algeber

Po druhé světové válce se Ladislav Svante Rieger začal věnovat teorii svazů,
zejména Booleovým algebrám. Pravděpodobně se inspiroval pracemi M.H. Sto-
nea (1903–1989), hojně využíval výsledky L.H. Loomise. Mnohé matematické
úlohy a otázky, jimiž se zabýval, byly též studovány polskými matematiky
H. Rasiowou (1917–1994) a R. Sikorským (1920–1983). Patrně nejvýznačnější
osobnost tehdejší teorie svazů, Garrett Birkhoff, patří v Riegrových dílech mezi
nejvíce citované autory. V několika pracích L.S. Rieger řeší některé Birkhoffovy
problémy formulované v knize [Bir48] a otázky s nimi související.

Řadu výsledků z této oblasti L.S. Rieger aplikoval na problémy matematické
logiky, která se posléze dostala do popředí jeho vědeckého zájmu. Jeho pozdější
práce se pak pohybují na pomezí abstraktní algebry a logiky. Tyto publikace
jsme zařadili do samostatného oddílu Práce na rozhraní algebry a logiky (3.3).

Značný význam pro Riegrův výzkum měl jeho studijní pobyt ve Varšavě
v roce 1950, zejména pak seminář vedený A. Mostowským, který L.S. Rie-
ger tehdy navštěvoval. Na jeho algebraické pojetí predikátového kalkulu, které
zde prezentoval a jež se setkalo s velkým ohlasem, navázalo několik polských
matematiků.4 Algebraicko-logické práce patří k nejvíce citovaným Riegrovým
publikacím.

3.2.1 A note on topological representation of distribu-
tive lattices [R4] (1949)

Prvním matematikem, jenž ovlivnil L.S. Riegra v oblasti teorie svazů, byl M.H.
Stone, který se ze svazové problematiky soustředil zejména na distributivní
svazy a Booleovy algebry. Jako první se začal zabývat topologickou reprezentací
distributivních svazů, v roce 1937 publikoval své výsledky v článku Topological
representations of distributive lattices and Brouwerian logic [Sto37], který se
stal stěžejním dílem, ze kterého L.S. Rieger vycházel a na něž ve své práci [R4]
navazoval.

Ve svých publikacích týkajících se svazové problematiky používá L.S. Rieger
Stoneovy termíny α-ideál, resp. µ-ideál místo dnešních filtr (duální ideál), resp.
ideál. Základní monografií o teorii svazů v této době byla Birkhoffova kniha
Lattice Theory [Bir40],5 L.S. Rieger se v [R4] též odkazuje na H. Hermese
(1912–2003) a G. Köthea (1905–1989) [HK39].

4Zejména to byli zmiňovaní H. Rasiowa a R. Sikorski, kteří též patřili k účastníkům
Mostowského semináře.
5Tato kniha byla podruhé vydána o osm let později, její třetí vydání je [Bir67].
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Topologickou reprezentací distributivního svazu S se nazývá jeho izomorfní
zobrazení na množinový okruh R otevřených množin jistého topologického T0-
-prostoru PS , v němž R tvoří otevřenou bázi.6 Říkáme, že PS reprezentuje svaz
S.

Mezi všemi topologickými T0-prostory PS , jež reprezentují daný distribu-
tivní svaz S, existuje jeden „univerzálníÿ prostor P̄S takový, že každý prostor
PS je jeho hustým podprostorem. Prostor P̄S je možno vyjádřit jako prostor
všech prvofiltrů svazu S a byl popsán M.H. Stonem v práci [Sto37]. L.S. Rie-
ger podává pro distributivní svazy s jednotkou a nulou odlišnou charakterizaci
prostoru P̄S .

Nejprve uvedeme dvě potřebné definice:

Definice: Nechť R je otevřená báze T0-prostoru P . Podsystém Q báze R
se nazývá pseudoúplný systém okolí bodu a ∈ P , jestliže platí⋂

a∈A∈R

A =
⋂

A∈Q

A.7

Systém otevřených množin se nazývá centrovaný, jestliže každý jeho ko-
nečný podsystém má konečný průnik.

Pomocí jednoho svého lemmatu a několika Stoneových tvrzení o vlastnos-
tech filtrů a prvofiltrů získal L.S. Rieger hlavní výsledek své práce, charakteri-
zaci prostoru P̄S :

Věta: Prostor P̄S všech prvofiltrů distributivního svazu s jednotkou a nulou
je kompaktní8 T0-prostor, jehož otevřená báze má následující vlastnosti:

(i) každý centrovaný systém otevřených množin báze má neprázdný průnik,

(ii) každý pseudoúplný systém Q okolí bodu P ∈ P̄S , který s libovolnými
A1, A2 ∈ Q obsahuje vhodné A3 ⊆ A1 ∩ A2, je úplný systém okolí bodu
P .

Obráceně, má-li kompaktní T0-prostor otevřenou bázi R′ splňující podmínky
(i) a (ii), pak tento prostor může být považován za prostor všech prvofiltrů
distributivního svazu R generovaného bází R′ s přidanou nulou a jednotkou.

Kompaktní T1-prostor splňující podmínky (i) a (ii) je totálně nesouvislý
kompaktní Hausdorffův prostor, a tedy Booleův prostor.

Důsledkem získaného výsledku je následující Riegrovo tvrzení:

Věta: Distributivní svaz S s nulou, jehož každý prvofiltr je maximální (tj.
není částí jiného prvofiltru), je zobecněná Booleova algebra.9 Obsahuje-li i jed-
notku, je Booleovou algebrou.

6Analogicky lze uvažovat též reprezentaci okruhem uzavřených množin. Tento případ však
není, jak uvádí L.S. Rieger, natolik významný.
7Pojem pseudoúplného systému okolí byl zaveden E. Čechem v [Čech37].
8L.S. Rieger zde používá termín bikompaktní, což bylo pro tehdejší dobu charakteristické.
9Ve smyslu Stoneovy práce [Sto37].
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Na závěr doplňme, že o tématu článku [R4] L.S. Rieger referoval dne 30. 8.
1949 na společném 3. sjezdu matematiků československých a 7. sjezdu matema-
tiků polských.

3.2.2 On the lattice theory of Brouwerian propositional
logic [R5] (1949)

Předchozí Riegrova publikace vycházela především z výsledků M.H. Stonea
[Sto37] a z Birkhoffovy knihy [Bir40]. Oba autoři se v těchto dílech věnují též
otázkám intuicionistické (brouwerovské) logiky (viz dále). M.H. Stone se zabý-
val její topologickou reprezentací, tedy analogií mezi touto logikou a (distribu-
tivním) svazem otevřených množin topologického prostoru.10 G. Birkhoff jako
první studoval vztah mezi brouwerovskou logikou a tzv. Brouwerovými svazy.11

Můžeme se domnívat, že tyto výsledky podnítily Riegrův zájem o propojení
algebry a matematické logiky, který je zřejmý z pojetí jeho práce [R5].

Otázky z oblasti logiky L.S. Riegra přitahovaly již od studentských let. Zpo-
čátku se jednalo hlavně o myšlenky Rudolfa Carnapa (1891–1970) a Philippa
Franka (1884–1966). Později však začal L.S. Rieger poměrně intenzivně stu-
dovat matematickou logiku. O jeho neutuchajícím zájmu svědčí např. recenze
[R28] a [R29] Carnapových prací Introduction to semantics [Car46] a Formali-
sation of logic [Car43] uveřejněné v ČPMF v letech 1947 a 1948. Právě na tato
díla (společně s Carnapovou starší prací Logische Syntax der Sprache [Car34])
se v publikaci [R5] L.S. Rieger odkazuje jako na základní literaturu o formální
logice, syntaxi12 a sémantice.13

Publikace [R5] je první prací, v níž se L.S. Rieger snažil o algebraickou for-
mulaci některých otázek matematické logiky. Jejím hlavním cílem bylo ukázat,
že prostřednictvím jistého speciálního typu svazu může teorie svazů fungovat
jako účinný matematický nástroj pro syntax i sémantiku jazyka brouwerovské
logiky. Než se budeme podrobně věnovat výsledkům práce [R5], pokusíme se
čtenáře seznámit s tímto typem logiky a dalšími souvislostmi.

Na závěr doplňme, že na téma Brouwerova logika a theorie svazů L.S. Rieger
přednášel 14. 12. 1948 v Jednotě a 29. 8. 1949 vystoupil s referátem Teorie
svazů brouwerovské logiky na společném 3. sjezdu matematiků československých
a 7. sjezdu matematiků polských. Odborníci se shodují v tom, že práce [R5] má
dodnes z Riegrových algebraicko-logických děl největší cenu.

Intuicionismus

Intuicionismus je filozofický a matematický směr, jehož počátky se v novodobé
matematice objevují již na konci 19. století. Matematický objekt je chápán jako

10K tomuto výsledku dospěl též A. Tarski v práci [Tar38].
11Poznamenejme, že G. Birkhoff používal termín Brouwerův svaz pro duální, tzv. Hey-
tingův svaz, viz dále.
12Disciplína zkoumající možnosti kombinování znaků. Je zde přihlíženo pouze ke znakům
a jejich uspořádání, přičemž se abstrahuje od jejich významu.
13Nauka o významu znaků a jejich kombinací. Na rozdíl od syntaxe zkoumá význam zna-
kových výrazů.
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produkt jisté konstrukce v mysli, a proto hlavním kritériem existence objektu
je možnost jeho sestrojení. Nelze-li daný objekt sestrojit, tak vlastně neexis-
tuje. Tímto se intuicionismus dostává do rozporu s klasickým přístupem, který
umožňuje existenci objektu dokázat zamítnutím jeho neexistence.

Intuicionismus je spojen s tak významnými jmény, jako např. C.F. Gauss
(1777–1855), L. Kronecker (1823–1891), H. Poincaré (1854–1912), H. Lebesgue
(1875–1941) či E. Borel (1871-1956). Základ moderního intuicionismu však po-
ložil L.E.J. Brouwer (1881–1966) až v roce 1907, kdy ve své dizertační práci se-
psal základní intuicionistické ideje. Kritizoval tehdejší klasický přístup k definici
matematických pojmů a napadl existenci aktuálního nekonečna – intuicionisté
je popírají.

V důsledku kritiky tehdejší klasické matematiky vznikl vedle intuicionismu
další zcela odlišný proud – Hilbertův formalismus. Oba tyto směry měly na
počátku dvacátého století překonat tzv. třetí krizi matematiky.

Intuicionistická (brouwerovská) logika

Intuicionistická logika vychází při dokazování formulí z kritérií přijímaných
intuicionismem. Jelikož L.E.J. Brouwer je chápán jako její zakladatel, budeme
ji v dalším textu též nazývat brouwerovská. Tato logika byla formalizována až
v roce 1930, a to Brouwerovým studentem Arendem Heytingem (1898–1980)
v práci [Hey30].

Heytingův formální systém (pro výrokovou i predikátovou logiku) byl vy-
tvořen z příslušného klasického systému s úplnou množinou logických spojek
(et, vel,⇒, non), příp. ∃,∀, nahrazením „nekonstruktivníhoÿ postulátu zákona
vyloučeného třetího A∨nonA či zákona dvojité negace non(nonA) ⇒ A slabším
zákonem sporu A ⇒ (nonA ⇒ B) (či (A et nonA) ⇒ B).

Heytingův výrokový kalkul

V práci [R5] se L.S. Rieger zabýval brouwerovskou výrokovou logikou, jejíž for-
malizaci označujeme termínem Heytingův výrokový kalkul. Heytingův formální
systém výrokové logiky je tvořen jedenácti axiomy – jedním z nich je právě
zákon sporu – a dvěma odvozovacími pravidly:

„z formulí A,B odvoď formuli A et Bÿ,
„z formulí A,A ⇒ B odvoď formuli Bÿ (známé pravidlo modus ponens).

Současná varianta Heytingova výrokového kalkulu je formulována pomocí
deseti axiomů a pravidla modus ponens.

Poznamenejme, že v Heytingově a Carnapově době byla v matematické
logice používána odlišná terminologie, která již dnes není běžná. L.S. Rieger
ji ve své práci do jisté míry zachoval. Např. výrokové formule nazval větami
(angl. sentence),14 pro prvotní formuli užíval termín jednoduchá věta.15 Axiomy
označoval jako základní formule a termín formule používal pro (v dnešní řeči)

14Termín sentence se dnes používá (i v češtině) v predikátové logice k označení uzavřených
formulí, viz část 4.1.1.
15Např. Heytingův kalkul býval též nazýván Heytingův větný kalkul.
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dokazatelné formule, neboli věty (angl. theorem). V našem výkladu budeme
striktně dodržovat současnou terminologii, aby nedocházelo k nejasnostem.

Nyní se blíže seznámíme s Riegrovou prací [R5]. Je rozdělena na pět částí
(§ 1 – § 5) a toto členění budeme pro lepší orientaci zachovávat. Na závěr ještě
podotkněme, že L.S. Rieger nezvolil rok jejího vydání příliš šťastně. V roce 1948
byla totiž publikována práce [MT48] A. Tarského a J.C.C. McKinseyho (1908–
1953), v níž se autoři zabývali obdobnou problematikou a kde byly některé
Riegrovy výsledky již dokázány. Tato publikace se však L.S. Riegrovi dostala
do rukou až tehdy, kdy již byla jeho práce [R5] odevzdána do tisku.16

§ 1: Pomocné pojmy teorie svazů

V úvodní části textu definuje L.S. Rieger pojem Heytingovy algebry, která je
klíčovou algebraickou strukturou celé práce [R5].17

Definice: Distributivní svaz S s jednotkou a nulou se nazývá Heytingův
svaz (algebra), jestliže je na množině S definována další binární operace →,
pro kterou platí:

1. (∀a ∈ S)(∀b ∈ S)((b → a) ∧ b ≤ a),

2. (∀a ∈ S)(∀b ∈ S)(∀x ∈ S)[(x ∧ b ≤ a) ⇒ (x ≤ (b → a))].

Poznámky:

1. Duální svaz nese název Brouwerův svaz (algebra) – používali jej ve svých
důkazech např. A. Tarski, J.C.C. McKinsey a G. Birkhoff.

2. Heytingova algebra je speciálním typem tzv. reziduovaného svazu. Rezi-
duovaný svaz je distributivní svaz s jednotkou a nulou, který má navíc
definované dvě binární operace – násobení a reziduování. V případě Hey-
tingovy algebry je operace násobení totožná s operací průseku.

3. L.S. Rieger převzal definici reziduovaného svazu z práce [WD39] M. War-
da a R.P. Dillwortha, v níž však nebyl požadavek na existenci jednotky a
nuly. Heytingovu algebru Rieger nazýval speciální reziduovaný svaz s jed-
notkou a nulou a označil ji anglickým termínem sdruz-lattice (special
d istributive residuated lattice with unit and z ero). Pro operaci a → b
používal značení b : a.

Dále v [R5] Rieger dokazuje dva základní výsledky o Heytingových alge-
brách:
16Roku 1946 publikovali J.C.C. McKinsey a A. Tarski práci [MT46], která měla značný
přínos pro rozvoj svazově-teoretické interpretace Heytingova kalkulu započaté G. Birkhof-
fem. Obdobnou problematikou se zabýval např. S. Pankajam v pracích [Pan41] a [Pan42].
Již před rokem 1940 byla tomuto tématu věnována díla A. Tarského [Tar36a] a [Tar36b] a
I. Johanssona (1904–1987) [Joh37].
17Heytingova algebra hraje ve vztahu k intuicionistické logice stejnou roli jako Booleova
algebra ve vztahu ke klasické logice.
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Věta (o izomorfismu): Nechť F je filtr v Heytingově algebře S. Pak relace

x ≡ y (mod F ) ⇔ (∃ c ∈ F )(x ∧ c = y ∧ c)

je kongruencí18 na Heytingově algebře S. Označíme-li množinu všech tříd této
ekvivalence S/F (faktorový svaz), pak svaz S/F je homomorfním obrazem
Heytingovy algebry S.

Nechť S′ je další Heytingova algebra a f homomorfismus S na S′. Nechť
F := f−1(1). Pak F je filtr a svaz S/F je izomorfní s Heytingovou algebrou S′.

Věta (o Booleově faktorovém svazu): Nechť S je (libovolná) Hey-
tingova algebra. Pak množina všech a ∈ S, pro která a → 0 = 0, tvoří filtr
F a faktorový svaz S/F je Booleova algebra.

Na závěr prvního paragrafu práce [R5] uvádí L.S. Rieger definici volné Hey-
tingovy algebry generované množinou G:

Definice: Říkáme, že Heytingova algebra S je generována množinou G,
jestliže jediná Heytingova podalgebra svazu S, která obsahuje množinu G, je
Heytingova algebra S.

Heytingova algebra S se nazývá volná Heytingova algebra generovaná mno-
žinou G, jestliže pro libovolnou Heytingovu algebru S′ generovanou množinou
G′ lze každé zobrazení množiny G do G′ rozšířit na homomorfní zobrazení celé
Heytingovy algebry S do S′.19

§ 2: Pravidla formování, § 3: Pravidla logické evaluace

Ve druhém paragrafu L.S. Rieger definuje základní pojmy a uvádí některá pra-
vidla (Heytingova) výrokového kalkulu, zejména syntaktická pravidla pro vy-
tváření formulí.

V následujícím paragrafu popisuje sémantický proces (logické) evaluace,
neboli připisování (logických) hodnot jednotlivým výrokovým formulím, před-
stavuje zde vícehodnotovou,20 tzv. brouwerovskou evaluaci. Přívlastek brou-
werovská zdůvodňuje tím, že prostřednictvím svazů hodnot takové evaluace
můžeme dosáhnout reprezentace Heytingova kalkulu (viz následující část).

Uvažujme tedy nějaký konečný distributivní svaz S, ten je díky předpo-
kladu konečnosti Heytingovou algebrou; jeho prvky budeme nazývat hodno-
tami. Uvažujme dále libovolné zobrazení ϕ množiny prvotních formulí do S.
Toto zobrazení rekurzivně rozšíříme na množinu všech výrokových formulí, a
to následujícím způsobem:

18Tj. ekvivalence uzavřená na operace spojení, průseku a reziduování.
19Současná definice volné Heytingovy algebry by byla následující:
Heytingova algebra S se nazývá volná Heytingova algebra generovaná množinou G, jestliže

pro libovolnou Heytingovu algebru S′ lze každé zobrazení množiny G do S′ rozšířit na ho-
momorfní zobrazení celé Heytingovy algebry S do S′.
L.S. Rieger zřejmě neměl přístup ke druhému vydání Birkhoffovy knihy Lattice theory

[Bir48], neboť tam je uvedena tato definice pro obecné volné algebry.
20Podle Carnapových prací [Car46] a [Car43].
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ϕ(nonA) = ϕ(A) → 0,

ϕ(A vel B) = ϕ(A) ∨ ϕ(B),

ϕ(A et B) = ϕ(A) ∧ ϕ(B),

ϕ(A ⇒ B) = ϕ(A) → ϕ(B).

(∗)

Rozšířené zobrazení ϕ se nazývá brouwerovská evaluace v S.

Uvažujme nyní klasickou dvouhodnotovou evaluaci (tedy S = {0, 1}). Po-
kud bychom definovali relaci ekvivalence na množině všech formulí tak, že dvě
formule jsou ekvivalentní právě tehdy, když mají stejnou hodnotu v každé eva-
luaci, pak množina všech tříd této ekvivalence by byla nekonečnou spočetnou
volnou Booleovou algebrou generovanou prvotními formulemi. L.S. Rieger od-
vozuje, že situace bude vypadat analogicky i v případě brouwerovské evaluace,
čímž získává jedno ze zásadních tvrzení této své práce:

Věta: Nechť α je relace definovaná na množině F všech výrokových formulí
předpisem (A,B) ∈ α ⇔ ϕ(A) = ϕ(B) pro každou brouwerovskou evaluaci ϕ
v libovolném konečném distributivním svazu.21 Pak α je ekvivalence. Množina
všech jejích tříd S∞ := F/α je volná Heytingova algebra, která je generována
nekonečnou spočetnou množinou jednoprvkových tříd, přičemž každá třída ob-
sahuje prvotní formuli.22

V závěru třetího paragrafu uvádí L.S. Rieger k této větě poznámku, v níž
„vysvětlujeÿ použití brouwerovské evaluace. Píše, že klasická „0–1ÿ evaluace se
jeví příliš hrubá či zjednodušující z pozice brouwerovské logiky. Proto je třeba
provést jakousi „nekonečněkrát aplikovanou interpolaciÿ mezi dvěma extrém-
ními hodnotami: absolutní pravdou (odpovídající jednotce ve svazu hodnot) a
absolutní lží (odpovídající nule). Přitom vzhledem k právě získanému výsledku
nás takové interpolace provedené pouze v konečných Booleových algebrách ne-
odvádějí od výsledků pro klasickou dvouhodnotovou evaluaci.

§ 4: Heytingův větný kalkul

V úvodní části tohoto paragrafu L.S. Rieger formuluje Heytingův formální sys-
tém brouwerovské výrokové logiky a uvádí nejdůležitější Heytingova tvrzení,
která v dalším textu potřebuje. Dále prezentuje svazovou charakterizaci Hey-
tingova kalkulu dokázanou např. G. Birkhoffem:

Věta: Nechť relace A ≡ B je definovaná podmínkou, že A ⇒ B i B ⇒ A
jsou dokazatelné formule (v brouwerovské logice). Pak ≡ je ekvivalencí na mno-
žině všech formulí a množina všech jejích tříd tvoří Heytingovu algebru H. Jed-
notkou H je třída obsahující libovolnou dokazatelnou formuli a nulou je třída
obsahující libovolnou spornou formuli.23

21Rieger předpokládá, že existuje spočetná posloupnost konečných distributivních svazů
S1, S2, . . . taková, že pro každý konečný distributivní svaz S existuje Si s ním izomorfní.
22Předpokládáme, že množina prvotních formulí je nekonečná spočetná.
23Sporná formule je taková, z níž lze odvodit každou formuli.
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L.S. Rieger však dále propojil tento výsledek se závěrem předchozího para-
grafu. Dokázal, že H je volná Heytingova algebra generovaná jednoprvkovými
třídami prvotních formulí, a proto H ∼= S∞.24 Získaný výsledek v jistém smyslu
vyjadřuje úplnost Heytingova výrokového kalkulu pro vícehodnotovou evalu-
aci. Rieger tak dospěl k jasné sémantické interpretaci tohoto kalkulu pomocí
spočetně mnoha „logických hodnotÿ.25

Vztah H ∼= S∞ je jedním ze stěžejních výsledků celé práce. Jak uvidíme
dále, L.S. Rieger s její pomocí poměrně jednoduchými algebraickými úvahami
dokázal některá tvrzení Heytingova kalkulu, která byla známa již dříve.26 Jed-
ním z nich je např. problém rozhodnutí.

Problém rozhodnutí

Uvažujme konečnou množinu M (jejíž prvky nazýváme „hodnotamiÿ) s binár-
ními operacemi ∨,∧,→ a unární operací ′, které slouží k definování „hodnotÿ
disjunkce, konjunkce, implikace a negace (ve smyslu vztahů (∗)). Množinu M
nazýváme „logická maticeÿ.

Říkáme, že (M,∨,∧,→,′ ) je řešení problému rozhodnutí uvažovaného vý-
rokového kalkulu, platí-li následující podmínka: v „logické maticiÿ M existuje
jediný prvek 1 nazývaný „jednotkaÿ, pro který je každá formule A dokazatelná
právě tehdy, když ϕ(A) = 1 pro každou „evaluaciÿ ϕ pomocí operací ∨,∧,→,′

(ve smyslu vztahů (∗)).
Kurt Gödel v práci [Göd33] ukázal, že takové řešení problému rozhodnutí

pro Heytingův výrokový kalkul neexistuje. K témuž závěru dospěl v práci [R5]
i L.S. Rieger prostřednictvím tvrzení, že existuje-li řešení problému rozhodnutí
v Heytingově výrokovém kalkulu v podobě „logické maticeÿ v obecném smyslu,
pak tento problém řeší i nějaký (konečný) distributivní svaz.

Poznámka: V souvislosti s tímto výsledkem je Riegrovo jméno zmíněno
v knize [Fef95] s názvem Kurt Gödel: Collected Works, III. Na str. 518 je
otištěn dodatek o tom, že Gödel sám nedokázal, kolik pravdivostních hodnot
je třeba k modelování Heytingova výrokového kalkulu. Až L.S. Rieger v práci
[R5] ukázal, že tento kalkul obsahuje nekonečně mnoho vzájemně neekvivalent-
ních formulí jedné proměnné. Ke stejnému výsledku později nezávisle dospěl
I. Nishimura [Nis60].

Existuje však řešení problému rozhodnutí v obecnějším smyslu; tedy exis-
tuje algoritmus, který rozhoduje, zda je daná formule Heytingova výrokového
kalkulu dokazatelná či ne.27 Ten nalezli J.C.C. McKinsey a A. Tarski ve výše
zmiňované práci [MT48]. L.S. Rieger zde podává odlišné řešení, a to ve formě
explicitního elementárního výpočtu s přirozenými čísly. V porovnání s řešením

24Tento výsledek je citován v monografii H. Rasiowé a R. Sikorského The mathematics of
metamathematics [RS63], str. 395.
25L.S. Rieger udává, že tento problém v případě klasického kalkulu obdobným způsobem
vyřešil R. Carnap.
26L.S. Rieger zmiňuje zejména výsledky práce [Göd33] Kurta Gödela.
27Viz též část 5.1.3.
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McKinseyho a Tarského je však Riegrova metoda stejně obtížně prakticky apli-
kovatelná. Přesto má tato metoda, jak sám autor uvádí, uplatnění v obecné
topologii a v abstraktní algebře.28

Další výsledky

Dále L.S. Rieger podává algebraický důkaz dalšího Gödelova závěru z [Göd33],
v tomto případě tvrzení, že formule A vel B je dokazatelná, právě když je jeden
z členů A nebo B dokazatelná formule. Tento výsledek formuluje v následujícím
svazově-teoretickém tvaru:

Věta: Heytingova algebra H ∼= S∞ má právě jeden maximální ideál I, který
je tvořen všemi prvky různými od jednotky.29

K. Gödel uvedl ve své práci [Göd33] toto tvrzení bez důkazu, ten provedli
J.C.C. McKinsey a A. Tarski v [MT46] a v [MT48]. Riegrova důkazová metoda
byla odlišná.30

Část Riegrovy práce [R5] je též věnována charakterizaci volné Heytingovy
algebry s jedním generátorem a jejím syntaktickým důsledkům.

V závěru tohoto paragrafu dokazuje L.S. Rieger algebraickou podstatu vzta-
hů mezi klasickým a Heytingovým výrokovým kalkulem. Jeho závěry lze shr-
nout do následujícího tvrzení:

Věta: Nechť F je filtr v H ∼= S∞ vytvořený všemi třídami splňujícími
rovnost [A] → 0 = 0. Pak faktorový svaz H/F je izomorfní s volnou Booleovou
algebrou tříd formulí, jež byla získána v klasickém kalkulu stejným způsobem
jako S∞ či H v kalkulu Heytingově.

Z tohoto výsledku vyplývají závěry, jež byly vysloveny K. Gödelem [Göd33],
V. Glivenkem (1897–1940) [Gli29] aj., např. že je-li formule A dokazatelná
v klasickém výrokovém kalkulu, pak formule non(nonA) je dokazatelná v Hey-
tingově kalkulu, a že sporná formule v klasickém kalkulu je sporná i v kalkulu
Heytingově.

§ 5: Pravidla významu, materiální implikace

V posledním paragrafu práce [R5] prezentuje L.S. Rieger dva nové přístupy
k formulaci Heytingova kalkulu.

První přístup je založen na pojmu „. . . má stejný význam jako . . . ÿ (ozna-
čení ≈) a kalkul je formulován pomocí jedenácti základních identit a čtyř pravi-
del pro ≈ (např. symetrie, tranzitivita či nahrazení). Je zde uvedeno, že relace

28Touto problematikou se zabývali již G. Gentzen (1909–1945) [Gen34], S. Jaśkowski (1906–
1965) [Jaś36] či M. Wajsberg (1902–?) [Waj38], po L.S. Riegrovi pak např. B.Ju. Pilčak
v pracích [Pil50], [Pil52] a S.C. Kleene [Kle52].
29Tato Riegrova formulace byla též citována v knize H. Rasiowé a R. Sikorského The
mathematics of metamathematics [RS63], str. 396.
30V roce 1956 podal další důkaz Gödelova tvrzení R. Harrop v práci [Har56] a o šest let
později též S.C. Kleene [Kle62].
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≈ je ekvivalence na množině všech formulí a pro množinu všech tříd této ekvi-
valence Sv platí Sv

∼= S∞ ∼= H.
Druhý způsob konstrukce tohoto kalkulu je založen na binární relaci (na

množině všech formulí) brouwerovské materiální implikace, neboli „. . . má dů-
sledek . . . ÿ (označení 7→). Tato relace je reflexivní, tranzitivní a je definována
jistými třinácti vlastnostmi. L.S. Rieger dokazuje toto:

Věta: Nechť 7→ je libovolná brouwerovská materiální implikace. Nechť re-
lace β je na množině všech formulí F definována předpisem

(A,B) ∈ β ⇔ (A 7→ B et B 7→ A).

Pak β je ekvivalence. Množina všech jejích tříd S 7→ := F/β je Heytingova
algebra. Definujeme-li brouwerovskou materiální implikaci � tak, že A � B
právě když A 7→ B pro každou brouwerovskou materiální implikaci 7→, pak
navíc platí S�

∼= Sv
∼= S∞ ∼= H.

Na závěr formuluje L.S. Rieger hlavní výsledek:
V sémantických teoriích (brouwerovské) logické evaluace, významu a (brou-

werovské) materiální implikace formulí, stejně jako v syntaktické teorii Hey-
tingova výrokového kalkulu dospíváme různými způsoby vždy k té samé volné
Heytingově algebře (až na izomorfismus) vytvořené ze spočetně mnoha prvot-
ních formulí.

Pro doplnění uveďme, že na některé výsledky této Riegrovy práce [R5] navá-
zal roku 1976 A. Wroński v článku [Wro76]. Zabýval se počtem n-generovaných
Heytingových algeber (až na izomorfismus). Z Riegrových výsledků plyne, že
1-generovaných Heytingových algeber je ℵ0, Wroński dokazuje, že n-generova-
ných pro n ≥ 2 je 2ℵ0 .

Riegrova publikace [R5] je citována i v poměrně nedávných pracích G.R.R.
Delavaletteho [Del81], L. Iturrioze [Itu83] či A.D. Yashina [Yas98]. Jako jedinou
československou mezinárodně uznávanou vědeckou práci z logiky v období do
roku 1953 tuto publikaci zmiňuje na str. 502 Karel Berka (1923–2004) v článku
[Ber99].

3.2.3 Some remarks on automorphisms of Boolean al-
gebras [R6] (1951)

Hlavním tématem této Riegrovy práce je konstrukce takové Booleovy algebry
B, pro kterou neexistuje neidentický endomorfismus B, který je na.31 Speciálně
pak na této algebře neexistuje neidentický automorfismus.

L.S. Rieger nalézá řešení přenesením problému na ekvivalentní topologický
problém; řeší otázku, zda existuje 0-dimenzionální 32 kompaktní prostor P ta-
kový, pro který neexistuje neidentický homeomorfismus P na jeho libovolný

31Taková Booleova algebra se nazývá ztrnulá.
32Tj. topologický prostor, jehož báze je složena pouze z množin současně otevřených a
uzavřených.
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podprostor. Odpověď získává konstrukcí požadovaného prostoru P , který je
navíc uspořádaný.33

Booleovu algebru B konstruuje L.S. Rieger jako těleso množin všech sou-
časně otevřených a uzavřených podmnožin prostoru P . Pomocí Stoneových
výsledků [Sto36] a [Sto37] z teorie topologické reprezentace Booleových alge-
ber L.S. Rieger téměř okamžitě dospívá k požadované vlastnosti: neexistuje
neidentický endomorfismus algebry B na sebe samu.

Tím je podána negativní odpověď na otázku formulovanou G. Birkhoffem
v monografii [Bir48] jako problém č. 74, a sice zda na každé Booleově algebře
existuje neidentický automorfismus. Elegantní řešení tohoto problému nalezl
velmi krátce před L.S. Riegrem M. Katětov a publikoval je v článku [Kat51].34

Jeho řešení je lepší v tom smyslu, že výsledná Booleova algebra má mohutnost
kontinua, kdežto mohutnost Riegrovy algebry je mnohem větší. Další řešení
podal B. Jónsson v práci [Jón51]. V obou případech je algebra B konstruo-
vána z vhodného topologického prostoru P použitím Stoneových výsledků, tj.
stejným způsobem jako u L.S. Riegra.

Doplňme, že o svých výsledcích L.S. Rieger referoval dne 26. 2. 1951 v Ma-
tematické obci pražské v přednášce Aplikace theorie uspořádaných kontinuí na
Booleovy algebry. Výtah této přednášky s hrubým popisem základní myšlenky
jeho konstrukce byl později uveřejněn jako [R33]. M. Katětov o svém řešení
promluvil tamtéž již 22. 1. 1951, tj. o pět týdnů dříve.

V závěru své práce diskutuje L.S. Rieger Birkhoffův problém č. 75:

Existuje (konečný) svaz, jenž není Booleovou algebrou, na kterém existuje
duální automorfismus35 f s vlastností f2 = id takový, že f komutuje s kaž-
dým svazovým automorfismem? Musí být f určeno jednoznačně? A co takové
projektivní geometrie, jež nejsou desarguesovské? 36

Na první dvě otázky nalezl L.S. Rieger, jak sám píše, „téměř triviální odpo-
vědiÿ. Kladné řešení prvního problému získal konstrukcí požadovaného auto-
morfismu na vhodném úplném distributivním svazu, odpověď na druhou otázku
je záporná. Třetí problém však nebyl schopen uspokojivě vyřešit.

Na Riegrův výzkum v práci [R6] navazoval již zmíněný J. de Groot v práci
[Gro59]. V osmdesátých letech minulého století tento Riegrův článek cituje
trojice autorů M.E. Adams, V. Koubek a J. Sichler v článcích [AKS85a] a
[AKS85b], M. Rubin [Rub89] a M. Droste [Dro89].

33Tento Riegrův výsledek citují J. de Groot (1914–1972) a M.A. Maurice v práci [GM68];
zabývají se v ní existencí obdobných (speciálních) případů takových prostorů.
34M. Katětov zde použil Stoneovu-Čechovu kompaktifikaci, tj. rozšíření topologického pro-
storu na kompaktní prostor.
35Tj. a ≤ b ⇔ f(a) ≥ f(b).
36Tj. projektivní rovinné geometrie, v nichž nemusí platit Desarguesova věta: Pokud se
přímky, které spojují odpovídající vrcholy trojúhelníků ABC a A′B′C′, protínají v jednom
bodě, pak průsečíky přímek, na nichž leží odpovídající strany trojúhelníků, leží na jedné
přímce. Projektivní rovinu, jež není desarguesovská, nelze vnořit do projektivního prostoru
vyšší dimenze. Definici lze rozšířit i na projektivní prostory dimenze n > 2.
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3.2.4 On free ℵξ-complete Boolean algebras [R7] (1951)

Definice: Booleova algebra A se nazývá ℵξ-úplná, jestliže každá její podmno-
žina, jejíž mohutnost je nejvýše ℵξ,37 má v A supremum a infimum.

Definice: Nechť A,B jsou ℵξ-úplné Booleovy algebry. Homomorfismus
f : A → B se nazývá ℵξ-úplný homomorfismus, jestliže platí

f(
∨
i∈I

xi) =
∨
i∈I

f(xi) a f(
∧
i∈I

xi) =
∧
i∈I

f(xi)

pro každou množinu indexů I, jejíž mohutnost je nejvýše rovna ℵξ.

Definice: Nechť m je kardinální číslo. Říkáme, že ℵξ-úplná Booleova alge-

bra A
ℵξ
m je volná s m volnými ℵξ-generátory, jestliže v ní existuje podmnožina

G mohutnosti m s následujícími vlastnostmi:

1. jediná ℵξ-úplná podalgebra algebry A
ℵξ
m , jež obsahuje G, je sama A

ℵξ
m

(říkáme, že podmnožina G ℵξ-generuje algebru A
ℵξ
m ),

2. každé zobrazení ϕ podmnožiny G do jiné ℵξ-úplné algebry B lze rozšířit

na ℵξ-úplný homomorfismus ϕ̄ algebry A
ℵξ
m do algebry B.

L.S. Rieger zkoumá obecné vlastnosti těchto algeber, hlavní pozornost však
zaměřuje (pro možnosti jejich dalšího využití v aplikacích) na ℵ0-úplné Boo-
leovy algebry, které se zkráceně označují jako σ-algebry.38 Tomuto tématu je
věnována první (a hlavní) část publikace [R7]. Postupným dokazováním nových
tvrzení nalézá L.S. Rieger odpovědi na tři matematické problémy formulované
G. Birkhoffem v monografii [Bir48].

Ve druhé části práce [R7] jsou získané výsledky aplikovány v oblasti mate-
matické logiky, konkrétně na Tarského-Lindenbaumovu algebru (viz dále) pre-
dikátového kalkulu prvního řádu.39 Výsledky této části své práce [R7] prezen-
toval L.S. Rieger na semináři A. Mostowského v březnu a dubnu roku 1950;
tohoto semináře se účastnil v rámci zmiňovaného studijního pobytu ve Var-
šavě. Dne 5. května téhož roku přednášel na toto téma na schůzi Polské mate-
matické společnosti ve Wroclawi. Výsledky hlubšího a rozsáhlejšího výzkumu
orientovaného především na další aplikace této problematiky v logice měly být
publikovány v sérii věnované speciálním studiím, kterou vydával Państwowy
Instytut Matematyczny. Patrně však k tomu nedošlo.

Ještě než se podrobněji podíváme na jednotlivé oddíly této Riegrovy publi-
kace, uvedeme znění tzv. Loomisovy věty (viz [Loo47]), která bude v následují-
cích částech několikrát citována. Poznamenejme, že termínem σ-těleso množin
je myšleno těleso množin (viz část 3.1.2), které je uzavřeno na všechny spočetné
průniky a sjednocení.

Loomisova věta: Každá σ-algebra je σ-homomorfním obrazem vhodného
σ-tělesa množin.
37Pro definici ℵξ viz část 4.1.2.
38Poznamenejme, že přívlastek ℵ0-úplný bude nahrazován předponou σ- i u dalších termínů
týkajících se ℵ0-algeber.
39Často se též používá spojení nižšího predikátového kalkulu.
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Část 1.: Algebra

V úvodu své práce [R7] dokazuje L.S. Rieger větu o existenci volné ℵξ-úplné

Booleovy algebry A
ℵξ
m s m volnými ℵξ-generátory (pro libovolné kardinální číslo

ℵξ a nenulové m).40 Protože na způsobu odvození tohoto tvrzení jsou založeny
důkazy jeho dalších výsledků, pokusíme se o hrubý nástin hlavní myšlenky a
postupu.

Důkaz uvedené věty je konstruktivní a spočívá nejprve v transfinitní kon-
strukci (řádu ωξ+1)41 (nekonečných) „slovÿ. L.S. Rieger uvažuje libovolnou
množinu G mohutnosti m. Pomocí (vhodně definovaných) množin Γβ slov řádu
nejvýše β 42 dostává výslednou množinu (nekonečných) slov

Γ =
⋃

0≤β<ωξ+1

Γβ .

Jestliže je ϕ libovolné zobrazení podmnožiny G ⊆ Γ do libovolné (dané) ℵξ-
-úplné Booleovy algebry B, pak je toto zobrazení určitým způsobem (pomocí
transfinitní indukce řádu ωξ+1) rozšířeno na zobrazení ϕ̃ množiny slov Γ do
algebry B. Zobrazení ϕ̃ je nazýváno evaluace.43

Uvažováním všech možných evaluací a všech možných ℵξ-úplných Boole-
ových algeber B dospívá L.S. Rieger k následující definici: slova X a Y jsou
ekvivalentní, jestliže ϕ̃(X) = ϕ̃(Y ) pro každou evaluaci ϕ̃. Množina všech tříd
[X], [Y ], . . . vzájemně ekvivalentních slov je potom hledanou Booleovou al-
gebrou A

ℵξ
m s volnými ℵξ-úplnými generátory (jednoprvkovými třídami) [g],

g ∈ G.
Každá evaluace ϕ̃ reprezentuje právě jedno ℵξ-úplné homomorfní rozšíření

ϕ̄ daného zobrazení ϕ : G → B na celé A
ℵξ
m . Položíme totiž ϕ̄([X]) = ϕ̃(X) pro

každé [X] ∈ A
ℵξ
m .

L.S. Rieger též v práci [R7] odvozuje jednoznačnost a „univerzálnostÿ alge-
bry A

ℵξ
m .

Doplňme, že je zde zmíněna přirozená otázka, zda existuje nekonečná volná
úplná Booleova algebra. L.S. Rieger přiznává, že přestože je přesvědčen, že
taková algebra nemůže existovat, nebyl schopen to dokázat. To se podařilo
v roce 1964 H. Gaifmanovi v práci [Gai64] a nezávisle na něm též A.W. Halesovi
[Hal64]. Na jejich výsledky navázal o dva roky později R.M. Solovay publikací
[Sol66].

Z výsledků těchto tří matematiků vyplývá, že neexistuje nekonečná volná
Booleova algebra, která by měla volné úplné rozšíření. G. W. Day pozměnil
Riegrovu otázku na řešení takovéhoto problému: Pro jaké Booleovy algebry
existuje jejich volné úplné rozšíření? Odpověď publikoval v práci [Day65].

40Tento výsledek je citován v monografii R. Sikorského Boolean algebras [Sik60] (viz např.
[Sik69], str. 131).
41ωξ+1 značí nejmenší ordinální číslo mohutnosti ℵξ+1, viz část 4.1.2.
42Ordinální čísla β musí být nelimitní (podle definice).
43Zde se jedná o obdobné úvahy jako v práci [R5], §3.
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Další výsledky této Riegrovy práce se týkají volných σ-algeber. Prvním
z nich je věta o existenci σ-prvofiltru,44 jenž obsahuje daný nenulový prvek x
volné σ-algebry. L.S. Rieger ho formuluje pomocí právě získaných závěrů takto:

Věta: Nechť Aℵ0m je volná σ-algebra. Pak ke každému nenulovému prvku
[X] ∈ Aℵ0m existuje σ-prvofiltr P Booleovy algebry Aℵ0m , který ho obsahuje.

Důkaz této věty je opět konstruktivní (transfinitní indukcí řádu ω1),45 vy-
užívá důkaz tvrzení o existenci algebry A

ℵξ
m a navazuje na něj. Příslušný σ-

-prvofiltr je definován jako úplný vzor ϕ̄−1(1), kde σ-homomorfismus ϕ̄ algebry
Aℵ0m na algebru B = {0, 1} je jednoznačným rozšířením jistého zobrazení ϕ
vhodně zvoleného k danému [X]. Platí ϕ̄([X]) = 1.46

Na základě výše dokázaného tvrzení a pomocí Stoneova výsledku uvedeného
v [Sto36] dospívá L.S. Rieger k následujícímu závěru:

Věta: Nechť Aℵ0m je volná σ-algebra s m volnými σ-generátory. Označme
P[X] množinu všech σ-prvofiltrů P této algebry, jež obsahují pevné [X] ∈ Aℵ0m .
Algebra Aℵ0m může být σ-izomorfně reprezentována σ-tělesem Tℵ0m podmno-
žin jisté množiny M σ-prvofiltrů P algebry Aℵ0m , a to pomocí korespondence
[X] ↔ P[X] ∩M .

Téměř okamžitým důsledkem je zesílení Loomisovy věty:

Věta V1: Každá σ-algebra B je σ-homomorfním obrazem libovolného σ-
-tělesa Tℵ0m množin z předchozí věty, kdykoliv m není menší než nejmenší kar-
dinální číslo, které je mohutností množiny σ-generátorů algebry B.

Jako další, topologické zesílení Loomisovy věty dokazuje L.S. Rieger násle-
dující tvrzení:

Věta V2: Volná σ-algebra Aℵ0m je σ-izomorfně reprezentována minimálním
σ-tělesem borelovských podmnožin zobecněného Cantorova diskontinua Cm.47

Speciálně, volná σ-algebra Aℵ0ℵ0 je σ-izomorfní se σ-tělesem borelovských pod-
množin Cantorova diskontinua C = Cℵ0 .

Tato věta dává kladné řešení (a dokonce zobecnění) problému č. 79 z Birk-
hoffovy knihy [Bir48], jenž zní: Dokažte či vyvraťte tvrzení, že σ-těleso všech
borelovských podmnožin Cantorova diskontinua je volná σ-algebra.

Jak říká následující věta, tvrzení o σ-izomorfní reprezentaci volných σ-
-algeber neplatí pro ostatní volné ℵξ-úplné Booleovy algebry, čímž tyto obecné
algebry ztrácejí na významu.

44U definice σ-filtru, resp. σ-prvofiltru jsou binární operace ∧, resp. ∨ a ∧ nahrazeny
nekonečným spočetným průsekem

V∞
n=1, resp. spojením

W∞
n=1 a průsekem

V∞
n=1.

45Poznamenejme, že základní myšlenka důkazu spočívá v induktivní konstrukci pomocné
rostoucí posloupnosti σ-filtrů v dané algebře Aℵ0m . Podobné argumenty použil L. Henkin
v [Hen49] k důkazu Gödelovy věty o úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu.
46L.S. Rieger dodává, že tato věta může být nekonstruktivně dokázána obdobným postu-
pem, který použil R. Sikorski [Sik48] k důkazu Loomisovy věty, či přímým použitím Loomi-
sovy věty. Riegrovým cílem však bylo podat konstruktivní důkaz.
47Minimální σ-těleso borelovských podmnožin prostoru Cm je nejmenší σ-těleso podmno-
žin tohoto prostoru, které obsahuje všechny otevřené a současně uzavřené množiny.
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Věta: Pro libovolné ℵξ ≥ 2ℵ0 (a tím pro každé nespočetné ℵξ, předpokládá-

me-li hypotézu kontinua) nemůže volná ℵξ-úplná Booleova algebra A
ℵξ
m pro

m ≥ ℵ0 být ℵξ-izomorfně reprezentována ℵξ-úplným tělesem množin.

Tuto větu L.S. Rieger dokázal pomocí výsledků Sikorského práce [Sik48] a
získal negativní odpověď na Birkhoffův problém č. 80. Ten spočíval v hledání
možného zobecnění Loomisovy věty pro kardinální čísla různá od ℵ0.

Na závěr je diskutován Birkhoffův problém č. 78: Dokažte či vyvraťte tvrzení,
že je-li σ-algebra B σ-generovaná podmnožinou G, pak každé nenulové x ∈ B
obsahuje nějaký spočetný (konečný či nekonečný) nenulový průsek

∧
gi prvků

z G.
L.S. Rieger dokazuje negaci, uvádí jednoduchý protipříklad pro konečné i

nekonečné σ-algebry. Proto problém modifikuje následovně: Nechť Aℵ0m je volná
σ-algebra a x její libovolný nenulový prvek. Existuje množina G volných σ-
-generátorů této algebry tak, že

∧
gi 6= 0,

∧
gi ⊆ x pro gi ∈ G? Odpověď na

tuto otázku je již kladná (na základě Věty V2).

Část 2.: Aplikace v logice

Jak již bylo výše zmíněno, v druhém oddílu práce [R7] aplikuje L.S. Rieger
výsledky získané v první, algebraické části na matematickou logiku, speciálně
na Tarského-Lindenbaumovu algebru.
Tarského-Lindenbaumova algebra (dále jen TL-algebra)48 predikátového kal-

kulu prvního řádu je množina tříd formulí tohoto kalkulu, kde dvě formule patří
do téže třídy právě tehdy, když jsou logicky (syntakticky) ekvivalentní.49 Na
této množině jsou přirozeným způsobem definovány binární operace spojení,
průseku, unární operace doplňku, nula a jednotka. TL-algebra je tedy Booleo-
vou algebrou.

Jsou zde však také definovány určité nekonečné spočetné průseky a spojení.
Ukazuje se, že TL-algebru můžeme chápat jako jisté rozšíření volné σ-algebry
(je třeba rozšířit pojem volné σ-algebry a další pojmy s ní související tak, aby
zde byly uvažovány zmiňované nekonečné operace na TL-algebře).50

Použitím výsledků o σ-izomorfní reprezentaci volných σ-algeber z 1. části
práce získává L.S. Rieger následující tvrzení:

Věta V3: Tarského-Lindenbaumovu algebru predikátového kalkulu prvního
řádu lze σ-izomorfně (vzhledem k definovaným konečným a nekonečným opera-

48TL-algebra byla poprvé zavedena A. Lindenbaumem v roce 1927 a o několik let později
(v poněkud odlišné formě) A. Tarským. Již od třicátých let dvacátého století byla rozsáhle
zkoumána mnoha matematiky, uveďme např. L. Henkina, H. Rasiowou, A. Mostowského, R.
Sikorského či J.C.C. McKinseyho. Původně byla formulována pro výrokový kalkul. Na konci
čtyřicátých let byla Lindenbaumova konstrukce zobecněna a aplikována na predikátový kalkul
prvního řádu.
Tarského-Lindenbaumova algebra bývá často nazývána jen Lindenbaumova. Doplňme, že

Adolf Lindenbaum (1904–1941) byl nadaný polský matematik a logik, který zemřel v židov-
ském ghettu ve Vilniusu.
49Formule A, B jsou logicky (syntakticky) ekvivalentní, jestliže (A ⇒ B) et (B ⇒ A) je
dokazatelná formule.
50Stejná problematika je řešena v řeči tzv. zobecněných σ-algeber v Riegrově práci [R8].
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cím) reprezentovat σ-podalgebrou σ-tělesa borelovských podmnožin Cantorova
diskontinua C.51

Přímým důsledkem této věty o σ-izomorfním vnoření TL-algebry do σ-tělesa
borelovských podmnožin Cantorova diskontinua je následující tvrzení:

Věta V4: Ke každému prvku [A] 6= 052 Tarského-Lindenbaumovy alge-
bry predikátového kalkulu prvního řádu existuje σ-homomorfní zobrazení (opět
v rozšířeném smyslu definovaných operací) ϕ̄ této algebry na algebru
B = {0, 1},53 pro které ϕ̄([A]) = 1.

Hledané zobrazení ϕ̄ k danému prvku [A] získáme např. tak, že položíme
ϕ̄([X]) = 1, když borelovská podmnožina reprezentující [X] obsahuje množinu
reprezentující [A]. V ostatních případech klademe ϕ̄([X]) = 0.

Právě uvedená věta je algebraickou formou (v poněkud zesílené podobě)
Gödelovy věty o úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu.54

V časopise Fundamenta Mathematicae, v němž byla tato Riegrova práce
publikována, je přímo za ní otištěna dvoustránková poznámka R. Sikorského
A note to Rieger’s paper „On free ℵξ-complete Boolean algebrasÿ [Sik51]. R. Si-
korski zde uveřejnil jednoduchý důkaz Riegrovy Věty V2. Jako důsledek uvádí
též zobecnění Věty V1.

Dále tuto Riegrovu práci citují např. S.A. Malyugin [Mal90], R.N. Ball a
A.W. Hager [BH90].

3.3 Práce na rozhraní algebry a logiky

V Riegrových pracích je obtížné nalézt hranici mezi algebrou a logikou. Ná-
sledující publikace se pohybují na pomezí abstraktní algebry a matematické
logiky, proto jsme je soustředili do samostatného oddílu. Jejich společným a
významným znakem je algebraizace matematické logiky.

Poznamenejme, že výklad základních logických pojmů je podán v části 4.1.1.

3.3.1 On countable generalized σ-algebras, with a new
proof of Gödel’s completeness theorem [R8] (1951)

V této práci Ladislav Svante Rieger podává zobecnění pojmu σ-algebry v tom
smyslu, že nekonečné spočetné operace spojení a průseku nejsou definovány pro
všechny prvky, ale jen pro členy jistých vícenásobných posloupností (nazvaných

51Tato věta je citována v monografii H. Rasiowé a R. Sikorského The mathematics of me-
tamathematics [RS63], str. 366. Později byla dokázána v pracích H. Rasiowé a R. Sikorského
[RS58] a R. Sikorského [Sik62].
520 := [A et nonA].
531 =„pravdaÿ, 0 =„ležÿ.
54Tato věta říká, že třída logicky pravdivých formulí se shoduje s třídou dokazatelných
formulí. Pro podrobnější rozbor a komentář viz část 4.1.1. Úplná formulace původních Gö-
delových výsledků z práce [Göd30] je poměrně komplikovaná, zejména vzhledem k jistým
aspektům, které mají spíše filozofickou povahu.
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fundamentální). Ukazuje, že spočetná zobecněná σ-algebra se spočetnou množi-
nou fundamentálních posloupností může být izomorfně reprezentována tělesem
množin. Obecně taková izomorfní reprezentace neexistuje.

Hlavní cíl práce [R8] je stejný jako cíl druhé části práce [R7]: aplikace vý-
sledků na matematickou logiku, konkrétně na TL-algebru predikátového kal-
kulu prvního řádu. Tím L.S. Rieger opět získává nový důkaz Gödelovy věty
o úplnosti tohoto kalkulu.

I o těchto svých výsledcích L.S. Rieger přednášel na Mostowského semináři
ve Varšavě v dubnu 1950; spolu s tématem článku [R7] byly jeho výsledky obsa-
hem několika referátů o algebraickém pojetí predikátového kalkulu. Dodejme,
že již v té době začal pracovat na monografii Algebraic methods of mathematical
logic, která však byla dokončena a vydána až několik let po jeho smrti.

Připomeňme, že tyto Riegrovy výsledky vyšly nejen v anglickém článku
[R8], ale i v ruské verzi [R9]; navíc byl v Časopise pro pěstování matematiky
vydán krátký výtah [R30].

Nyní čtenáře seznámíme s nejdůležitějšími pojmy následujícího textu. Měj-
me Booleovu algebru B. Nechť Φ je rodina vícenásobných posloupností prvků
z B tvaru (an1,...,nk

)∞n1,...,nk=1. Množinu Φ nazýváme rodinou fundamentálních
(angl. marked) posloupností, jestliže jsou splněny následující vlastnosti:

1. Pravidlo doplňku:

je-li (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ, pak (a′n1,...,nk

)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ.

2. Pravidlo spojení a průseku:

jsou-li (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1, (bm1,...,ml

)∞m1,...,ml=1 ∈ Φ, pak

(an1,...,nk
∨ bm1,...,ml

)∞n1,...,nk,m1,...,ml=1 ∈ Φ

a
(an1,...,nk

∧ bm1,...,ml
)∞n1,...,nk,m1,...,ml=1 ∈ Φ.

3. Pravidlo identifikace zvolených indexů:

je-li (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ, jsou-li 1 ≤ i1 < · · · < is ≤ k zvolené indexy

a položíme-li n = ni1 = · · · = nis
, pak

(an1,...,ni1−1,n,ni1+1,...,nis−1,n,nis+1,...,nk
)∞n,n1,...,nk=1 ∈ Φ.

4. Pravidlo fixace indexů:

jestliže (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ, 1 ≤ i1 < · · · < is ≤ k jsou zvolené

indexy a ni1 , . . . , nis
předem daná přirozená čísla, pak

(an1,...,ni1 ,...,nis ,...,nk
)∞n1,...,ni1−1,ni1+1,...,nis−1,nis+1,...,nk=1 ∈ Φ.

5. Pravidlo triviální posloupnosti:

je-li an1,...,nk
= a ∈ B pro všechna n1, . . . , nk ∈ N, pak

(an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ.
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6. Pravidlo suprema a infima:

ke každé posloupnosti (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ existuje v B

supremum
∞∨

n1,...,nk=1

an1,...,nk
=

∞∨
n1=1

· · ·
∞∨

nk=1

an1,...,nk

a infimum
∞∧

n1,...,nk=1

an1,...,nk
=

∞∧
n1=1

· · ·
∞∧

nk=1

an1,...,nk
.

7. Pravidlo částečného suprema a infima:

je-li (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ a j dané přirozené číslo, 1 ≤ j ≤ k, pak pro

všechna n1, . . . , nj−1, nj+1, . . . , nk ∈ N

∞∧
nj=1

an1,...,nj−1,nj ,nj+1,...,nk

a
∞∨

nj=1

an1,...,nj−1,nj ,nj+1,...,nk

jsou členy (k − 1)-násobné posloupnosti patřící do Φ.

Booleova algebra B, ve které je dána rodina fundamentálních posloupností
Φ, se nazývá zobecněná σ-algebra vzhledem k rodině Φ, zkráceně Φσ-algebra.

Uvědomme si, že Φσ-algebra je skutečně zobecněním pojmu σ-algebry, ne-
boť v σ-algebře je Φ rodinou všech vícenásobných posloupností prvků. Pro
Φσ-algebru nyní zavedeme pojem Φσ-prvofiltru55 a σ-izomomorfismu (v zo-
becněném smyslu).

Definice: Neprázdná vlastní podmnožina P Φσ-algebry B se nazývá Φσ-
-prvofiltr, jsou-li splněny následující vlastnosti:

1. jestliže (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ, kde an1,...,nk

∈ P pro všechna n1, . . . , nk

∈ N, pak
∞∧

n1,...,nk=1

an1,...,nk
∈ P,

2. (∀a ∈ P )(∀b ∈ B)(a ≤ b ⇒ b ∈ P ),

3. je-li

(an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ,

∞∨
n1,...,nk=1

an1,...,nk
∈ P,

pak existují přirozená čísla ñ1, . . . , ñk, že añ1,...,ñk
∈ P .

55L.S. Rieger zde používá místo termínu filtr termín ideál, což bylo pro jeho dobu poměrně
typické.
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Definice: Bijektivní zobrazení ϕ Φσ-algebry A do Ψσ-algebry B se nazývá
(zobecněný) σ-izomorfismus, jestliže platí následující:

1. je-li (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ, pak (ϕ(an1,...,nk

))∞n1,...,nk=1 ∈ Ψ,

2. pro každou posloupnost (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ platí

∞∨
n1,...,nk=1

ϕ(an1,...,nk
) = ϕ

( ∞∨
n1,...,nk=1

an1,...,nk

)
,

3. pro každou posloupnost (an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ platí

∞∧
n1,...,nk=1

ϕ(an1,...,nk
) = ϕ

( ∞∧
n1,...,nk=1

an1,...,nk

)
,

4. ϕ(a′) = (ϕ(a))′ pro každé a ∈ A,

5. pro každou posloupnost (bn1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Ψ existuje posloupnost

(an1,...,nk
)∞n1,...,nk=1 ∈ Φ tak, že

ϕ(an1,...,nk
) = bn1,...,nk

pro všechna n1, . . . , nk ∈ N.

Po příslušných definicích uvádí L.S. Rieger známá tvrzení o zobecněných
σ-algebrách, jmenovitě Lemma o vnoření Φσ-algebry do σ-algebry, 1. a 2. vě-
tu o zobecněném σ-izomorfismu a Loomisovu větu. Pomocí těchto výsledků,
zejména prostřednictvím Loomisovy věty, dospívá k hlavnímu závěru své práce
[R8]:

Věta: Nechť B je spočetná Φσ-algebra se spočetnou rodinou Φ fundamen-
tálních posloupností. Potom existuje těleso množin T a rodina Ψ fundamentál-
ních posloupností množin z T , že Ψσ-algebra T je σ-izomorfní (v zobecněném
smyslu) s Φσ-algebrou B.56

Dále je již pozornost věnována oblasti matematické logiky. L.S. Rieger uka-
zuje, že TL-algebra je spočetná Φσ-algebra se spočetnou rodinou Φ, a tedy
σ-izomorfní s Φσ-tělesem množin T .57

Z tohoto závěru jednoduše dospívá k následujícímu tvrzení:

Věta: Ke každému nenulovému prvku [A] Tarského-Lindenbaumovy alge-
bry predikátového kalkulu prvního řádu existuje Φσ-prvofiltr, který ho obsa-
huje.

Uvědomme si, že každý Φσ-prvofiltr P TL-algebry B určuje Φσ-homomorfní
zobrazení ϕ̄ algebry B na algebru {0, 1} (položíme ϕ̄([X]) = 1, když [X] ∈ P ,

56Toto tvrzení v roce 1953 nezávisle dokázali v jisté obecnější formě H. Rasiowa a R. Si-
korski v práci [RS53].
57Ve své předchozí práci [R7] L.S. Rieger dokázal, že T je σ-podtělesem σ-tělesa borelov-
ských podmnožin Cantorova diskontinua (viz Větu V3, část 3.2.4).
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a ϕ̄([X]) = 0, když [X] /∈ P ). Je vidět, že byl získán analogický výsledek jako
ve Větě V4, část 3.2.4.

Tento výsledek je matematickým jádrem (opět v poněkud zesílené podobě)
zmiňované Gödelovy věty o úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu.

Princip Riegrových důkazů Gödelovy věty o úplnosti provedených v pra-
cích [R7] a [R8] je do jisté míry obdobný. Jeho postup je tvořen následujícími
společnými kroky:

1. je ukázáno, že Booleova algebra jistého typu (konkrétně rozšíření volné σ-
-algebry v [R7], resp. spočetná, Φσ-algebra se spočetnou rodinou Φ v [R8])
může být σ-izomorfně reprezentována jistým σ-tělesem množin,

2. je ukázáno, že TL-algebra je touto speciální Booleovou algebrou,

3. tedy TL-algebra může být též reprezentována tímto σ-tělesem množin,

4. je definován σ-homomorfismus TL-algebry na algebru {0, 1} (což již od-
povídá algebraické formulaci Gödelova tvrzení).

Na závěr poznamenejme několik slov o dalších důkazech Gödelovy věty
o úplnosti. První zásadní modifikaci původní Gödelovy důkazové metody před-
stavil roku 1948 A. Mostowski v knize [Mos48]. Odlišný důkaz podal v násle-
dujícím roce v práci [Hen49] L. Henkin (viz Poznámku 45) a nezávisle na něm
obdobným způsobem i A. Robinson [Rob51].

V roce 1950 tuto větu novým způsobem dokázali R. Sikorski a H. Rasiowa
[RS50]. Idea jejich důkazu je podobná myšlence Riegrově. Na obdobných prin-
cipech jsou založeny i důkazy E.W. Betha (1908–1964) [Bet51], G. Hasenjägera
(nar. 1919) [Has53], J.  Lośe [ Loś55] či J. Reichbacha [Rei55]. Pro rozbor těchto
důkazů odkazujeme na [Sur73].

Poznámka: A. Mostowski dokázal Gödelovu větu pro kalkul bez rovnosti.
Jiní dokázali zobecněnou, tzv. Gödelovu-Mal’cevovu větu o úplnosti (viz část
4.1.1) predikátového kalkulu bez rovnosti (E.W. Beth) a s rovností (L. Henkin,
G. Hasenjäger, H. Rasiowa a R. Sikorski, J. Reichbach, L.S. Rieger). Další
modifikaci důkazu Gödelovy-Mal’cevovy věty podal L.S. Rieger též v práci
[R21] (a [R22]), viz část 5.2.1.

3.3.2 O jedné základní větě matematické logiky [R10]
(1955)

Práce [R10] je věnována obdobnému tématu jako předchozí práce [R8] a v jis-
tém smyslu má stejné téma jako [R7]. Předně je zde jednoduchým způsobem
dokázána fundamentální věta o zobecněných σ-algebrách, která je algebraic-
kou formulací jedné ze základních vět matematické logiky, tzv. Lindenbaumovy
věty. Dále je ukázáno, že Gödelova věta o úplnosti predikátového kalkulu prv-
ního řádu a tzv. Löwenheimova-Skolemova věta jsou důsledky této věty. Závěr
je opět věnován této Gödelově větě. L.S. Rieger porovnává její nejznámější
důkazy, které byly do té doby získány.
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Na úvod je třeba zdůraznit, že L.S. Rieger v tomto článku zavádí pojem
Φ-algebry jako zjednodušení pojmu Φσ-algebry definovaného v předchozí práci
[R8].58 O tomto zjednodušení se však sám v práci nezmiňuje a Φ-algebru nazývá
stejně jako v [R8] zobecněnou σ-algebrou. Jelikož pojem Φ-algebry je mnohem
jednodušší než pojem Φσ-algebry, uvádíme zde její definici:

Definice: Booleova algebra B se nazývá Φ-algebra (vzhledem k rodině Φ),
jestliže je dána rodina Φ prvků z B splňující následující vlastnosti:

1. Pravidlo doplňku:

je-li (an)∞n=1 ∈ Φ, pak (a′n)∞n=1 ∈ Φ.

2. Pravidlo spojení:

jsou-li (an)∞n=1 ∈ Φ, a ∈ B, pak (an ∨ a)∞n=1 ∈ Φ.

3. Pravidlo triviální posloupnosti:

je-li an = a ∈ B pro každé n ≥ n0, kde n0 je nějaké přirozené číslo, pak
(an)∞n=1 ∈ Φ.

4. Pravidlo suprema:

ke každé posloupnosti (an)∞n=1 ∈ Φ existuje v B supremum
∨∞

n=1 an.

Poznámka: Z definice Φ-algebry již plyne pravidlo průseku analogické pra-
vidlu spojení a pravidlo infima analogické pravidlu suprema.

Pro úplnost uvádíme i definici Φ-filtru a Φ-prvofiltru:

Definice: Neprázdná vlastní59 podmnožina F Φ-algebry B se nazývá Φ-
-filtr, jsou-li splněny následující vlastnosti:

1. jestliže (an)∞n=1 ∈ Φ, kde an ∈ F pro každé n ∈ N, pak
∧∞

n=1 an ∈ F .

2. (∀a ∈ F )(∀b ∈ B)(a ≤ b ⇒ b ∈ F ).

Φ-filtr P se nazývá Φ-prvofiltr, jestliže navíc platí

3. je-li (an)∞n=1 ∈ Φ a
∨∞

n=1 an ∈ P, pak existuje přirozené ñ tak, že añ ∈ P .

Nyní již můžeme vyslovit hlavní větu Riegrovy práce [R10].

Věta: Nechť B je Φ-algebra se spočetnou rodinou Φ a F její Φ-filtr. Pak
existuje Φ-prvofiltr P této algebry, který obsahuje F .60

L.S. Rieger tuto větu dokázal poměrně jednoduše ve srovnání s důkazy
prováděnými v oblasti matematické logiky, a to pomocí (jednoduché) induktivní

58L.S. Rieger zde především uvažuje rodinu Φ pouze jednoduchých posloupností prvků.
59L.S. Rieger nyní uvažuje pouze vlastní Φ-filtry.
60Poznamenejme, že Φ-algebra se spočetnou rodinou Φ musí být sama spočetná.
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konstrukce. Poznamenal, že základní myšlenku této konstrukce použil již např.
L. Henkin v důkazu Gödelovy věty (viz [Hen49] a Poznámku 45).61

Dále L.S. Rieger popsal TL-algebru predikátového kalkulu prvního řádu a
ukázal, že je to Φ-algebra se spočetnou rodinou Φ. V důsledku toho přistou-
pil k definici pojmu (bezesporné) teorie prvního řádu,62 která vychází z A.
Tarského (viz [Tar36a] a [Tar36b]).

Definice: Bezesporná teorie prvního řádu je Φ-filtr Tarského-Lindenbaumo-
vy algebry. Úplná bezesporná teorie prvního řádu je pak Φ-prvofiltr této alge-
bry.

Po zavedení těchto pojmů je zřejmé, že výše uvedená hlavní věta práce [R10]
je algebraickou podstatou následující věty:

Lindenbaumova věta: Každou bezespornou teorii prvního řádu je možno
rozšířit v úplnou bezespornou teorii.

Nyní se L.S. Rieger dostal ke Gödelově větě o úplnosti predikátového kalkulu
prvního řádu, kterou dokázal jako důsledek Lindenbaumovy věty. Formuloval
ji takto (větu citujeme v Riegrově původním, poněkud silnějším znění):

Není-li výraz A nižšího predikátového počtu formulí,63 pak lze každé prediká-
tové proměnné64 dát význam určité (obecně n-členné) relace mezi přirozenými
čísly a libovolně označit všechna přirozená čísla pomocí individuových proměn-
ných65 tak, že výraz A po případném dosazení vhodných čísel za jeho volné
individuové proměnné (pokud v A nějaké jsou) obdrží význam chybného tvrzení
o přirozených číslech.66

Analogickým postupem pak dokázal následující větu:

Löwenheimova-Skolemova věta:67 Každá teorie se spočetným jazykem,
která má model, má rovněž spočetný model.68

Poznámka: Důsledkem Löwenheimovy-Skolemovy věty je tzv. Skolemův
paradox publikovaný v [Sko23], který lze formulovat takto:

Předpokládáme-li bezespornost teorie množin, musí mít tato teorie (podle
Gödelovy věty o úplnosti) model. Podle Löwenheimovy-Skolemovy věty musí

61Zde L.S. Rieger konstruuje pomocnou rostoucí posloupnost Φ-filtrů obsahujících F . Hle-
daný Φ-prvofiltr P je jejich množinovým sjednocením.
62Tj. vyjádřitelné v symbolech predikátového kalkulu prvního řádu. L.S. Rieger je nazývá
elementární.
63Slovem výraz označoval L.S. Rieger to, čemu dnes říkáme formule, slovem formule rozu-
měl dokazatelnou formuli.
64Tj. (dnes) predikátu.
65V dnešní řeči pouze proměnných.
66[R10], str. 226.
67Tato věta byla poprvé dokázána (ve slabším znění) Leopoldem Löwenheimem (1878–
1957) v práci [Löw15]. Značné zjednodušení Löwenheimova důkazu a zobecnění této věty
podal o pět let později Thoralf Skolem (1887–1963) [Sko20].
68Tj. model, jehož univerzum je spočetná množina (viz část 4.1.1).
L.S. Rieger tuto větu uvádí v tomto znění: Každá bezesporná teorie prvního řádu může

být považována za teorii jistých relací mezi přirozenými čísly. [R10], str. 228.
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mít rovněž spočetný model. V teorii množin platí, že mohutnost potenční mno-
žiny libovolné množiny m je ostře větší než mohutnost množiny m. Je-li však
model teorie množin spočetný, pak všechny množiny této teorie musí být spo-
četné. To je ve (zdánlivém) rozporu s G. Cantorem (1845–1918), který v roce
1874 dokázal existenci nespočetných množin. Ve skutečnosti se o spor nejedná,
neboť tyto množiny jsou nespočetné pouze uvnitř modelu. Z vnějšího hlediska
jsou spočetné.

Prostřednictvím těchto výsledků byly objeveny nestandardní modely arit-
metiky (viz část 4.2.6).

3.3.3 Ob algebrach Suslina (S-algebrach) i ich predsta-
vlenii [R11] (1955)

V práci O Suslinových69 algebrách a jejich reprezentacích L.S. Rieger jako první
zavedl zobecnění σ-algeber na tzv. Suslinovy algebry. Zhruba lze říci, že se tyto
algebry vztahují k tzv. A-operaci (známé z deskriptivní teorie množin) stejně
jako σ-algebry k borelovským operacím.

Článek [R11] vznikl v souvislosti se snahou nalézt zobecnění TL-algebry
predikátového kalkulu prvního řádu na algebru kvantifikace proměnných ma-
tematické logiky druhého řádu. Jak L.S. Rieger píše, tato publikace je v jistém
smyslu algebraizací části deskriptivní teorie množin. Jeho cílem bylo podat al-
gebraické analogie (v řeči Booleových algeber) některých pojmů deskriptivní
teorie množin a sepsat fundamentální myšlenky související s plánovanou novou
teorií kvantifikace proměnných matematické logiky. V práci [R11] pozname-
nává, že k tisku připravuje hlubší propracování této teorie. Není nám však
známo, že by k publikování jeho dalších poznatků skutečně došlo.

Základní výsledky L.S. Rieger prezentoval již na schůzi Československé ma-
tematické společnosti v Praze dne 25. 5. 1953.70 V článku [R11] přiznává, že
některá tehdy uvedená zobecnění se poté ukázala jako nesprávná. O aplikacích
v matematické logice druhého řádu L.S. Rieger přednášel na 8. sjezdu polských
matematiků ve Varšavě v září téhož roku, jednalo se o referát O kvantifikátorech
spojujících logické proměnné 2. řádu.

O dva roky později se L.S. Rieger účastnil 4. sjezdu československých mate-
matiků, kde vystoupil 2. 9. 1955 s referátem Suslinovy algebry a jejich represen-
tace a 5. 9. s příspěvkem O problému kvantifikace predikátových proměnných
matematické logiky. Dodejme, že o této problematice L.S. Rieger též refero-
val dne 29. 3. 1954 v Matematické obci pražské pod názvem K algebraisaci
deskriptivní theorie množin.

69Mikhail Yakovlevich Suslin (1894–1919), ruský matematik, který pracoval zejména
v obecné topologii a deskriptivní teorii množin. Jeho jméno je spojeno zejména s tzv. Susli-
novým problémem, který se týká uspořádání množin reálných čísel. V šedesátých letech minu-
lého století bylo dokázáno, že tento problém je nezávislý na axiomech Zermelovy-Fraenkelovy
teorie množin, tedy že jej v této teorii nelze dokázat ani vyvrátit.
70V tento den L.S. Rieger vystoupil v Matematické obci pražské s přednáškou O Kol-
mogorovových algebrách I. Na jeho vystoupení navazovala druhá část O Kolmogorovových
algebrách II, která se uskutečnila 15. 6. 1953.
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Publikace [R11] je rozdělena do osmi paragrafů. Členění následujícího textu
nebude přesně odpovídat členění Riegrově, linii práce však zachováme.

Hlavní témata práce

Definice:Nechť B je Booleova algebra. Říkáme, že B je Suslinova algebra (či S-
-algebra), jestliže pro každý systém {bk1,...,kn

} prvků algebry B, kde
k1, . . . , kn ∈ N, n ∈ N, (tzv. Suslinův systém)71 platí

sup
(kn)∞n=1

∞∧
n=1

bk1,...,kn ∈ B.

V tomto případě definujeme operaci

A({bk1,...,kn
}) := sup

(lm)∞m=1

∞∧
m=1

bl1,...,lm

a říkáme, že v B je splněna (Suslinova) A-operace A({bk1,...,kn}).72

Jsou-li prvky S-algebry množiny, nazýváme ji S-těleso.

L.S. Rieger se v práci [R11] soustředil na následující otázky:

1. Je možné (a za jaké podmínky) zobecnit Kolmogorovův-Sierpińského pro-
ces,73 známý z deskriptivní teorie množin, na S-algebry a dostává se toto
zobecnění mimo rámec teorie množin?74

2. Lze charakterizovat S-těleso tzv. C-množin bodů Cantorova diskontinua
jako (v jistém smyslu) volnou Booleovu algebru?

3. Můžeme (a za jaké podmínky) považovat S-algebry za homomorfní ob-
razy S-těles?

V závěru článku [R11] L.S. Rieger uvádí poznámky o možnostech zobecnění
metod a výsledků práce a nastiňuje aplikace v matematické logice druhého řádu.

71Indexová množina tohoto systému je tedy N ∪ (N× N) ∪ (N× N× N) ∪ . . . .
72Jedná se o algebraickou analogii Suslinovy A-operace z deskriptivní teorie množin pro
případ Booleových (konkrétně Suslinových) algeber.
73Viz [Sie26].
74L.S. Rieger podává v pátém paragrafu práce [R11] nejprve nutnou a postačující podmínku
pro konvergenci tohoto procesu – formulovaného pro Suslinovy algebry – v ω1 krocích. Tento
proces konverguje např. v každém S-tělese.
Prostřednictvím právě zmíněných podmínek pak získává odpověď na stanovenou otázku (na

její první a poslední část odpovídá kladně). Dále je ukázáno, že rozšíření Kolmogorovova-
-Sierpińského procesu na S-algebry je významné, neboť existují S-algebry, v nichž tento
proces konverguje a které nejsou S-izomorfní (viz dále) s S-tělesem.
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Podmínky nuly

Definice: Nechť bα
k jsou prvky σ-algebry B,75 kde k ∈ N, α < ω1. Říkáme,

že v B je splněna slabá, resp. silná podmínka nuly, jestliže pro všechny prvky
bα
k ∈ B, k ∈ N, α < ω1, takové, že

bα
k ∧ bβ

k = 0 pro α 6= β,

resp. takové, že
bα
k ≥ bβ

k pro α < β a inf
α

bα
k = 0,

platí

inf
α

∞∨
k=1

bα
k = 0.

Dále L.S. Rieger uvádí předpoklady, za nichž je slabá podmínka nuly dů-
sledkem silné podmínky nuly. Poznamenejme, že slabou podmínku nuly spl-
ňuje např. každá volná σ-algebra. Obě podmínky nuly jsou splněny v těch
σ-algebrách, které splňují tzv. podmínku spočetnosti řetězců.76

Nyní je třeba zavést modifikaci pojmu homomorfismu pro S-algebry.

Definice: Nechť A,B jsou S-algebry a ϕ zobrazení A do B. Pak ϕ se nazývá
S-homomorfismus, jestliže platí:

1. ϕ(A({bk1,...,kn
})) = A({ϕ(bk1,...,kn

)}) pro každý Suslinův systém {bk1,...,kn
}

algebry A,

2. ϕ(a′) = (ϕ(a))′ pro každé a ∈ A.

Zákony distributivity

Definice: Nechť B je S-algebra a ai,j ∈ B, i, j ∈ N. Potom B se nazývá slabě
distributivní, jestliže

∞∧
i=j

∞∨
j=1

ai,j = A({bk1,...,kn}),

kde bk1,...,kn = a1,k1 ∧ · · · ∧ an,kn .

Definice: Nechť ({ai
k1,...,kn

})∞i=1 je posloupnost Suslinových systémů v S-
-algebře B. Pak Suslinův systém {bl1,...,lm} daný vztahy

bk = a1k,

bk,l = a1k ∧ a1k,l,

bk,l,m = a1k ∧ a1k,l ∧ a2m,

75S-algebra je zesílením pojmu σ-algebry.
76Tj. podmínku, že v transfinitní posloupnosti a1 ≤ · · · ≤ aα ≤ . . . se od určitého spočet-
ného indexu ᾱ jedná o rovnost.
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bk,l,m,n = a1k ∧ a1k,l ∧ a2m ∧ a1k,l,n,

bk,l,m,n,p = a1k ∧ a1k,l ∧ a2m ∧ a1k,l,n ∧ a2m,p,

bk,l,m,n,p,q = a1k ∧ a1k,l ∧ a2m ∧ a1k,l,n ∧ a2m,p ∧ a3q,

. . .

se nazývá diagonální systém posloupnosti ({ai
k1,...,kn

})∞i=1.

Definice: Daná S-algebra B se nazývá silně distributivní, jestliže pro libo-
volnou posloupnost ({ai

k1,...,kn
})∞i=1 Suslinových systémů platí

∞∧
i=1

A({ai
k1,...,kn

}) = A({bl1,...,lm}),

kde {bl1,...,lm} je diagonální systém posloupnosti ({ai
k1,...,kn

})∞i=1.

Podobně jako u podmínek nuly není obecně slabá distributivita důsledkem
silné distributivity. Nicméně např. všechna S-tělesa jsou silně i slabě distribu-
tivními S-algebrami. Dále L.S. Rieger dokazuje následující vztahy mezi pod-
mínkami danými zákony distributivity a podmínkami nuly:

• Žádné z těchto podmínek nejsou ve sporu, tj. existují silně i slabě distri-
butivní S-algebry, které splňují obě podmínky nuly, např S-tělesa všech
podmnožin nějaké množiny.

• Podmínky opačné ke všem uvedeným podmínkám též nejsou ve sporu.

• Ze silné ani slabé podmínky nuly nevyplývá ani slabý zákon distributivity.

• Ze silného ani slabého zákona distributivity nevyplývá ani slabá pod-
mínka nuly.

Volné S-algebry

Definice: S-algebra A se nazývá volná slabě (silně) distributivní S-algebra
s počtem m volných generátorů, pokud v A existuje podmnožina G mohutnosti
m taková, že platí:

1. jediná slabě (silně) distributivní S-podalgebra algebry A obsahující pod-
množinu G je sama A,

2. každé zobrazení ϕ podmnožiny G do jakékoliv slabě (silně) distributivní
S-algebry B může být rozšířeno na S-homomorfismus algebry A do alge-
bry B.

Dodáme-li k právě uvedené definici silnou podmínku nuly, dostáváme pojem
volné slabě (silně) distributivní S-algebry se silnou podmínkou nuly. L.S. Rieger
dále dokazuje následující dvě tvrzení:
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Věta: Pro jakékoliv kardinální číslo m 6= 0 existuje volná silně distribu-
tivní S-algebra s počtem m volných generátorů. Tato algebra je definována
jednoznačně (až na S-izomorfismus). Budeme ji označovat Dm.

Věta: Pro jakékoliv kardinální číslo m 6= 0 existuje volná slabě distributivní
S-algebra se silnou podmínkou nuly a s počtem m volných generátorů. Tato
algebra je definována jednoznačně (až na S-izomorfismus). Budeme ji označovat
D̃0m.

Poznámka: Zde je vhodné říci několik slov o obecných důkazových meto-
dách existence volné algebraické struktury určitého typu. Nejprve se konstruují
„slovaÿ, tj. formální mnohočleny, které odpovídají daným operacím v alge-
braické struktuře a jejich kombinacím. Prvky hledané algebraické struktury se
pak sestrojují jako třídy stejně silných slov.

Existují přitom dva způsoby:

1. Metoda významu slov, při níž je třída stejně silných slov tvořena všemi
slovy, která „vždyÿ (tj. při libovolných významech nejjednodušších slov,
která vystupují jako „algebraické proměnnéÿ) induktivně získávají stejné
významy v jakémkoliv daném systému významů určitého typu. Tímto
způsobem L.S. Rieger postupoval např. v práci [R7], viz část 3.2.4.

2. Metoda induktivní konstrukce relace stejné síly mezi slovy. Tento postup
je použit v důkazu předchozích dvou vět.

Charakterizace S-tělesa C-množin Cantorova diskontinua

Následující dvě věty dávají odpověď na druhou otázku položenou v úvodní
části:

Věta: Minimální S-těleso tzv. C-podmnožin zobecněného Cantorova dis-
kontinua Cm je volná silně distributivní S-algebra s počtem m volných gene-
rátorů a je S-izomorfní s S-algebrou Dm.77

Věta: S-těleso C-podmnožin Cantorova diskontinua C = Cℵ0 je volná slabě
distributivní S-algebra se silnou podmínkou nuly a s počtem m volných gene-
rátorů a je S-izomorfní s S-algebrou D̃0ℵ0 .

Důsledkem těchto tvrzení je vztah Dℵ0
∼= D̃0ℵ0 .

Zároveň jsme získali následující rozšíření Loomisovy věty:

Věta:Každá silně distributivní S-algebra je S-homomorfním obrazem vhod-
ného S-tělesa množin.

To dává pozitivní odpověď na významně omezený Birkhoffův problém č. 80
(viz část 3.2.4); zde se jedná o omezení na distributivní S-algebry. Připomeňme,
že obecně je odpověď na tento problém negativní, dokonce i v případě jeho
zeslabení na S-algebry.

77Minimálním S-tělesem C-množin zobecněného Cantorova diskontinua Cm rozumíme
nejmenší S-těleso podmnožin tohoto prostoru, které obsahuje všechny otevřené a současně
uzavřené množiny.
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Zároveň tím dostáváme odpověď na třetí otázku položenou v úvodu. Vzhle-
dem k tomu, že byl v práci [R11] uveden příklad S-algebry, která není S-
-homomorfním obrazem žádného S-tělesa, je odpověď na první část této otázky
negativní.

Na článek [R11] později navazovali např. P.J. Campbell v [Cam71], E. Ellen-
tuck ([Ell75] a [Ell77]). S-algebrám se dále věnovali např. W. Mallory v [Mal76]
a R. Morais ([Mor76] a [Mor77]). Na závěr poznamenejme, že recenzent práce
[R11] R. Sikorski v ní nalezl několik chyb, které ve své recenzi podrobně popsal.

3.3.4 Zametka o t. naz. svobodnych algebrach s zamy-
kanijami [R12] (1957)

Článek Poznámka o tzv. volných algebrách s uzávěry je věnován jedné chybné
větě citované G. Birkhoffem, jež byla v [Bir48] navíc mylně přiřazena K. Ku-
ratowskému. Cílem Riegrovy práce [R12] je objasnit nesprávnost jejího znění i
připisovaného autorství.78

Definice: Booleova algebra B se nazývá algebra s uzávěrem,79 jestliže je na
množině jejích prvků definována dodatečná unární operace uzávěru splňující
axiomy:80

1. (∀x ∈ B)(∀y ∈ B) (x ∨ y = x ∨ y) ,

2. 0 = 0,

3. (∀x ∈ B) (x ≤ x) ,

4. (∀x ∈ B)
(
x = x

)
.

Poznámka: L.S. Rieger uvádí, že algebry s uzávěry byly tehdy studovány
zejména kvůli jejich aplikacím v tzv. modálních systémech matematické logiky.
Mezi fundamentální práce v té době patřil článek [MT44] autorů J.C.C. Mc-
Kinseyho a A. Tarského, algebrami s uzávěry se též zabývali např. H. Rasiowa
a R. Sikorski.

Zmiňovaná nesprávná věta z [Bir48] tvrdí, že volná algebra s uzávěrem, která
má jeden generátor, obsahuje právě 16 prvků. L.S. Rieger toto tvrzení vyvrací
v [R12] tím, že dokazuje následující větu:

Věta: Volná algebra s uzávěrem, která má jeden generátor, má nekonečný
spočetný počet prvků.

V důkazu této věty podává příklad algebry s uzávěrem a jedním generátorem
mající nekonečně mnoho prvků. Zároveň poznamenává, že jeho větu lze odvodit

78L.S. Rieger poznamenává, že na tyto chyby upozornil K. Kuratowského již v roce 1950,
ruský překlad Birkhoffovy monografie [Bir48] však způsobil jejich rozšíření.
79Angl. closure algebra.
80Jedná se o klasické axiomy uzávěrové operace, které se objevují např. v definici topolo-
gického prostoru.
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z úvah v [R5] a [MT48]. Zmiňuje se též o možné příčině obou chyb. Domnívá se,
že jsou způsobeny nesprávnou interpretací Kuratowského výsledku z [Kur48],
kde je podán seznam 14 množin, jež mohou být získány ze zadané množiny
topologického prostoru pomocí operací uzávěru a doplňku. Po přidání prázdné
množiny a celého prostoru dostaneme strukturu o 16 prvcích, tu však nelze
považovat za Booleovu algebru (není např. distributivní).

Práci [R12] cituje F. Bellissima v článku [Bel86].

3.4 Citace v monografiích

Riegrovy algebraicko-logické práce jsou dosti často citovány v monografiích vě-
novaných teorii svazů, zejména pak matematické logice. U konkrétních výsledků
byly jejich citace zmíněny přímo v oddílech věnovaných příslušným matema-
tickým dílům.

Nejvíce je L.S. Rieger citován v již zmíněných knihách R. Sikorského Boo-
elan algebras [Sik60] a H. Rasiowé a R. Sikorského The mathematics of meta-
mathematics [RS63]. V monografii [Sik60] jsou citovány práce [R4], [R5], [R6],
[R8], [R10], [R11], [R12] a zejména [R7]. Autoři monografie [RS63] se odkazují
na Riegrovy publikace [R4], [R7] a [R8], nejvíce jsou zde zmiňovány výsledky
publikované v [R5], a to v oddílu věnovaném právě intuicionistické výrokové
logice.

Článek [R5] je dále citován v monografii S.C. Kleeneho a R.E. Vesleyho The
foundations of intuitionistic mathematics [KV65], v knize Foundations of set
theory [FBL73], jejímiž autory jsou A.A. Fraenkel (1891–1965), Y. Bar-Hiller
a A. Levy, a v poměrně nedávné monografii A. Chargova a M. Zakharyascheva
Modal logic [ChZ97]. To vše svědčí o značném významu publikace [R5] pro
světovou matematiku.

Riegrova práce [R7] je dále zmiňována v Kleeneho díle Mathematical logic
[Kle68] a publikace [R8] v knize A. Grzegorczyka (nar. 1922) An outline of
mathematical logic [Grz74]. Tyto dva články též patří mezi Riegrova nejvý-
znamnejší díla.

Ryze algebraická monografie G. Grätzera General lattice theory [Grä78]
cituje Riegrovy práce [R4] a [R6]. Tyto publikace spolu s [R7] jsou též citovány
v Birkhoffově Lattice theory [Bir67].

Na Riegrovy články [R5] a [R8] se též odkazuje česky psaná monografie
z roku 1996 s názvem Kurt Gödel [MN96], jejímiž editory jsou J. Malina (nar.
1945) a J. Novotný (nar. 1944).

3.4.1 Odkazy ve sborníku Studies in the history of mathe-
matical logic [Sur73]

Publikace Studies in the history of mathematical logic [Sur73] byla sestavena
Katedrou logiky na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Obsahuje pří-
spěvky z každoročně konané Konference z historie logiky pořádané Polskou
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akademií věd. Sborník [Sur73] je rozdělen do tří tématických celků, jeden z nich
tvoří Příspěvky k historii úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu.

Tato část obsahuje pět referátů: Kurt Gödel’s doctoral dissertation (J. Zyg-
munt), A survey of the methods of proof of the Gödel-Malcev’s completeness
theorem (J. Zygmunt), The concept of the Lindenbaum algebra: its genesis (S.J.
Surma), On the old and new methods of interpreting quantifiers (A. Wroński)
a L. Rieger’s logical achievement (W. Szczech).81

Příspěvek A survey of the methods of proof of the Gödel-Malcev’s com-
pleteness theorem82 porovnává důkazy A. Mostowského [Mos48], E.W. Betha
[Bet51], L. Henkina [Hen49], G. Hasenjägera [Has53], H. Rasiowé a R. Sikor-
ského [RS50], J. Reichbacha [Rei55] a L.S. Riegra. Jsou zde mj. popsány hlavní
výsledky Riegrovy práce [R8] a zmíněna jeho důkazová metoda z článku [R7].
V souvislosti s Riegrovou další modifikací důkazu (na základě tzv. substitutivně
indexované Booleovy algebry, viz část 5.2.1) je zde citována jeho monografie
[R22].

V článku The concept of the Lindenbaum algebra: its genesis83 prezentuje
S.J. Surma tři nezávislá zobecnění původní Lindenbaumovy metody, která byla
použita k důkazu Gödelovy věty o úplnosti. Jedná se o metodu J.  Lośe [ Loś55],
dále L. Henkina [Hen49] a a dalších autorů, a do třetice H. Rasiowé a R. Sikor-
ského [RS50] a též L.S. Riegra. V této souvislosti jsou zde opět citovány práce
[R7] a [R8].

3.5 Vznik a vývoj teorie svazů

O vzniku a formování teorie svazů v období do roku 1939 je pojednáno v mono-
grafii H. Mehrtense (nar. 1946) Die Entstehung der Verbandstheorie [Meh79].
Pojem svaz se objevil již ve druhé polovině devatenáctého století, a to v oblasti
algebraické logiky a nezávisle v teorii čísel. V těchto souvislostech je uváděno
jméno E. Schrödera (1841–1902), který navazoval na výsledky z logiky G. Bo-
olea (1815–1864) a C.S. Peirceho (1839–1914). K axiomatické výstavbě svazů
dospěl R. Dedekind (1831–1916) v rámci snah o zobecnění pojmů z elementární
teorie čísel v teorii celých algebraických čísel. R. Dedekind např. zavedl pojem
modulárnosti a dokázal řadu důležitých vlastností týkajících se charakteristiky
různých typů svazů.

Tyto výsledky však ve své době nebyly dostatečně pozitivně přijaty. Svazy
se dostaly do popředí zájmu matematiků až ve třicátých letech dvacátého sto-
letí. Svazová problematika se v této době objevuje v řadě oblastí, publikují se
práce věnované jejím aplikacím. K poměrně rychlému zformování teorie svazů
jako samostatné matematické disciplíny přispěla mj. van der Waerdenova84

monografie Moderne Algebra [Wae31] a obzvláště pak vědecké dílo Garretta
Birkhoffa (nazývaného otcem teorie svazů), který jako první souhrnně zpra-
coval teorii svazů do jednoho celku. Jeho monografie Lattice theory ([Bir40] a

81Článek [Szc73] věnovaný osobnosti L.S. Riegra byl již zmíněn v části 1.2.14.
82[Sur73], str. 165–238.
83[Sur73], str. 239–253.
84Bartel Leendert van der Waerden (1903–1996).
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později její rozšířené vydání [Bir48]) se stala základním studijním materiálem
z teorie svazů ve světě a inspirovala vznikající československý výzkum.

Právě rok 1940 bývá považován za rok formálního vzniku teorie svazů. Mezi
slavná jména související s počátky této disciplíny patří K. Menger (1902–1985),
O. Ore (1899–1968), J. von Neumann (1903–1957), M.H. Stone, A. Tarski či
V. Glivenko.

3.5.1 Počátky teorie svazů v Československu

Studium a vývoj teorie svazů v tehdejším Československu v období do Riegrovy
smrti v roce 1963 je detailně zmapován v dizertační práci Š. Bilové [Bil04]
(viz též knižní zpracování [Fuch04]). O významných výsledcích z dalších let se
dozvídáme ze stručného článku K. Drbohlava [Drb87].

V české literatuře se poprvé objevuje odkaz na teorii svazů již v roce 1939,
a to v článku O. Borůvky [Bor39]. Přestože se Borůvka na tuto problematiku
přímo nezaměřoval, významně přispěl k rozšíření teorie svazů v českosloven-
ské matematice a má velkou zásluhu na rozvoji poválečné algebry v Brně na
Slovensku.

Počátek rozvoje algebry v Praze je jednoznačně spjat s osobností Vladimíra
Kořínka, který je prvním českým autorem práce věnované výhradně svazové
problematice ([Koř42]). I svým pedagogickým působením se zasloužil o rozvoj
studia teorie svazů v české matematice. V. Kořínkovi je věnována monografie
Zdeňky Kohoutové a Jindřicha Bečváře (nar. 1947) [KB05].

Po skončení druhé světové války se u nás teorie svazů soustředila do tří cen-
ter: v Praze, Brně a na Slovensku. Mezi pražské matematiky, kteří navazovali
na dílo V. Kořínka (zejména na jeho výsledky týkající se Schreierovy věty a
vlastností Zassenhausovy85 metody zjemnění řetězců ve svazech), patří Lud-
vík Janoš (nar. 1922), Čestmír Vitner (nar. 1925), Václav Vilhelm (nar. 1925)
a Václav J. Havel (1927). S teorií svazů je spojeno i jméno Otomara Hájka
(nar. 1930) a význačného algebraika Vlastimila Dlaba (nar. 1932), který se
věnoval především axiomatickému studiu obecných algebraických závislostních
struktur.

L.S. Rieger, který se zabýval zejména Booleovými algebrami a aplikacemi
v matematické logice, pracoval poměrně odděleně.

Z brněnských algebraiků jmenujme vedle O. Borůvky např. Karla Kout-
ského (1897–1964), který se svazům věnoval z topologického pohledu, a Mi-
loslava Mikulíka (nar. 1927), který se soustředil hlavně na metrické svazy. Na
Slovensku se po válce teorii svazů věnovali Ján Jakubík a Milan Kolibiar (1922–
1994).

Ján Jakubík se v dané době zabýval hlavně vztahem mezi grafovým a sva-
zovým izomorfismem a rozklady svazů na direktní součin, dále se věnoval kon-
gruencím a tzv. Jordanově-Dedekindově podmínce pro řetězce. Vyřešil též pět
Birkhoffových problémů. Milan Kolibiar studoval ve svazech ternární operaci,
operaci „meziÿ, soustředil se též na metrické multisvazy, kongruence a axioma-
tickou výstavbu modulárních svazů.

85Hans Julius Zassenhaus (1912–1991).
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Šedesátá a sedmdesátá léta

Na konci šedesátých let začíná do svazové problematiky významně zasahovat
Ladislav Beran, který publikuje řadu prací z teorie tzv. ortomodulárních svazů
a o těchto strukturách vydává monografii [Ber84] ([Ber85]). Ta je patrně, jak
píše K. Drbohlav, první monografií tohoto typu ve světové literatuře.

V roce 1976 Jiří Tůma (nar. 1952) a Pavel Pudlák pozitivně řeší, v rámci
speciálního semináře vedeného Pavlem Goralčíkem, jeden z nejobtížnějších Bir-
khoffových problémů. Dokázali, že každý konečný svaz lze reprezentovat jako
podsvaz konečného svazu ekvivalencí. Věta je významná obzvláště v kombi-
natorice, byla dokázána prostřednictvím tzv. regrafových funkcí objevených
J. Tůmou.
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dawnictvo Naukove, Warszawa, 1974.

[Grä78] Grätzer, G., General lattice theory, Birkhäuser Verlag, Basel, 1978.

[Göd30] Gödel, K., Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionen-
kalküls, Monatsh. Math. Phys. 37 (1930), 349–360.

[Göd33] Gödel, K., Eine interpretation des intuitionistischen Aussagenkalküls,
Erg. Koll. Wien 4 (1933), 39–40.

[Hal64] Hales, A.W., On the non-existence of free complete Boolean algebras,
Fund. Math. 54 (1964), 45–66.

[Har56] Harrop, R., On disjunctions and existential statements in intuitionis-
tic systems of logic, Math. Ann. 132 (1956), 347–361.

[Has53] Hasenjäger, G., Eine Bemerkung zu Henkin’s Beweis für die Vollstän-
digkeit des Prädikatenkalküls der ersten Stufe, J. Symb. L. 18 (1953),
42–48.

[Hen49] Henkin, L., The completeness of the first order functional calculus, J.
Symb. L. 14 (1949), 159–166.

[Hey30] Heyting, A., Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik, S.-B.
Preuss. Ak. Wiss., Phys. math. Kl. (1930), 42–56.

[HK39] Hermes, H. a Köthe, G., Theorie der Verbände, Enz. math. Wiss.,
Bd. I, Teil 1, Heft 5, 13 (1939).

[ChZ97] Chargov, A. a Zakharyaschev, M., Modal logic, Claredon Press, Ox-
ford, 1997.

[Itu83] Iturrioz, L., Symmetrical Heyting algebras with operators, Z. math.
Logik Grund. Math. 29(1) (1983), 33–70.
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Kapitola 4

Axiomatická teorie množin

4.1 Základní (meta)matematické pojmy

V následujících dvou oddílech je uveden přehled fundamentálních pojmů z ma-
tematické logiky a teorie množin, na jejichž znalosti jsou založeny další části
této práce. Podrobnější výklad lze nalézt např. v monografiích [Ště82], [Soch01]
a [BŠ86].

4.1.1 Základní logické pojmy

Jedním ze základních nástrojů matematické logiky je jazyk (matematiky i ji-
ných oborů). Budeme pracovat s jazykem prvního řádu, který má pouze jeden
typ proměnných (proměnné pro individua) a budeme se pohybovat v (prediká-
tové) logice prvního řádu.1

Definice: Nechť L je nějaký jazyk prvního řádu a A formule jazyka L.
Říkáme, že proměnná x má ve formuli A vázaný výskyt nebo že je vázaná,
jestliže je součástí nějaké podformule tvaru (∃x)B či (∀x)B. V opačném případě
říkáme, že x má ve formuli A volný výskyt nebo že je volná. Pokud formule
neobsahuje žádnou vázanou proměnnou, nazývá se otevřená, pokud formule
neobsahuje žádnou volnou proměnnou, nazývá se uzavřená nebo sentence.

Definice: Je-li L nějaký jazyk prvního řádu a T množina formulí jazyka
L. Pak říkáme, že T je (axiomatická) teorie prvního řádu (v predikátové logice
s jazykem L). Formule z množiny T nazýváme speciální axiomy teorie T .2

Definice: Říkáme, že teorie T je sporná, jestliže existuje taková formule A,
že v T je dokazatelná A i nonA.

1Připomeňme, že jazyk prvního řádu obsahuje následující znaky: symboly pro proměnné,
funkční a predikátové symboly (nazývané – případně až na znamení rovnosti – speciální
symboly), logické spojky, kvantifikátory a pomocné symboly.
Jazyky, které mají více druhů proměnných, se nazývají jazyky vyšších řádů. Predikátovou

logiku vyššího řádu použijeme později při definici interpretace.
2Predikátová logika je speciálním případem teorie prvního řádu, která nemá žádné speci-

ální axiomy.
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Není-li teorie sporná, říkáme, že je bezesporná.

Definice: Říkáme, že A je nerozhodnutelná formule teorie T , jestliže v T
není dokazatelná ani A, ani nonA.

Definice: Teorie T se nazývá (syntakticky) úplná, jestliže v ní neexistuje
uzavřená nerozhodnutelná formule (tj. pro každou uzavřenou formuli A je v T
dokazatelná A či nonA).

Definice: Nechť L je jazyk prvního řádu. Struktura M, která obsahuje

• neprázdnou množinu M ,

• zobrazení fM : Mn ⇒ M pro libovolný n-ární funkční symbol f jazyka
L,

• n-ární relaci pM ⊆ M pro libovolný n-ární predikátový symbol p jazyka
L

se nazývá realizace jazyka L. Prvky univerza M se nazývají individua.

Definice: Říkáme, že formule je splněna (je pravdivá nebo platí) v M,
jestliže je pravdivá v M při libovolném ohodnocení. Další pojmy pokládáme
za známé, příp. odkazujeme na monografie uvedené na začátku této kapitoly.

Definice: Formule A jazyka L se nazývá logicky pravdivá (či též logicky
platná, značíme |= A), jestliže je splněna v každé realizaci M jazyka L.

Logicky pravdivá formule je tedy splněna bez ohledu na realizaci jazyka,
tedy při libovolné realizaci speciálních symbolů.

Definice: Je-li T teorie s jazykem L a M realizace jazyka L, říkáme, že M
je (sémantickým) modelem teorie T , je-li v M splněn každý speciální axiom
teorie T .

Definice: Říkáme, že formule A je pravdivá v T , (značíme T |= A), je-li
splněna v každém modelu teorie T .

Gödelova věta o úplnosti predikátového kalkulu prvního řádu

Tato fundamentální věta byla poprvé zformulována roku 1929 v Gödelově dok-
torské dizertaci Über die Vollständigkeit des Logikkalküls, jež byla základem
publikace [Göd30]. K. Gödel nejprve dokázal větu o úplnosti pro predikátový
kalkul bez rovnosti, poté zformuloval jako její důsledek tzv. Větu o kompakt-
nosti3 a tyto výsledky dokázal pro predikátový kalkul s rovností. V závěru
své dizertace se Gödel zaměřil na problém nezávislosti axiomů predikátového
kalkulu prvního řádu s rovností.

Práce [Göd30] je základním průkopnickým dílem teorie modelů. K. Gödel
zde však využíval již známé výsledky z monografie D. Hilberta (1962–1943)

3Větu o kompaktnosti lze formulovat takto: Množina formulí má model, právě když každá
její konečná podmnožina má model.
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a W. Ackermanna (1896–1962) Grundzüge der theoretischen Logik [HA28],
L. Löwenheima [Löw15], T. Skolema [Sko19] a P. Bernayse [Ber26].

Gödelova věta o úplnosti podává ekvivalenci mezi platnými (pravdivými)
a dokazatelnými formulemi predikátového kalkulu prvního řádu. V tomto pří-
padě, ve srovnání s výrokovým kalkulem, použití pravdivostních tabulek k na-
lezení platných formulí selhává, neboť tyto tabulky jsou nekonečné. Gödelova
věta o (sémantické) úplnosti predikátového kalkulu otevírá novou cestu k nale-
zení pravdivosti – prostřednictvím důkazu.

Gödelova věta o úplnosti: Každá logicky pravdivá formule je dokaza-
telná.

Poznámky:

1. Někdy bývá tato věta formulována ve formě ekvivalence, tedy:

Formule je logicky pravdivá právě tehdy, když je dokazatelná.

2. Implikace, že každá dokazatelná formule je logicky pravdivá, se nazývá
Věta o korektnosti ; byla známa již dříve.

3. Lze říci, že Gödelova věta o úplnosti ukazuje oprávněnost axiomů a od-
vozovacích pravidel predikátové logiky prvního řádu. Tato pravidla jsou
„úplnáÿ v tom smyslu, že jsou dostatečně silná, aby mohly být doká-
zány všechny logicky pravdivé formule. (To, že jiné formule nemohou být
dokázány, již plyne z Věty o korektnosti.)

4. Uvedená Gödelova věta se někdy (v angličtině) nazývá Gödel’s narrower
completeness theorem. Původní Gödelova formulace byla později rozší-
řena a zobecněna A.I. Mal’cevem v [Mal36]. Tato zobecněná nebo též
Gödelova-Mal’cevova věta o úplnosti má následující znění:

Každá bezesporná množina formulí má sémantický model.

5. Důsledkem je následující věta:

Predikátová logika je bezesporná.

Interpretace

Interpretace je jedním z nejběžnějších prostředků používaných k důkazu re-
lativní bezespornosti nějaké teorie,4 čehož, jak uvidíme později, bude využito
v dalším textu. Definici interpretace podáme obecně pro predikátový počet
s více druhy proměnných.

Definice: Interpretací jazyka L v jazyce L′ nazýváme metamatematické
zobrazení ∗, které přiřazuje

• každému druhu proměnných r jazyka L druh proměnných r∗ jazyka L′,

• každé n-ární funkci f jazyka L n-ární funkci f∗ jazyka L′,

4Tj. prokázání bezespornosti této teorie za předpokladu bezespornosti jiné teorie.
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• každému n-árnímu predikátu p jazyka L n-ární predikát p∗ jazyka L′5

a pro které je navíc požadováno:

i) má-li jazyk L více druhů proměnných a proměnné druhu r jsou zároveň
proměnnými druhu s tohoto jazyka, pak proměnné druhu r∗ musí být
také proměnnými druhu s∗ jazyka L′,

ii) je-li v jazyce L pro n-ární fukci f určeno, že pro pořadí druhů objektů re-
prezentovaných postupně proměnnými x1, . . . , xn je hodnota této funkce
objekt druhu r, pak v jazyce L′ je požadováno, aby hodnota funkce f∗

byla pro pořadí druhů x∗1, . . . , x
∗
n druhu r∗.

Interpretace ∗ jazyka L v jazyce L′ se dále rozšíří metamatematickou indukcí
podle složitosti termů6 a formulí na zobrazení přiřazující každému termu t
jazyka L term t∗ jazyka L′ a přiřazující každé formuli ϕ jazyka L formuli ϕ∗

jazyka L′.7

Definice: Říkáme, že formule ϕ jazyka L platí v teorii T ve smyslu in-
terpretace ∗ (jazyka L v jazyce teorie T ), jestliže formule ϕ∗ je v teorii T
dokazatelná.

Definice: Interpretaci ∗ jazyka teorie T2 v jazyce teorie T1 nazýváme in-
terpretací teorie T2 v teorii T1, jestliže:

1. ve smyslu interpretace ∗ platí v teorii T1 každý ze speciálních axiomů
teorie T2,

2. je-li teorie T2 teorií s rovností, pak ve smyslu interpretace ∗ platí v teorii
T1 každý z axiomů rovnosti jazyka L.

T1 se nazývá interpretující teorie a T2 se nazývá interpretovaná teorie.

Poznámka: Je zřejmé, že pro každou teorii existuje interpretace v ní samé,
např. identické přiřazení ∗ po řadě druhu proměnných, funkcí a predikátů. Tato
interpretace se nazývá identická interpretace.

Obraz interpretované teorie T1 v interpretující teorii T2 L.S. Rieger nazývá
modelem teorie T1 v teorii T2. Jedná se o definici syntaktického modelu, který
se v případě teorie množin nazývá vnitřní model.

4.1.2 Základní pojmy teorie množin

Než čtenáře podrobně seznámíme s axiomatickou teorií množin, kterou budeme
v práci uvažovat, připomeneme definici tzv. „alefůÿ, nekonečných kardinálních

5Je-li L jazykem s rovností, je možno predikátu = přiřadit interpretací libovolný binární
predikát =∗ jazyka L′.
6Termy jsou výrazy, které se konstruují induktivně z proměnných a výrazů f(t1, . . . , tm),

kde f je m-ární funkční symbol.
7Tato indukce je zcela přirozená, a proto její popis vynecháme. Případné zájemce odka-

zujeme na [Soch01].
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čísel. Definice kardinálních a ordinálních čísel považujeme za známé, případně
odkazujeme na monografii [BŠ86]. Pro úplnost dodejme, že ℵ0 značí kardinální
číslo množiny přirozených čísel (a tedy každé nekonečné spočetné množiny).

Definice: Nechť m je libovolné nekonečné kardinální číslo. Označme ω(m)
nejmenší prvek množiny všech ordinálních čísel mohutnosti m. Definujme

O(m) := {ω(n) : ℵ0 ≤ n < m}.

Nechť α je ordinální typ množiny O(m). Pak číslo ω(m) označíme ωα a kardi-
nální číslo m označíme ℵα. ωα se nazývá počáteční ordinální číslo mohutnosti
ℵα.

Jelikož množina O(m) je dobře uspořádaná, je α ordinální číslo. Platí, že
každé nekonečné kardinální číslo je některým alefem a že každé ordinální číslo
je indexem některého alefu.

V následujících odstavcích již popíšeme tzv. Gödelovu axiomatickou teorii
množin (a tříd).8

K. Gödel uvažuje dva druhy základních proměnných – pro třídy a pro mno-
žiny. Jazyk jeho teorie obsahuje tři prediktáty: Tř() („být třídouÿ), Mn() („být
množinouÿ) a ∈ (predikát náležení).9 Proměnné pro třídy budou označeny vel-
kými písmeny, proměnné pro množiny malými písmeny.

Gödelova teorie množin (a tříd) zavedená ve slavné práci [Göd40] je dána
třemi skupinami axiomů označovanými A, B, C.10

A1: Každá množina je třída: Tř(x).

A2: Pouze množiny mohou být prvky třídy: X ∈ Y ⇒ Mn(X).

A3: Axiom extenzionality : (∀u)((u ∈ X ⇔ u ∈ Y ) ⇒ X = Y ).

A4: Axiom dvojice: (∀x)(∀y)(∃z)(∀u)(u ∈ z ⇔ (u = x vel u = y)).

B1: Axiom relace ∈: (∃Z)(∀x)(∀y)(〈x, y〉 ∈ Z ⇔ x ∈ y).

B2: Axiom průniku: (∀X)(∀Y )(∃Z)(∀u)(u ∈ Z ⇔ (u ∈ X et u ∈ Y )).

B3: Axiom doplňku: (∀X)(∃Y )(∀u)(u ∈ Y ⇔ non(u ∈ X)).

B4: Axiom definičního oboru: (∀X)(∃Y )(∀x)(x ∈ Y ⇔ (∃y)(〈y, x〉 ∈ X)).11

8Poznamenejme, že Gödelova teorie množin bývá často nazývána Gödelova-Bernaysova či
Neumannova-Bernaysova-Gödelova. Je to proto, že impuls ke vzniku této teorie dal ve dvacá-
tých letech dvacátého století John von Neumann, na něhož navázal roku 1937 Paul Bernays.
Jeho axiomatika byla zjednodušena Kurtem Gödelem a poprvé publikována v [Göd40].
9Počet primitivních pojmů tohoto systému lze zredukovat, avšak L.S. Rieger ve svých

pracích vychází z původní Gödelovy verze.
10Pro současnou formulaci axiomů Gödelovy, resp. (v dnešní době převážně používané)
Zermelovy-Fraenkelovy teorie množin odkazujeme na [BŠ74], resp. [BŠ86].
11Definiční obor (doména) třídy X je tedy definován jako {x : (∃y)(〈y, x〉 ∈ X)}. Upozor-
ňujeme zde na pořadí prvků uspořádané dvojice.
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B5: Axiom kartézského součinu: (∀X)(∃Y )(∀x)(∀y)(〈y, x〉 ∈ Y ⇔ x ∈ X).

B6: Axiom dvojité konverze: (∀X)(∃Y )(∀x)(∀y)(〈x, y〉 ∈ Y ⇔ 〈y, x〉 ∈ X).

B7: První axiom trojité konverze:

(∀X)(∃Y )(∀x)(∀y)(∀z)(〈〈x, y〉 , z〉 ∈ Y ⇔ 〈〈y, z〉 , x〉 ∈ X).

B8: Druhý axiom trojité konverze:

(∀X)(∃Y )(∀x)(∀y)(∀z)(〈〈x, y〉 , z〉 ∈ Y ⇔ 〈〈x, z〉 , y〉 ∈ X).

C1: Axiom nekonečna:

(∃z)(z 6= ∅ et (∀x)[x ∈ z ⇒ (∃y)(y ∈ z et x ⊂ y)]),

tj. existuje neprázdná množina z taková, že každý její prvek je obsažen
(jako vlastní podmnožina) v jiném jejím prvku.

C2: Axiom sumy : (∀x)(∃y)(∀u)(∀v)((u ∈ v et v ∈ x) ⇒ u ∈ y).

C3: Axiom potenční množiny : (∀x)(∃y)(∀u)(u ⊆ x ⇒ u ∈ y).

C4: Axiom nahrazení:

(∀x)(∀U)([(∀u)(∀v)(∀w)([〈v, u〉 ∈ U et 〈w, u〉 ∈ U ] ⇒ v = w)] ⇒

⇒ (∃y)(∀u)[u ∈ y ⇔ (∃v)(v ∈ x et 〈u, v〉 ∈ U)]),

tj. obrazem každé množiny x libovolným zobrazením U12 je množina.

Teorie množin obsahující tyto axiomy jsou označeny jako gödelovské:

Definice: Teorie množin se nazývá gödelovská, jestliže obsahuje tři skupiny
Gödelových axiomů A, B, C.

Základní skupiny axiomů A, B, C jsou doplněny axiomem D (axiom fun-
dovanosti), případně E (axiom výběru) či axiomem konstruovatelnosti. Někdy
se přidává např. axiom existence predikativních množin či zobecněná hypotéza
kontinua. Nyní se s těmito axiomy blíže seznámíme.

D: Axiom fundovanosti (tzv. Fundierungsaxiom):

(∀X)(X 6= ∅ ⇒ (∃y)(y ∈ X et y ∩X = ∅)).

E: Axiom výběru:

Nechť a 6= ∅ je libovolná množina a {aα : α ∈ a} systém neprázdných
množin, které jsou po dvou disjunktní. Pak existuje množina m taková,
že:

1. m ⊆
⋃

α∈a mα,

2. m ∩mα je jednoprvková množina pro každé α ∈ a.

• (Gödelův) axiom konstruovatelnosti :

V = L, kde V je univerzum množin a L je třída všech konstruovatelných
množin (v Gödelově smyslu).

12K. Gödel nazýval U jednoznačná třída.
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Co jsou to konstruovatelné množiny?

Citujme nyní autory knihy [BŠ86]:

Pojem konstruovatelné množiny je radikálním pokusem o co nejpřesnější
vymezení univerza množin. Konstruovatelné množiny tvoří jakési mi-
nimální jádro univerza množin, jehož prvky se konstruují každý zvlášť
transfinitním iterováním několika jednoduchých operací.13

K. Gödel ve své práci [Göd40] píše:

Constructible sets are those which can be obtained by iterated application
of the operations given by axioms A4, B1–B8, modified so that they yield
sets if applied to sets. In addition, at certain stages of this generating
process the set of all previously obtained sets will be added as a new
constructible set. This permits the generating process to continue into
the transfinite.14

Jedná se tedy o takové množiny, které vznikají pouze z jednodušších (již
vzniklých) množin pomocí určitých jednoduchých operací, spolu s operací
sjednocení všech množin takto vzniklých do určitého časového okamžiku.
Tento proces konstrukce je transfinitní, tedy může pokračovat pro libo-
volné ordinální číslo v čase. Podrobněji je o tomto tématu pojednáno
v části 4.2.7.

• (Russelův) axiom existence predikativních množin: (∃x)(x ∈ x).

• Zobecněná hypotéza kontinua:
2ℵα = ℵα+1 pro každé ordinální číslo α.

Poznámka: Přímo v úvodu upozorňujeme na jisté terminologické odchylky
týkající se logických a množinových pojmů. Proměnné, resp. konstanty L.S.
Rieger nazýval individuovými proměnnými, resp. individuovými konstantami.
Predikátové konstanty označovaly dnešní predikáty. Pro (predikátové) formule
používal Rieger termín výrokové funkce.

Drobné změny jsou i v chápání pojmu interpretace. Termínem interpretace
(teorie v jiné teorii) označoval L.S. Rieger (v dnešní řeči) interpretaci jazyka,
dnešní interpretaci teorie nazýval správná (angl. correct) interpretace. Zároveň
dodejme, že pro pojem konstruovatelnosti používal termín konstruktivita (podle
anglického constructivity).

13[BŠ86], str. 200.
14[Göd53], str. 35.
Český překlad: Konstruovatelné množiny jsou takové, které lze získat iterací operací daných

axiomy A4, B1–B8 modifikovanými tak, že výsledkem množinové operace je množina. Dále,
v jistých stupních tohoto procesu generování, je mezi konstruovatelné množiny přidána i
množina všech dosud získaných množin. Toto umožňuje transfinitnost generujícího procesu.
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4.2 Práce z axiomatické teorie množin

Kolem roku 1954 začal L.S. Rieger pracovat v oblasti axiomatické teorie mno-
žin; vycházel zejména z práce [Göd40],15 a tedy i z Gödelovy axiomatiky. Do
této oblasti patří řada jeho velmi náročných a často značně rozsáhlých prací.
L.S. Rieger byl v té době již zralým a zkušeným matematikem a blížil se k vr-
cholu své vědecké dráhy.

Zásadní význam v jeho matematické tvorbě má především první z trojice
článků A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, I, II, III ([R13], [R15],
[R18]), jejíž první dvě části tvořily Riegrovu doktorskou dizertaci obhájenou
v prosinci 1959.

Důležitou roli v jeho pracích z teorie množin hrála tzv. Gödelova axioma-
tická teorie konečných množin, jejíž vlastnosti L.S. Rieger studoval a poté využil
v publikacích [R15]–[R18]. Je třeba též vyzdvihnout význam obsáhlého článku
[R20], v němž bylo podáno podstatné zjednodušení proslulého a značně složi-
tého Gödelova důkazu o (relativní) bezespornosti axiomu výběru a zobecněné
hypotézy kontinua.

4.2.1 O některých základních otázkách matematické lo-
giky ([R38] (1956)

Tato Riegrova práce je doplněnou verzí jeho přednášky O základních problé-
mech matematické logiky I pořádané Matematickou obcí pražskou dne 16. 5.
1955. Článek je určen širšímu okruhu matematiků, nemá tedy ryze vědecký
charakter, některé úvahy a stanoviska jsou filozofického rázu. L.S. Rieger se
zde soustřeďuje na otázku pojetí, cílů a vhodných (přijatelných) prostředků
matematické logiky, zmiňuje též zásadní výsledky dosažené v této disciplíně.

Na uvedenou přednášku navázala o týden později (24. 5.) její druhá část.16

Zaměřena byla na detailnější rozbor matematických prostředků užívaných v ma-
tematické logice. L.S. Rieger měl v plánu sepsat obdobný článek diskutující
rovněž otázky z jeho druhé přednášky, patrně tak však neučinil.

V úvodu publikace [R38] se pozastavuje nad tehdejší nedostatečnou pozor-
ností věnovanou matematické logice v Československu a s ní související neu-
spokojivou situací ve výzkumu této oblasti. Prvním diskutovaným tématem je
pojetí matematické logiky a charakterizace hlavního předmětu jejího bádání.
L.S. Rieger zaujímá toto stanovisko:

Matematická logika je ve své podstatě studium zákonitostí ve vztahu dů-
sledku mezi matematickými větami, prováděné matematickými metodami.17

15Tato kniha byla publikována v mnoha jazycích a vydáních. L.S. Rieger se odkazuje
konkrétně na její 3. vydání [Göd53].
16Datování těchto dvou přednášek je převzato z části A.4, L.S. Rieger v [R38] uvádí patrně
mylná data 6. 5. a 27. 5. 1955.
17[R38], str. 343.
Hlouběji je tento jeho přístup rozpracován v monografii [R22], viz část 5.2.2.
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Zdůrazňuje, že matematická logika je obecně chápána jako aplikovaná ma-
tematika (jistého druhu).

Dále diskutuje matematické prostředky užívané v logice (jakožto v aplikaci
matematiky). Nejprve popisuje tři možné pohledy na hlavní předmět výzkumu
matematické logiky – vztah důsledku a jeho zákonitosti. Jako základní mate-
matický nástroj logiky pak uvádí kombinatoriku konečných posloupností, kte-
rou později, na základě Gödelových zásadních výsledků, nahradila elementární
aritmetika, zejména teorie rekurzivních funkcí, resp. teorie algoritmů.

Zde se přirozeně naskytla otázka, zda je možno v matematické logice použít
i další, ne již konečně konstruktivní prostředky. V jejím zodpovězení se tehdejší
odborníci lišili, L.S. Rieger se přikláněl k pozitivní odpovědi. Své stanovisko, že
v matematické logice lze připustit i některé nekonečné18 matematické pojmy,
obhajuje např. porovnáním s jistými „nekonečnýmiÿ úvahami úspěšně prová-
děnými ve fyzice.

V závěru článku [R38] se L.S. Rieger věnuje zásadní otázce významu ma-
tematické logiky a připomíná některé podstatné výsledky. Článek zakončuje
svým osobním vyznáním této disciplíně:

Matematika vzdor zásadní konečnosti svých výrazových prostředků proniká
stále hlouběji do zákonitostí nekonečna a lze říci, že se zmocňuje dokonce (po-
kud příliš neutíká skutečnosti) nekonečen různých druhů. Jedním z nejhlubších
a nejúchvatnějších úkolů matematické logiky jest kriticky objasňovat dialektiku
vztahů mezi konečnem a nekonečnem v matematice, tento zápas matematiky
o nekonečno – a pomoci matematice nalézt v něm nové cesty.19

V souvislosti s osobností L.S. Riegra jako zakladatele československé mate-
matické logiky je článek [R38] citován v knize A. Sochora Klasická matematická
logika [Soch01].

Pro doplnění uveďme, že L.S. Rieger uveřejnil ještě dvě práce o matematické
logice, jež jsou určeny širší matematické veřejnosti. Jsou jimi Základy matema-
tiky a matematická logika v SSSR [R35] (1954) a rusky psaný text Obosnovanie
matematiki a matematičeskaja logika [R50] (1965). Publikace [R35] je citována
v práci V. Svitka Logické základy geometrie [Svi69].

4.2.2 A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, I
[R13] (1957)

Článek [R13] je věnován modelům, vztahům mezi některými axiomy a někte-
rými větami v Gödelově teorii množin. L.S. Rieger zde vychází z již zmiňované
stěžejní Gödelovy práce [Göd40]. Přebírá Gödelovo značení a jeho terminologii.
Své výsledky prezentoval L.S. Rieger na schůzi Pražské matematické společnosti
konané 28. května 1956.

18Rieger používá termín infinitní.
19[R38], str. 351.
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Práce [R13] je rozdělena do tří částí. V první části L.S. Rieger definuje
základní (meta)matematické pojmy, se kterými dále pracuje. Ve druhé kon-
struuje gödelovské teorie množin, jež jsou zobecněním případů uvažovaných
K. Gödelem v [Göd40]. Jádrem práce je třetí část, jež využívá výsledků z části
předchozí. Zde jsou zavedeny nové, „normalizovanéÿ modely, tzv. indexové mo-
dely (či T -modely). Pro lepší přehlednost zachováme v dalším výkladu původní
Riegrovo členění.

Část 1.: Úvod, některé metamatematické pojmy

V této části práce [R13] podává L.S. Rieger základní definice z teorie Booleo-
vých algeber a z predikátového kalkulu prvního řádu. Soustřeďuje se zejména
na algebraickou formulaci logických pojmů.

Definuje pojem volné zobecněné σ-algebry a jako její příklad udává Tarské-
ho-Lindenbaumovu algebru tříd logicky ekvivalentních formulí nějaké teorie
prvního řádu. Pozornost věnuje též algebraickému popisu logiky s rovností.
Na závěr podává algebraickou definici interpretace teorie, (syntaktického) mo-
delu20 a dalších termínů s nimi souvisejících.

Část 2.: Vynechání axiomu D

Gödelova axiomatika byla popsána v úvodní části, kde byl čtenář seznámen se
skupinami axiomů A, B a C. Významná část práce [Göd40] je věnována se-
strojení modelu L. K. Gödel uvažoval následující teorie množin: interpretující
teorie TL

1 je axiomatická teorie zadaná axiomy A, B, C a D (nazývaná sys-
tém Σ). Interpretovaná teorie TL

2 je zadaná axiomy A, B, C, D a axiomem
konstruovatelnosti.

Interpretace jazyka vypadá následovně: predikáty Tř(X), resp. Mn(X)
z TL

2 jsou v TL
1 interpretovány formulemi „X je konstruovatelná třída, resp.

množinaÿ v TL
1 , predikát X ∈2 Y z TL

2 je v TL
1 interpretován formulí „X ∈1 Y

pro X, Y konstruovatelnéÿ.21

L.S. Rieger zobecnil Gödelovu situaci takto: T ◦1 je libovolná gödelovská
teorie množin, T ◦2 je teorie množin daná axiomy A, B, C a jistým způsobem
zobecněným axiomem konstruovatelnosti. Zobecnění spočívá v přizpůsobení
pojmu konstruovatelnosti tříd a množin tak, aby byl nezávislý na axiomu D.
Riegrova interpretace odpovídá Gödelově interpretaci popsané výše.

Při výstavbě teorie T ◦1 následoval L.S. Rieger Gödelův postup z kapitol I až
IV v [Göd40]. Dále potřeboval zobecnění pojmu ordinálního čísla (jehož formu-
lace byla u K. Gödela závislá na axiomu D), jež získal použitím Robinsonovy
definice z [Rob37].22 Poté dospěl k závěru, že všechny věty o ordinálních číslech
z [Göd40] potřebné k zavedení pojmu konstruovatelnosti a k sestrojení modelu
TL
2 v TL

1 , jsou platné i pro tuto novou definici.

20Rieger píše, že účelně nepracuje se sémantickým pojmem modelu teorie, jelikož je pře-
svědčen, že nemůže být zkoumán matematickými prostředky.
21Pro zjednodušení označujeme odpovídající si proměnné v obou teoriích stejně.
22Robinsonova definice ordinálního čísla je používána do dnešní doby.
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Tímto již L.S. Rieger získal formulaci zobecněného axiomu konstruovatel-
nosti. Dále tedy sestrojil, krok po kroku jako v [Göd40], zobecněný Gödelův
model konstruovatelných tříd a množin z T ◦1 tím, že ověřil, že všechny axiomy
z T ◦2 platí v teorii T ◦1 ve smyslu interpretace jazyka.23 Toto ověření provedl, až
na výjimku týkající se zobecněného axiomu konstruovatelnosti, opět analogic-
kým způsobem jako K. Gödel v kapitolách V až VII v [Göd40].

Na závěr L.S. Rieger dokázal následující větu:

Věta: Axiom D je důsledkem axiomů A, B, C a (zobecněného) axiomu
konstruovatelnosti.

Pomocí některých výsledků z Gödelovy práce [Göd40] dokázal tato tvrzení:

Věta: Zobecněný Gödelův model lze vytvořit v libovolné gödelovské teorii
množin. Platí v něm axiomy A, B, C, D, E a zobecněná hypotéza kontinua.

Věta: Je-li teorie daná axiomy A, B, C bezesporná, je bezesporná i teorie
vytvořená přidáním axiomů D, E a zobecněné hypotézy kontinua.

Část 3.: Indexové modely (T -modely) a jejich první aplikace

Hlavní část práce [R13] L.S. Rieger věnuje „normalizaciÿ modelů, tj. redukci
daného modelu na model jistého standardního typu. Tyto „normalizovanéÿ
modely nazývá indexové modely (T -modely):

Definice: Model gödelovské teorie množin T2 v jiné gödelovské teorii mno-
žin T1 daný predikáty TřT (), MnT (), ∈T interpretujícími Tř2(), Mn2(), ∈2 z T2
se nazývá indexový model (nebo přesněji T -model), jsou-li splněny následující
podmínky:

V teorii T1 existuje třída C̃ a bijektivní zobrazení T této třídy na nějakou
další třídu C, C̃ ⊆ P(C), kde P(C) značí potenční třídu C, a dále

MnT (X) ⇔ X ∈1 C̃,

TřT (Y ) ⇒ Y ⊆ C,

X ∈T Y ⇔ (MnT (X) et TřT (Y ) et T (X) ∈1 Y ).

Třída C se nazývá třída indexů a každé T (x) ∈ C se nazývá index „mno-
žinyÿ x z T -modelu.

T -model se nazývá úplný, jestliže C̃ = P(C) a TřT (Y ) ⇔ Y ⊆ C.

Vysvětleme nyní vztah mezi určitým modelem a jemu příslušejícím T -mode-
lem. Nejprve je třeba určit, jaké modely lze „redukovatÿ na T -modely. V ná-
sledujících odstavcích uvidíme, že se tato možnost vztahuje na velkou skupinu
modelů.
23Tedy všechny tyto axiomy reformulované v odpovídajících interpretujících (∗-)termínech
jsou v interpretující teorii dokazatelné formule.
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Mějme zadanou interpretaci jazyka nějaké gödelovské teorie množin T2
v jiné gödelovské teorii množin T1, která je dána predikáty Tř∗(), Mn∗(), ∈∗
interpretujícími Tř2(), Mn2(), ∈2 z T2, a předpokládejme, že v T1 existuje třída
C, pro kterou platí

Mn∗(X) ⇔ X ∈1 C.24

Pak existuje zobrazení T s vlastnostmi popsanými v předchozí definici a lze
zadat interpretaci jazyka TřT (), MnT (), ∈T (predikátů Tř2(), Mn2(), ∈2 z T2)
splňující též vlastnosti předchozí definice. Dále lze dokázat, že je-li interpretace
jazyka daná Tř∗(), Mn∗(), ∈∗ interpretací teorie, pak je interpretací teorie i
interpretace jazyka daná TřT (), MnT (), ∈T .

Navíc model daný Tř∗(), Mn∗(), ∈∗ a model daný TřT (), MnT (), ∈T jsou
ekvivalentní (ve smyslu σ-izomorfismu jistých faktorových algeber příslušejí-
cích těmto modelům). Získaný T -model se též nazývá T -reductum původního
modelu.

Dále se L.S. Rieger zabýval zejména úplnými indexovými modely a dokázal
následující věty:

Věta: Nechť T1 je libovolná a T2 gödelovská teorie množin zadaná pouze
skupinami axiomů A, B, C. Nechť T je bijektivní zobrazení potenční třídy P(C)
na vlastní třídu C. Položme

MnT (X) ⇔ X ∈1 P(C),

TřT (Y ) ⇔ Y ⊆ C,

X ∈T Y ⇔ (MnT (X) et TřT (Y ) et T (X) ∈1 Y ).

Pak TřT (), MnT (), ∈T dávají interpretaci teorie T2 s predikáty Tř2(), Mn2(),
∈2, tedy dostáváme úplný T -model teorie T2 v teorii T1.

Předpokládáme-li navíc v T2 axiom výběru, pak je splněn i v získaném
T -modelu.

Věta: V libovolné gödelovské teorii množin lze vytvořit úplný T -model,
v němž existují predikativní množiny.

Poznámka: Připomeňme, že existence predikativních množin je v rozporu
s axiomem D, a tím spíše se zobecněným axiomem konstruovatelnosti.

Nejvýznamnějším výsledkem práce jsou následující dvě tvrzení:

Věta: Je-li teorie daná axiomy A, B, C, E a zobecněnou hypotézou kon-
tinua bezesporná, je bezesporná i teorie vytvořená přidáním axiomu existence
predikativních množin.

24Toto omezení je velmi přirozené.
V závěru práce [R15], kde jsou uvedeny opravy k článku [R13], L.S. Rieger dodává, že

navíc mlčky předpokládá, že pro každé X ∈1 C existuje třída všech Y takových, že Y ∈∗ X,
a tato třída je množinou.
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Věta: Axiom D a tedy i zobecněný axiom konstruovatelnosti jsou nezávislé
na axiomech A, B, C a E doplněných hypotézou kontinua.

K důkazu této věty využívá L.S. Rieger též výsledků P. Bernayse z [Ber48].
V souvislosti s tímto důkazem je práce [R13] citována na str. 48 v knize U. Felg-
nera Models of ZF-set theory [Fel71]. Nezávislostí axiomu D se v padesátých
letech dvacátého století zabývali např. E. Specker [Spe57] a E. Mendelson
[Men56].

Navazující práce

Článek [R13] je jedním z nejvíce citovaných Riegrových děl. Většina citujících
prací byla dohledána prostřednictvím internetové databáze Web of Science
[Web]; jsou z relativně nového období (od roku 1980). Jedná se o publikace
J. Kupera [Kup91], G. Kreisela [Kre92], A. Petryho [Pet92], dále R.S. Lazice a
A.W. Roscoea [LR96], M.V. Marshalla a M.G. Schwarzeho [MS99] a G. Uzqui-
ana [Uzq99].

T.E. Forster v článku Permutation models in the sense of Rieger-Bernays
[For87] definoval tzv. Riegrovy-Bernaysovy modely permutací, jejichž prostřed-
nictvím (na základě výsledků z [R13]) podal důkaz nezávislosti axiomu fundova-
nosti na ostatních axiomech Zermelovy25-Fraenkelovy teorie množin. S těmito
modely T.E. Forster pracuje i v publikacích [For90] a [For03], Riegrovu práci
[R13] cituje i v tématicky odlišném článku [For93].

Výsledků publikace [R13] dále využívají H. Wang (1921–1995) a R. McNau-
ghton [WM53] (později vyšel ruský překlad [WM63]), P. Vopěnka [Vop64b] a
M. Boffa (1939–2001) [Bof67].

4.2.3 A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, II
[R15] (1959)

Tato publikace je opět úzce spjata s fundamentální Gödelovou prací [Göd40].
L.S. Rieger uvažuje v celé práci tzv. Gödelovu teorii konečných množin, tj. teorii
zadanou Gödelovými axiomy A, B, C, D a E s výjimkou axiomu C1 (axiomu
nekonečna), jenž je nahrazen svou negací, tzv. axiomem konečna:

non(∃z)(z 6= ∅ et (∀x)[x ∈ z ⇒ (∃y)(y ∈ z et x ⊂ y)]),

tj. neexistuje neprázdná množina taková, že každý její prvek je obsažen (jako
vlastní podmnožina) v jiném jejím prvku.

V článku [R15] se L.S. Rieger věnuje novým typům aritmeticky konstruova-
ných modelů Gödelovy teorie konečných množin, které nazývá dyadické modely.
Nejprve sestrojuje nejjednodušší dyadický model. Zobecněním jeho konstrukce
jsou pak sestrojeny dva nestandardní,26 a dokonce nespočetné modely této te-
orie.
25Ernst Zermelo (1871–1953).
26Viz část 4.2.6. L.S. Rieger používal termín nenormální.
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Práce [R15] je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou podány základní
údaje o dyadické valuaci a Henselových27 dyadických číslech, pomocí nichž
je sestrojen nejjednodušší dyadický model. Ve druhé části je rozvinuta teorie
dyadických okruhů a jejich rozšíření. Pomocí této teorie jsou pak ve třetí části
definovány tzv. dyadické okruhy množinově-teoretického typu, zkráceně m-t-
-okruhy,28 které vedou k sestrojení obecných dyadických modelů. V poslední
části jsou spočetné m-t-okruhy rozšířeny na nespočetné, a tak jsou sestrojeny
nestandardní nespočetné modely Gödelovy teorie konečných množin.

Tato publikace je volným pokračováním předchozího článku [R13]. Své vý-
sledky L.S. Rieger opět prezentoval na schůzi Pražské matematické společnosti
konané tentokrát 26. listopadu 1956. V zimním semestru 1957/58 o této proble-
matice přednášel na MFF UK v rámci Semináře z deskriptivní theorie množin.
Připomeňme, že obě zmíněné práce tvořily obsah Riegrovy doktorské dizertace
obhájené v prosinci 1959.

Nyní zavedeme potřebné definice a podrobněji přihlédneme k jednotlivým
oddílům práce [R15].

Část 1.: Úvodní poznámky

Definujme funkci W následujícím způsobem:

W (m) := n pro celé číslo m = 2n(2k + 1),m 6= 0,

W (p/q) := W (p)−W (q) pro racionální číslo p/q, p 6= 0.

W se nazývá dyadická valuace definovaná na nenulových prvcích tělesa T
racionálních čísel. Dále zavedeme na tomto tělese metriku:

ρ(x, y) := a−W (x−y) pro x 6= y, kde a > 1 je libovolná konstanta,

ρ(x, x) := 0.

Tak můžeme sestrojit – standardním způsobem pomocí fundamentálních
(cauchyovských) posloupností – úplný obal T̄ tohoto tělesa, který nazýváme
těleso Henselových dyadických čísel.

Lze dokázat, že pro každé Henselovo dyadické číslo x existuje dyadický
rozklad x =

∑∞
i=k ci2i, kde k je celé číslo a ci = 0 nebo ci = 1.

Ta dyadická čísla, pro něž je k nezáporné, nazývámeHenselova celá dyadická
čísla. Tato čísla tvoří obor integrity obsahující obor integrity celých čísel.29

Nyní položíme celá dyadická čísla jako „třídyÿ, nezáporná celá čísla jako
„množinyÿ a definujeme relaci „náleženíÿ následovně: x ∈∗ y, jestliže x je celé
nezáporné číslo a 2x se vyskytuje v dyadickém rozkladu čísla y (tj. cx = 1).

Lze dokázat, že právě popsaná interpretace jazyka Gödelovy teorie koneč-
ných množin je interpretací této teorie; získali jsme tedy model, v němž platí

27Kurt Hensel (1861–1941).
28Angl. s-t-rings.
29Pro celá čísla se jedná o klasický zápis ve dvojkové soustavě.
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všechny axiomy A, B, C (mimo C1), D, E a nonC1. Tento model je nejjedno-
dušší dyadický model (viz dále), který je tzv. podstatně normální (tj. relace ∈∗
je v jistém smyslu izomorfní parcializované základní relaci ∈).

Riegrovým úkolem bylo nyní zobecnit konstrukci tohoto nejjednoduššího
dyadického modelu a získat model, jenž nebude podstatně normální. K tomu
bylo nejprve zapotřebí zavést pojem tzv. dyadického okruhu a vybudovat teo-
rii těchto struktur, jež umožní získání aritmetických vlastností potřebných (a
zároveň postačujících) k definici nového modelu.

Část 2.: Dyadické okruhy a jejich bezprostřední rozšíření

Tento oddíl je nejdelší částí (zaujímá téměř polovinu práce), obsahuje znač-
né množství poměrně komplikovaných definic a tvrzení potřebných k důkazu
hlavní věty části následující. Naším záměrem je nové pojmy spíše přiblížit než
přesně definovat, protože by exaktní definice byla pravděpodobně samoúčelná.
Slovní popis (doslovný i přibližný), jenž bude nahrazovat přesnou matematickou
formulaci, budeme psát v uvozovkách. Omezíme se též pouze na nejnutnější
termíny.

Prvním základním pojmem je diskrétně uspořádaný okruh. Lze říci, že se
jedná o lineárně uspořádaný obor integrity, jenž navíc splňuje podmínku
(x ≤ y < x + 1) ⇒ (x = y). L.S. Rieger jej definuje pomocí funkce sgn
(místo relace <).

Diskrétně uspořádaný okruh R se nazývá dyadický okruh, je-li navíc dána
funkce 2(), tzv. dyadické umocňování, definovaná na nezáporných prvcích z R,
jež má následující vlastnosti:

1. 21 = 2,

2. 2x · 2y = 2x+y,

3. x < 2x,

4. „eukleidovská vlastnost pro dělení mocninami dvou se zbytkemÿ,

5. „každý nenulový prvek je dělitelný (beze zbytku) jistou maximální moc-
ninou dvojkyÿ.

Uvědomme si, že obor integrity celých čísel je dyadickým okruhem, funkce
dyadického umocňování je zde rovna klasické exponenciální funkci 2() (parciali-
zované na množinu nezáporných celých čísel). Uveďme si ještě jednu společnou
vlastnost celých čísel a prvků dyadického okruhu. Platí, že každý nenulový pr-
vek dyadického okruhu lze zapsat ve tvaru x = 2p(2q + 1), p ≥ 0, kde p, q
jsou jednoznačně určeny prvkem x. Podobně jako na tělese racionálních čísel
definujeme nyní dyadickou valuaci dyadického okruhu R: W (x) = p.

Tak se dyadické okruhy stávají speciálním typem tzv. okruhů s valuací, pro
něž L.S. Rieger definuje pojem rozšíření. Tento pojem je poměrně intuitivní,
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nebudeme jej podrobně rozepisovat.30 Speciálním případem rozšíření je tzv.
bezprostřední rozšíření.

Dále L.S. Rieger definuje charakteristickou funkci (funkci s oborem hodnot
{0, 1}), kterou budeme chápat v jednodušším smyslu a její hodnoty označovat
Cy

x pro prvky x, y dyadického okruhu R, x ≥ 0. Tato funkce je dána poměrně
jednoduchým aritmetickým vzorcem.31

Nyní máme již vše potřebné k tomu, abychom mohli zavést ústřední pojem
práce, pojem tzv. m-t-okruhu.

Část 3.: Dyadické okruhy množinově-teoretického typu (m-t-okruhy)
a dyadické modely Gödelovy axiomatické teorie konečných množin

Hlavním cílem tohoto oddílu je konstrukce obecného dyadického modelu pří-
slušné teorie množin, proto je zpočátku třeba zavést základní množinové pojmy.

V následujícím textu budeme množinu nezáporných prvků dyadického okru-
hu R značit R≥. Podobně jako v první části práce budou nyní tyto prvky
chápány jako „množinyÿ. Skutečnost, že Cy

x = 1 pro x, y ∈ R≥, L.S. Rieger
interpretoval „množinaÿ x je prvkem „množinyÿ y.

Dále pomocí aritmetických operací (na prvcích z dyadického okruhu) L.S.
Rieger zavedl pojmy „neuspořádaná dvojiceÿ, „uspořádaná dvojiceÿ, „uspořá-
daná n-ticeÿ apod.

Samotná definice m-t-okruhu je dosti komplikovaná (v Riegrově práci za-
ujímá tři plné strany), proto tento pojem opět pouze přiblížíme. Množinově-
-teoretický okruh (m-t-okruh) je dyadický okruh, jenž splňuje další „množi-
novéÿ vlastnosti (m0)–(m8).

Požadavky (m1)–(m7) jsou právě Gödelovy axiomy B, jež jsou zde formu-
lovány aritmeticky a pouze pro „množinyÿ (ne tedy pro „třídyÿ budoucího
dyadického modelu).32 Axiomy B2 (axiom průniku) a B3 (axiom doplňku) jsou
zde nahrazeny vlastností (m2) množinového rozdílu. Aritmetický axiom (m3)
ekvivalentní s axiomem definičního oboru B4 je zde formulován jako požadavek
na ekvivalenci dvou nově zavedených operací.

Vlastnost (m8) reprezentuje slabší formu axiomu výběru E. Požadavek (m0)
zajišťuje mj. platnost axiomů nonC1, C2, C3, C4.

Dodejme, že obor integrity celých čísel patří mezi m-t-okruhy.
Dále L.S. Rieger definuje bezprostřední tzv. slabě pseudoperfektní rozšíření

R∗ m-t-okruhu R.33 Obecně jsou prvky z tohoto rozšíření R∗ nazývány „třídyÿ
a je pro ně požadováno devět vlastností obdobných odpovídajícím vlastnostem
m-t-okruhu.

Prvním hlavním závěrem práce [R15] je následující tvrzení:

30Např. musí platit, že okruh R1 s valuací, který je rozšířením okruhu R2 s valuací, je
nadokruhem R2 a valuace okruhu R1 je na podokruhu R2 definována stejně jako valuace na
R2.
31Platí Cy

x =
ˆ y
2x

˜
− 2

h
y

2x+1

i
, kde [ ] značí „celou částÿ prvku z R. Existence (a jedno-

značnost)
ˆ y
2x

˜
je zaručena čtvrtou vlastností funkce dyadického umocňování.

32Uvědomme si, že kandidáta na pojem „třídyÿ ještě nemáme k dispozici.
33L.S. Rieger je v práci [R17], kde se o něm zmiňuje, nazývá dyadický obal.
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Věta: Nechť R je m-t-okruh a R∗ jeho slabě pseudoperfektní rozšíření.
Položme

Mn∗(X) ⇔ X ∈ R≥,

Tř∗(Y ) ⇔ Y ∈ R∗,

X ∈∗ Y ⇔ Mn∗(X) et Tř∗(Y ) et CY
X = 1).34

Pak Mn∗(), Tř∗(),∈∗ definují tzv. dyadický model Gödelovy axiomatické teorie
konečných množin.

Část 4.: Skolemovské rozšíření spočetných m-t-okruhů

Hlavním úkolem poslední části práce [R15] bylo sestrojení m-t-okruhu nespo-
četné mohutnosti ℵ1. Popíšeme zhruba základní myšlenky jeho konstrukce.

Jak již bylo zmíněno, příkladem (spočetného) m-t-okruhu je např. obor
integrity celých čísel. Ten L.S. Rieger uvažoval jako výchozí m-t-okruh (my jej
označíme symbolem R1) a dále postupoval následující transfinitní konstrukcí:
je-li dán spočetný m-t-okruh Rα, α < ω1, pak za Rα+1 položíme m-t-okruh,
jež vznikne tzv. skolemovským rozšířením m-t-okruhu Rα, tj. použitím obecné
Skolemovy metody popsané v [Sko34].

Tak L.S. Rieger získal nespočetnou rostoucí posloupnost (Rα)α<ω1 do sebe
vnořených spočetných m-t-okruhů a za výsledný m-t-okruh R položil m-t-
-okruh, jenž vznikl jejich množinovým sjednocením.

Aplikací hlavní věty z předchozí části dosáhl L.S. Rieger zásadního výsledku
celé práce:

Věta: Nechť R je nespočetný m-t-okruh sestrojený právě popsanou kon-
strukcí a R∗ jeho slabě pseudoperfektní rozšíření. Pak dyadický model popsaný
v předchozí větě má následující vlastnost: množina „konečných ordinálních čí-
selÿ tohoto modelu má mohutnost ℵ1.

Je-li rozšíření R∗ minimální (tj. je podokruhem libovolného slabě pseudo-
perfektního rozšíření m-t-okruhu R), pak množina všech „třídÿ tohoto modelu
má též mohutnost ℵ1.

Je-li splněna jiná dodatečná podmínka,35 pak množina všech „třídÿ tohoto
modelu má mohutnost 2ℵ1 .

Na závěr dodejme, že prostřednictvím konstrukce modelů Gödelovy axio-
matické teorie konečných množin, jež mají nespočetně mnoho „konečných or-
dinálníchÿ neboli „přirozenýchÿ čísel, se otevřel nový pohled na relativnost
axiomaticky určeného pojmu konečna, přirozeného čísla, aritmetiky apod.

34R∗ je dyadickým okruhem, charakteristická funkce Cy
x je zde proto zavedena. Formálně

definujeme Cy
x := 0 pro x ∈ R∗ −R≥.

35Tu zde explicitně neuvádíme.
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4.2.4 A contribution to Gödel’s axiomatic set theory,
III [R18] (1963)

Poslední z trojice prací věnovaných Gödelově teorii množin opět navazuje na
předchozí článek této série. V práci [R15] L.S. Rieger zkonstruoval některé kon-
krétní příklady axiomatické teorie popisující systém Henselových celých dya-
dických čísel a nazval je m-t-okruhy (přesněji se jedná odyadické obaly m-t-
-okruhů), zmiňovanou teorii označuje termínem dyadická aritmetika. V práci
[R18] je obecný pojem dyadické aritmetiky definován pomocí 31 axiomů. Primi-
tivní pojmy tvoří sčítání, násobení a mocnění dvojky. Hlavním tématem práce
je určení vztahu dyadické aritmetiky ke Gödelově teorii konečných množin.
L.S. Rieger dokazuje, že tyto dva systémy jsou vzájemně interpretovatelné, své
výsledky prezentuje ve formě dvou tvrzení – Věty o ekvivalenci a Věty o repro-
dukci.

Problematika tohoto článku byla předmětem semináře konaného na MFF
UK v akademickém roce 1959/60. L.S. Rieger měl v plánu sepsat ještě navazující
publikaci, tedy čtvrtou v této řadě. V ní chtěl podat mj. více příkladů dyadické
aritmetiky či obecnou algebraickou metodu na rozšíření dyadické aritmetiky.
O svém záměru se v práci [R18] několikrát zmínil, čas byl však neúprosný a
předčasná smrt vše ukončila. L.S. Rieger se nedožil ani uveřejnění práce [R18].

V následujícím výkladu opět ponecháme Riegrovo členění práce [R18], vy-
necháme pouze část první (Úvodní poznámky) a poslední (Závěrečné poznámky
a otevřené problémy).

Část 2.: Axiomy teorie konečných množin (Bernaysovy-Gödelovy) a
jejich redukce.

Na počátku práce vypisuje L.S. Rieger axiomy teorie konečných množin, tedy
A1 – A4, B1 – B8, nonC1, C2 – C4, D a E z Gödelovy práce [Göd40]. Zároveň
poznamenává, že axiom B8 (druhý axiom trojité konverze) lze vynechat, ne-
boť je důsledkem ostatních axiomů Gödelova systému (ať už uvažujeme C1 či
nonC1). Dále, tentokrát pouze v teorii konečných množin, lze odvodit axiom C3
(axiom potenčních množin) a axiom E (axiom výběru) z axiomů zbývajících.36

L.S. Rieger v dalším uvažuje takto redukovaný systém teorie konečných
množin s přidaným existenčním axiomem postulujícím, že existuje alespoň
jedna množina.

Část 3.: Axiomatický systém (σ) dyadické aritmetiky

Nyní blíže popíšeme axiomatický systém dyadické aritmetiky, jak jej zavádí
L.S. Rieger. K lepšímu pochopení úlohy jednotlivých axiomů tohoto systému
odkazujeme čtenáře na definici m-t-okruhu. Při budování systému σ se budeme
snažit nalézt analogie s axiomy m-t-okruhu.

Uvažujme jazyk prvního řádu s rovností. Objekty naší teorie budeme na-
zývat dyadická celá čísla. Axiomatický systém σ obsahuje následující tři pre-
dikáty:
36Tato redukce je výsledkem P. Vopěnky [Vop64a].
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a) ternární predikát sčítání: zápis +(X, Y, Z) značí, že Z je součtem X a Y ,
b) ternární predikát násobení: zápis ·(X, Y, Z) značí, že Z je součinem X a Y ,
c) binární predikát mocnění dvojky: zápis 2(X, Y ) značí, že Y vzniklo umoc-
něním dvojky na X.37

Axiomy systému σ udávající požadavky na predikáty

+(·, ·, ·), ·(·, ·, ·), 2(·, ·)

se rozpadají do tří skupin; axiomy okruhu, dyadické axiomy a axiomy tříd.
Celkový počet těchto axiomů je 30, posledním (tj. 31.) axiomem systému σ je
princip následníka, který má mezi axiomy odlišnou pozici, a je proto uvažován
zvlášť. Nyní se s jednotlivými skupinami axiomů blíže seznámíme.

Axiomy okruhu se vztahují pouze na predikáty sčítání a násobení. Jejich
prostřednictvím je požadováno, aby celá dyadická čísla tvořila obor integrity
s charakteristikou různou od dvou (tj. 1 + 1 6= 0). Zároveň je zde zahrnut
požadavek na neexistenci jedné poloviny – (∀X)(non(X + X = 1)).

Dyadickými axiomy jsou zadány požadavky na mocnění dvojky. L.S. Rieger
je rozdělil do dvou skupin. Axiomy první skupiny umožňují zavést tzv. konečná
celá dyadická čísla, neboli definovat vlastnost být větší nebo roven nule, a to
nerovností 2X 6= 0. Čísla s touto vlastností tvoří diskrétně uspořádaný podobor
integrity38 oboru integrity celých dyadických čísel, a to vzhledem k následující
relaci:

X < Y ⇔
(
X 6= Y et 2Y−X 6= 0

)
.

Druhá skupina dyadických axiomů zajišťuje definici relace náležení ∈∗. Je
zde také definována dyadická valuace (analogicky jako u dyadického okruhu,
viz část 4.2.3).

Poznámka 1: Objasněme nyní vztah mezi dyadickým umocňováním u dya-
dického okruhu a funkcí 2(), jež vznikla právě definovaným mocněním dvojky
(tj. pomocí dyadických axiomů).

Funkce dyadického umocňování je definována pouze pro nezáporné prvky
(diskrétně) uspořádaného oboru integrity a z jejích vlastností plyne, že má
hodnoty vždy větší než nula.

Naproti tomu funkce 2() je definována pro všechny prvky oboru integrity a
(diskrétní) uspořádání je zde definováno prostřednictvím jejích hodnot. Platí
též, že (∀X)(2X ≥ 0). Pro nezáporné prvky má funkce 2() stejné vlastnosti jako
funkce dyadického umocňování.

Poznámka 2: Relace náležení ∈∗ (jak uvidíme dále) je definována pro-
střednictvím analogického předpisu jako v případě dyadických modelů (zde se
jednalo o charakteristickou funkci Cy

x). Jako „množinyÿ zde uvažujeme konečná
(tedy nezáporná) celá dyadická čísla a jako „třídyÿ všechna celá dyadická čísla.

37Zjednodušeně pak zapisujeme Z = X+Y , resp. Z = X ·Y , resp. Z = 2X . Tím dostáváme
operace () + (), () · (), 2().
38Viz definici diskrétně uspořádaného okruhu, část 4.2.3.
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Právě zmíněné axiomy budované teorie dyadické aritmetiky zajišťují plat-
nost Gödelových axiomů A a axiomu B2.

Pro zadání poslední skupiny axiomů bylo nejprve třeba zavést pojmy „ne-
uspořádaná dvojiceÿ, „uspořádaná dvojiceÿ apod., což L.S. Rieger provedl po-
mocí aritmetických operací na celých dyadických číslech, analogickým způso-
bem jako v předchozí práci.

Axiomy tříd jsou ekvivalentní Gödelovým axiomům B (kromě axiomu B2),
jsou formulovány aritmeticky, obdobným způsobem jako vlastnosti (m1)–(m7)
u m-t-okruhu (v tomto případě však i pro „třídyÿ, nejen pro „množinyÿ). Připo-
mínáme, že v této práci L.S. Rieger pracuje s redukovaným systémem Gödelovy
axiomatiky.

Posledním axiomem je princip následníka, který má opět podobný charak-
ter jako vlastnost (m0) v definici m-t-okruhu. V tomto případě nezajišťuje
množinově-teoretické vlastnosti pro relaci náležení, ale je podstatný pro plat-
nost Věty o reprodukci.

Na závěr tohoto oddílu znovu připomeňme, že všechny právě zmíněné axi-
omy dyadické aritmetiky splňují např. Henselova celá dyadická čísla (viz část
4.2.3).

Část 4.: Věta o ekvivalenci a věta o reprodukci

Na základě výsledků druhé a třetí části dokázal L.S. Rieger ve čtvrté části práce
[R18] následující dvě hlavní tvrzení:

Věta o ekvivalenci:
1. Nechť () + (), () · (), 2() jsou operace dyadické aritmetiky, pro něž platí

axiomy okruhu, dyadické axiomy a axiomy tříd (tedy bez principu následníka).
Definujme predikáty Tř∗(), Mn∗(), ∈∗ následovně:

Mn∗(X) ⇔ 2X 6= 0,

Tř∗(Y ) ⇔ Y = Y,

X ∈∗ Y ⇔ sgn(2X)

([
Y

2X

]
− 2

[
Y

2X+1

])
= 1.39

Potom Tř∗(), Mn∗(), ∈∗ splňují axiomy Gödelovy teorie konečných mno-
žin.40

2. Nechť Tř(), Mn(), ∈ jsou predikáty Gödelovy teorie konečných mno-
žin. Potom lze zavést základní dyadické operace () + (), () · (), 2() splňující
21 = 2 = {{∅}}41 pro všechny třídy původního systému tak, že jsou splněny
všechny axiomy dyadické aritmetiky včetně principu následníka.

39Porovnej s definicí dyadického modelu, část 4.2.3.
L.S. Rieger v práci nejprve dokázal, že výraz na pravé straně může nabývat pouze hodnot

0 či 1.
40Uvědomme si, že první hlavní výsledek práce [R15] je velice podobný tomuto tvrzení.
41∅ značí prázdnou množinu.
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Věta o reprodukci:
1. Uvažujme situaci z první části Věty o ekvivalenci. Nechť dále platí princip

následníka. Zaveďme nové dyadické operace () +∗ (), () ·∗ (), 2∗() na „třídáchÿ
pomocí druhé části Věty o ekvivalenci, avšak aplikované na predikát ∈∗. Potom
2∗ = 2 a operace ()+∗ (), () ·∗ (), 2∗() jsou identické s operacemi ()+(), () ·(), 2().

2. Uvažujme nyní situaci z druhé části Věty o ekvivalenci. Zaveďme nový
predikát náležení ∈∗ pomocí první části Věty o ekvivalenci aplikované na právě
definované dyadické operace () + (), () · (), 2(). Potom predikát ∈∗ je identický
s původním predikátem ∈.

Nyní blíže osvětlíme význam právě uvedených tvrzení. Věta o ekvivalenci
dává možnost vzájemné interpretovatelnosti dyadické aritmetiky v Gödelově
teorii konečných množin a naopak. Věta o reprodukci říká, že postupným pro-
vedením těchto dvou interpretací (v libovolném pořadí) získáváme identickou
interpretaci.

Jinak řečeno L.S. Rieger ukazuje, jak je možno sestrojit model jedné teorie
ve druhé a naopak, a dále, že pokud sestrojíme model jednoho systému (A)
ve druhém (B) a poté model právě zkonstruovaného modelu v původním sys-
tému (A), pak tento model (tedy model modelu teorie A) reprodukuje původní
systém (A).

Tím je ukázáno, že axiomatický systém dyadické aritmetiky je přesně to
samé jako Gödelova axiomatická teorie konečných množin, ovšem s jinými pri-
mitivními pojmy. Uvažujeme-li tedy teorii konečných množin, pak relace nále-
žení má aritmetický charakter.

Na závěr dodejme několik poznámek k důkazům těchto tvrzení. L.S. Rieger
dokazuje druhou část Věty o ekvivalenci a Věty o reprodukci dohromady, a
to v několika krocích; další dvě části jsou pak dokázány odděleně. O značné
náročnosti a hloubce Riegrových úvah svědčí i to, že A. Mostowski v recenzi
tohoto článku v časopise Mathematical Reviews dodává, že přes velkou snahu
se mu nepodařilo všem důkazům porozumět.

V úplném závěru práce pak L.S. Rieger uvádí několik poznámek, týkajících
se zejména neplatnosti výše zmiňovaných úvah (tj. aritmetického přístupu) pro
případ teorie nekonečných množin. Nastiňuje zde i některá případná řešení
tohoto problému (např. zeslabení jistých axiomů dyadické aritmetiky).

4.2.5 Sur le problème des nombres naturels [R16] (1959)

V publikaci [R16] L.S. Rieger aplikuje své výsledky z [R15] a [R18] na řešení
otázky, zda je možné chápat tehdejší základy teorie čísel jako analogické ke
geometrické teorii začátku 19. století (tj. před tím, než byla známa existence
neeukleidovských geometrií). Problematika tohoto článku je do jisté míry obsa-
žena v práci [R17], která na [R16] patrně navazovala. L.S. Rieger tento článek
však v [R17] nezmiňuje.

Nejprve vysvětluje, proč je odpověď na danou otázku, tak, jak byla chápána
do té doby, negativní. Poukazuje na to, že obecně jsou přirozená čísla chápána
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jako „absolutníÿ pojem (píše, že si lze představit nějaký stroj či fyzický pro-
ces, který vytváří strukturu absolutních přirozených čísel). Dodává, že tento
absolutní pojem je přijímán mj. proto, že je potřebný pro přesnou formulaci
samotné Peanovy42 aritmetiky (viz část 4.2.6).

Ukazuje, že tento způsob vymezení absolutního pojmu přirozených čísel je
dosti problematický. Snaží se opustit takovéto přesvědčení, přitom zmiňuje pří-
spěvek A.S.E. Volpina ze stejného sborníku, ve kterém je prezentován obdobný
názor.

Na otázku položenou v úvodu hledá odpověď pomocí striktně axiomatických
prostředků (využitím výsledků z [R15] a [R18]). Nejprve uvádí předpoklady
svého (axiomatického) pohledu na základy teorie čísel:

1. Základní teorii čísel je třeba chápat jako axiomatickou teorii prvního řádu.

2. Pojem přirozeného čísla nelze chápat jako daný.

3. Všechny matematické úvahy musí být relativizovány číselnou konstantou
(jakožto horní hranicí pro počet použitých symbolů a kroky matematic-
kých rekurzí braných v úvahu).

4. Pro samotné primitivní pojmy hledaného axiomatického systému musíme
užít některé základní aritmetické operace.

Dále ukazuje, že výše požadované lze splnit až překvapivě jednoduchým
způsobem na základě závěrů z prací [R15] a [R18]:
Gödelova axiomatická teorie konečných množin je pouze jinou formulací

určité konečné axiomatické teorie Henselových celých dyadických čísel (v [R18]
nazývané dyadická aritmetika). Tuto teorii stručně popisuje a uvádí i znění
Věty o ekvivalenci a Věty o reprodukci. Domnívá se, že takováto axiomatizace
dyadických celých čísel by mohla být přijata za základ teorie čísel nebo alespoň
za důležitý fragment algebraické teorie čísel.

V závěru práce L.S. Rieger uvádí dva zásadní problémy, které je třeba vy-
řešit pro dokázání dané analogie (mezi geometrií a teorií čísel).

Prvním je nalézt dostatečně přirozenou hypotézu teorie čísel a dvě interpre-
tace axiomatické teorie celých dyadických čísel (v Gödelově axiomatické teorii
množin), z nichž jedna by potvrzovala a druhá vyvracela tuto hypotézu (srovnej
s definicí absolutní nerozhodnutenosti, část 4.2.6, viz též Poznámku 46).43

Druhým problémem je, jakým způsobem lze „vnořitÿ libovolný model teo-
rie konečných množin do modelu obecné teorie množin tak, že ordinální čísla
modelu „vnořenéhoÿ se stanou konečnými ordinálními čísly celého modelu.

Na závěr dodejme, že práce [R16] byla publikována ve sborníku Meziná-
rodního symposia ze základů matematiky konaného v září 1959, na němž L.S.
Rieger vystoupil se stejnojmenným referátem.

42Giuseppe Peano (1858–1932).
43Tento problém je již vyřešen. Takové přirozené hypotézy nalezli J.B. Paris a L. Harrington
[PH77].
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4.2.6 Problém tzv. absolutně nerozhodnutelných vět te-
orie čísel [R17] (1960)

V článku [R17] je zpracován obsah přednášky O vztazích mezi teorií čísel, te-
orií množin a matematickou logikou, kterou L.S. Rieger pronesl dne 10. 11.
1958 v Matematické obci pražské. Je věnován značně obtížnému problému tzv.
formální (relativní) a tzv. obsahové (absolutní) nerozhodnutelnosti vět elemen-
tární teorie čísel (který byl již naznačen v předcházející práci [R16]). L.S. Rieger
zde provádí kritický rozbor tohoto problému a diskutuje některé jeho aspekty,
zvláště pak analogie mezi axiomatickými základy geometrie a aritmetiky. V pří-
stupu k dané problematice využil (stejně jako v [R16]) své nejnovější výsledky
o ekvivalenci Gödelovy axiomatické teorie konečných množin s axiomatickou
teorií Henselových celých dyadických čísel, které publikoval v pracích [R15] a
[R18].

Obsahová (absolutní) nerozhodnutelnost

Obsahově (absolutně ) nerozhodnutelnou nazýváme takovou větu dané mate-
matické teorie, k níž existují dva modely, přičemž v jednom modelu věta platí
a ve druhém neplatí. Takovou větou je např. v absolutní geometrii Eukleidův
postulát o rovnoběžkách. Ten platí ve standardním modelu eukleidovské roviny
a neplatí např. v Poincarého modelu Lobačevského roviny.

Problém nalezení absolutně nerozhodnutelných vět elementární teorie čísel
(či konkrétněji Peanovy aritmetiky) byl poprvé diskutován A. Mostowským
v [Mos54], tato problematika byla v podstatě otevřena již ve slavné Gödelově
práci [Göd31]. Jak píše Rieger, další vývoj v jejím řešení však nebyl příliš
zdárný.

L.S. Rieger v poslední části článku [R17] nastínil nový směr, který by mohl
řešení daného problému usnadnit, a to jeho redukci na problém řešitelnosti
jistých exponenciálních rovnic nad rozšířenými dyadickými okruhy (viz část
4.2.3). Uvědomme si, že úspěšné řešení tohoto problému by znamenalo proká-
zání analogie teorie čísel a geometrie.

První část práce [R17] je věnována axiomatizaci a formalizaci elementární
teorie čísel. Pro tu byl v dané době nejvíce používán systém formalizované
Peanovy aritmetiky pocházející od D. Hilberta a P. Bernayse ([HB39]).

Poznámka: Připomeňme, že elementární aritmetika je (při současné axi-
omatizaci) teorií prvního řádu s jazykem s rovností a speciálními symboly
0, S, +, ·, kde 0 je konstanta označující nejmenší přirozené číslo, S je symbol pro
funkci následníka, S(x) = x + 1, symboly +, · značí operace součtu a součinu
přirozených čísel. Elementární aritmetika má šest speciálních axiomů: násled-
ník přirozeného čísla je nenulový, S je prostá funkce a zbývající čtyři axiomy
podávají rekurzivní definici součtu a součinu.

Peanova aritmetika je pak teorie, jež vznikla z elementární aritmetiky při-
dáním následujícího schematu axiomů indukce:

Je-li A formule elementární aritmetiky a x proměnná, potom formule

A(x/0) ⇒ ((∀x)(A ⇒ A(x/S(x))) ⇒ (∀x)A)
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je axiom indukce.
Standardním modelem (elementární i Peanovy) aritmetiky je struktura

N = 〈ω, ∅, σ,⊕,�〉, kde ω je množina přirozených čísel, ∅ realizuje nulu, σ je
funkce, která číslu n přiřazuje následující přirozené číslo, a ⊕, � jsou obvyklé
operace součtu a součinu.

Schema axiomů indukce u Peanovy aritmetiky však představuje nekonečně
mnoho aritmetických axiomů; Rieger píše, že lze ukázat, že při zachování ná-
sledníka jako primitivního pojmu nelze vystačit s konečným počtem axiomů.
Tato okolnost způsobuje řadu obtíží, zejména pokud se jedná o problém abso-
lutně nerozhodnutelných vět aritmetiky. Jsou dány nutností ověřovat v přísluš-
ných modelech nekonečně mnoho axiomů.

Existuje však možnost konečné axiomatizace a formalizace aritmetiky, a to
pomocí Gödelova axiomatického systému konečných množin. Zde je primitiv-
ním pojmem relace náležení, pojem následníka lze definovat. Tato axiomatizace
elementární teorie čísel má řadu výhod, a jak plyne z výsledku práce [R18], ne-
zavádí do této teorie žádný „nearitmetickýÿ prvek.

Podle Riegra se tak problém absolutně nerozhodnutelných vět elementární
teorie čísel převádí na úlohu nalézt větu axiomatické teorie konečných mno-
žin, k níž by (v celé Gödelově axiomatické teorii množin) byl sestrojen model,
v němž věta platí, a zároveň model, v němž věta neplatí.

Formální (relativní) nerozhodnutelnost

Nyní je třeba představit pojem formálně (relativně ) nerozhodnutelných vět
aritmetiky, a to ve smyslu Gödelově [Göd31]. L.S. Rieger se též odkazuje na
Mostowského monografii [Mos52], kde je celá teorie systematicky zpracována.
Jedná se o věty formalizované peanovské aritmetiky, které lze udat při každé její
rekurentní formalizaci a k nimž (v dané formalizaci) neexistuje ani formální
důkaz, ani formální vyvrácení.44

L.S. Rieger dále podává kritiku v té době běžného výkladu a stanovisek
zaujímaných k formální gödelovské nerozhodnutelnosti, a to též na základě
nejnovějších výsledků a svých vlastních poznatků. V souvislosti s tím diskutuje
roli nestandardních modelů aritmetiky a poukazuje na možnost jejich sestrojení
(viz [R15]), dokonce sestrojení jejich nespočetného množství.

Své závěry shrnul takto:

Ukazuje se potřeba opustit přesvědčení o tzv. obsahové kategoričnosti arit-
metiky přirozených čísel45 a zároveň potřeba rehabilitovat axiomatickou metodu

44[R17], str. 4.
V tomto okamžiku podotkněme, že nám není zcela jasné, co přesně je touto definicí míněno.

Domníváme se, že na základě Gödelovy věty o úplnosti se tato definice shoduje s definicí
absolutní nerozhodnutelnosti.
45Jelikož přirozená čísla (jako základní matematické objekty) nelze uspokojivě charakteri-
zovat zadáním axiomů a odvozovacích pravidel aritmetiky, bylo zaujímáno stanovisko (na-
zývané též stanovisko konstruktivně intuitivní kategoričnosti), že elementární aritmetika by
neměla být budována axiomaticky, ale intuitivně konstruktivní metodou.
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zakládání aritmetiky. Je však třeba vycházet z daného konečného (dobře pře-
hlédnutelného) počtu axiomů, což bude vyžadovat jiných primitivních pojmů,
než je pojem následníka. Takovou axiomatickou základnou by mohla být Gödel-
-Bernaysova axiomatická teorie konečných množin vzhledem k autorovu vý-
sledku o její ekvivalenci s axiomatickou teorií jistých dyadických okruhů (za-
ložených jen na primitivních pojmech sečítání, násobení a mocnění dvojky).46

Na konci těchto úvah vyslovuje L.S. Rieger konkrétní domněnku, jaké tvr-
zení by mohlo být absolutně nerozhodnutelným postulátem přidaným k axio-
matické aritmetice.47

Problém absolutně nerozhodnutelných vět teorie čísel a dyadické
okruhy

V úplném závěru práce [R17] je naznačeno jádro nové algebraicko-logické me-
tody, jež by mohla usnadnit řešení stanoveného problému. L.S. Rieger ukázal
(prostřednictvím výše uvedených úvah) toto:
Každé aritmetické větě se dá vzájemně jednoznačně přiřadit jistá rovnice

o jedné neznámé, sestavená nad jistým příslušejícím m-t-okruhem, resp. jeho
slabě pseudoperfektním rozšířením (dyadickým obalem), a to takto:
Daná věta v modelu platí právě tehdy, když uvažovaná rovnice má v přísluš-

ném dyadickém okruhu nezáporné řešení.
Jak bylo řečeno v úvodu tohoto oddílu, L.S. Rieger převedl problém ab-

solutní nerozhodnutelnosti vět teorie čísel na problém řešitelnosti jisté rovnice
o jedné neznámé nad rozšířením jistého dyadického okruhu. Otázkou však zů-
stává, zda a do jaké míry usnadnil tento přístup řešení dané otázky.

V souvislosti s články [R16], [R17] a [R18] doplňme, že L.S. Rieger vystou-
pil na 5. rakouském matematickém kongresu konaném ve dnech 12.–17. září
1960 s referátem Axiomatická dyadická aritmetika a její modely. Z výtahu této
přednášky, který je uveřejněn jako [R43], vybíráme nejdůležitější body (jedná
se o doslovný překlad z němčiny):

V matematické logice se již více než dvě desetiletí (po vzoru Skolema a Gö-
dela) pracuje s tzv. nenormálními (nestandardními) modely Peanovy aritmetiky
přirozených čísel. Zůstávají však doposud téměř bez zájmu matematiků pracují-
cích v teorii čísel. Na jedné straně totiž Peanova aritmetika naprosto nepodává
(se svým nekonečným počtem axiomů) matematicky uspokojivou implicitní de-
finici pojmu „přirozené čísloÿ . . . . Na druhé straně jsou stávající nenormální
modely aritmetiky podstatně metamatematicky definované . . . .

46[R17], str. 10.
47L.S. Rieger se domnívá, že by se mohlo jednat o kladné řešení tzv. anonymova prvočí-
selného problému, zda všechna čísla tvaru

2 + 1, 22 + 1, 22
2
+ 1, . . .

jsou prvočísla (případně až na konečně mnoho výjimek).
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Ve svém referátu bych rád vyložil axiomatický a (k intuitivnímu pohledu)
protikladný náhled na základy teorie čísel, v němž nebude zapotřebí metama-
tematiky, a zároveň snad nebude bez zájmu pro matematiky pracující v teorii
čísel.
Bude totiž uveden dobře přehledný systém 19 elementárních axiomů pro in-

tuitivní dobře známá Henselova celá dyadická čísla, pouze se třemi základními
(primitivními) pojmy, tzn. základními operacemi: sčítání, násobení a umocňo-
vání dvojky . . .
Kromě běžných početních zákonů lze na základě axiomů abstraktně vysvět-

lit pojem „konečnéhoÿ celého dyadického čísla a dokázat pro něj silný princip
indukce; proto všechno, co lze v elementární teorii čísel dokázat, lze rovněž
dokázat pro každý typ „konečnýchÿ celých dyadických čísel . . .
V rámci Gödelovy-Bernaysovy axiomatické teorie množin lze zkonstruovat

pro tuto axiomatickou dyadickou aritmetiku různé modely, a to bez metamate-
matických pomůcek, dokonce takové, které obsahují libovolný předepsaný seg-
ment třídy transfinitních ordinálních čísel při „konečnýchÿ celých dyadických
číslech.
Za použití metod obecné Krullovy48 teorie ohodnocení algebraických těles

. . . budou ukázány některé strukturální základní vlastnosti těchto nenormálních
modelů axiomatické dyadické aritmetiky a bude objasněn rozličný půvab těchto
modelů (tzn. jistých oborů integrity s funkcí mocnění dvojky).
Nakonec bude diskutována otázka, zda by se mohly v některých modelech

ověřovat či vyvracet dosud otevřené klasické elementární číselné hypotézy v hru-
bé analogii s odpovídajícími geometrickými hypotézami.49

4.2.7 On the consistency of the generalized continuum
hypothesis [R20] (1963)

Riegrova posmrtná práce [R20] je věnována slavné Gödelově větě z roku 1940
publikované v již několikrát zmiňované knize The consistency of the axiom
of choice and of the generalized continuum hypothesis with the axioms of set
theory [Göd40]. Nejprve uvádíme znění této věty.

Věta o (relativní) bezespornosti axiomu výběru a zobecněné hypo-
tézy kontinua: Je-li teorie daná Gödelovými axiomy A, B, C a D bezesporná,
pak je bezesporná i teorie, jejíž axiomy jsou doplněny axiomem výběru E a
zobecněnou hypotézou kontinua.

Řekněme nyní několik slov o původním Gödelově důkazu. První část věty,
tedy o relativní bezespornosti axiomu výběru, je v podstatě okamžitým důsled-
kem konstrukce modelu L v Gödelově systému Σ (viz část 4.2.2). Obtížnou částí
byla konstrukce modelu L jako takového. Druhá část důkazu je značně nároč-
nější. Založena je na hlubokém strukturálním lemmatu (v [Göd40] nazvaném
Kondenzační lemma) týkajícím se ordinálních čísel.

48Wolfgang Krull (1899–1971).
49[R43], str. 84–85.
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Riegrovou snahou a hlavním cílem práce [R20] bylo proto nalézt poměrně
intuitivní variantu Gödelova důkazu bezespornosti zobecněné hypotézy konti-
nua a přitom zredukovat použití ordinálních čísel na minimum. Popsané úvahy
však L.S. Riegra přiměly k hlubší analýze Gödelova axiomu konstruovatel-
nosti, která vedla k formulaci zjednodušené verze tohoto axiomu, což se stalo
dalším cílem jeho práce. Posledním Riegrovým záměrem pak bylo podat – jako
přirozený důsledek předchozího zkoumání – nový důkaz bezespornosti axiomu
výběru.

L.S. Rieger ve svém novém důkazu této slavné věty postupoval na většině
míst obdobným způsobem jako K. Gödel. Odlišuje se však v několika bodech
zejména u důkazu relativní bezespornosti zobecněné hypotézy kontinua. Jeho
důkaz je tak podstatně jednodušší než značně složitý postup Gödelův.50

V první, úvodní části práce [R20] L.S. Rieger zavádí fundamentální požada-
vek konstruovatelnosti, který označuje K. Vlastní obsah článku je pak rozdělen
do tří kapitol. Nejprve je dokázáno, že požadavek K je bezesporný vzhledem
k axiomům uvažovaného systému Σ, v další části je podán důkaz faktu, že z axi-
omů A, B, C a D systému Σ doplněných axiomem K vyplývá axiom výběru a
zobecněná hypotéza kontinua, a do třetice je ukázáno, že poměrně jednoduchý
axiom K je v Σ ekvivalentní se složitým Gödelovým axiomem konstruovatel-
nosti.

Na závěr doplňme, že o předmětu tohoto článku L.S. Rieger referoval v Ma-
tematické obci pražské dne 5. 6. 1961 a následujícího roku byl z této přednášky
v Časopise pro pěstování matematiky uveřejněn výtah [R46].

Požadavek konstruovatelnosti K

Definice: Položme [0] := 0. Je-li dále definováno [β] pro libovolné ordinální
číslo β, pak [β+1] definujeme jako uzávěr množiny51 [β]∪{[β]} vzhledem k tzv.
množinově-teoretickým operacím F1, . . . , F8 daným takto:52

F1(x, y) = {x, y}
– operace dvojice (viz axiom A4),

F2(x) = {〈u, v〉 ∈ x : u ∈ v}
(viz axiom B1 a B2),

F3(x, y) = x− y

– operace doplňku (viz axiom B3),

F4(x) = {u : (∃v)(〈v, u〉 ∈ x)}
– operace definičního oboru (viz axiom B4),

50Jednodušší verzi Gödelova důkazu relativní bezespornosti zobecněné hypotézy kontinua
dále podali např. R. Doss [Dos63], P.J. Cohen (nar. 1934) [Coh66], J.R. Shoenfield [Sho67],
C.R. Karpová (1926–1972) [Kar67], R.B. Jensen (nar. 1936) [Jen67] a A. Mostowski [Mos69].
51Viz Poznámku 1 níže.
52Tyto operace jsme nazvali podle jejich vztahů k axiomům Gödelova systému Σ.



144 Axiomatická teorie množin

F5(x, y) = x× y

– operace kartézského součinu (viz axiom B5),

F6(x) = {〈u, v〉 : 〈v, u〉 ∈ x}
– operace dvojité konverze (viz axiom B6),

F7(x) = {〈〈u, v〉 , w〉 : 〈〈v, w〉 , u〉 ∈ x}
– první operace trojité konverze (viz axiom B7),

F8(x) = {〈〈u, v〉 , w〉 : 〈〈u, w〉 , v〉 ∈ x}
– druhá operace trojité konverze (viz axiom B8).

Nakonec položme [α] :=
⋃

β<α[β] pro libovolné limitní ordinální číslo α.
Požadavek konstruovatelnosti K je pak dán následující formulí:⋃

β∈On

[β] = V,

kde On je třída všech ordinálních čísel systému Σ a V je univerzum množin.

Poznámka 1: Uzávěr množiny x vzhledem k ni-árním operacím Fi je ta-
ková nejmenší třída x, která obsahuje množinu x a pro každé u1, . . . , uni

∈ x je
Fi(u1, . . . , uni) ∈ x. Uzávěr množiny se jednoduše sestrojí rekurentním způso-
bem, tj. postupným prováděním všech operací; pro přesný postup konstrukce
odkazujeme na monografii [BŠ86].

Poznámka 2: Základní operace F1, . . . , F8 jsou získány drobnou modifikací
Gödelových fundamentálních operací f1, . . . , f8.

Později uvidíme, že jsme takto zavedli tzv. K-konstruovatelné množiny.
Axiom K tedy říká, že každá množina je konstruovatelná, ale ve značně prost-
ším a (zdánlivě) obecnějším smyslu než tomu bylo původně u K. Gödela.

Poznámka 3: Současná definice konstruovatelných množin Lβ má (pro
nelimitní ordinální číslo β) tvar

Lβ+1 := Lβ ∪ {Lβ} ∩ P(Lβ),

kde x je uzávěr x vzhledem k operacím F1, . . . , F7, a

Lα :=
⋃

β<α

Lβ

pro limitní ordinální číslo α. Třída L :=
⋃

β∈On Lβ se nazývá třída (univerzum)
konstruovatelných množin.

Část 2.: Relativní bezespornost požadavku K v Σ

Lze říci, že Riegrův důkaz bezespornosti K v systému axiomů Σ má dvě fáze,
v každé z nich byl zaveden klíčový pojem celé práce. V první fázi L.S. Rieger
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nejprve zavádí pojem tzv. α-pseudomodelu, jehož vlastnosti dále intenzivně stu-
duje. Právě jeho zavedení mu umožnilo zjednodušit některé kroky v původním
Gödelově důkazu.

Označme nyní (pro libovolné ordinální číslo α) [ωα+1] symbolem Wα. Dále

definujme Wα jako uzávěr množiny Wα∪{Wα} vzhledem k tzv. třídově-teoretic-
kým operacím F2, . . . , F8 uvedeným výše.

V práci [R20] pak L.S. Rieger dokázal následující větu:

Věta: Pro libovolné ordinální číslo α položme

Mnα(X) ⇔ X ∈ Wα (říkáme, že X je α-množina),

Třα(Y ) ⇔ Y ∈ Wα (říkáme, že Y je α-třída),

X ∈α Y ⇔ (X ∈ Y et Třα(Y )).

Pak Mnα(),Třα(),∈α tvoří tzv. α-pseudomodel teorie Σ v Σ, tj. axiomy sku-

piny A, B, C, případně kromě axiomu C3, a axiom D přeformulované ve výše
uvedených α-termínech jsou v Σ dokazatelné.

Navíc je v tomto α-pseudomodelu splněn požadavek konstruovatelnosti (K)α,
tj. axiom K přeformulovaný v příslušných α-termínech.

Jako důsledek tohoto tvrzení platí, že axiom K je bezesporný se všemi
axiomy Σ kromě axiomu C3 (o něm tuto informaci nemáme). Proto bylo třeba
zavést ještě jeden zásadní pojem, tzv. K-model, k jehož definici dospěl L.S.
Rieger pomocí následujícího tvrzení:

Věta: Položme W :=
⋃

β∈On[β] a dále definujme

MnK(X) ⇔ X ∈ W (říkáme, že X je K-konstruovatelná množina),

TřK(Y ) ⇔ (Y ⊆ W et (∀v)(v ∈ W ⇒ v ∩ Y ∈ W ))

(říkáme, že Y je K-konstruovatelná třída),

X ∈K Y ⇔ (X ∈ Y et TřK(Y )).

Pak MnK(),TřK(),∈K definují model Σ v Σ, který nazýváme K-model.
Navíc požadavek (K)K , tedy K přeformulovaný v termínech MnK(),TřK(),

∈K , je v Σ dokazatelnou formulí.

Právě uvedené tvrzení L.S. Rieger dokázal pomocí vlastností popsaného α-
-pseudomodelu, a tím dokončil důkaz bezespornosti K v Σ. Sestrojený K-model
není v podstatě nic jiného než Gödelův model L.
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Část 3.: Důkaz implikace K ⇒
(
E et 2ℵβ = ℵβ+1

)
První část implikace, tedy K ⇒ E, dokázal L.S. Rieger téměř okamžitě, a to
analogickými úvahami jako K. Gödel v [Göd40]. Poznamenejme, že na základě
výsledků předchozí části L.S. Rieger získal následující formulaci požadavku K,
s níž pak pracoval dále: V =

⋃
β∈On Wβ .

Druhá část důkazu již byla provedena s několika odlišnostmi od původního
Gödelova postupu, řada analogií však byla zachována. L.S. Rieger předně uka-
zuje, že k důkazu formule 2ℵβ = ℵβ+1 v systému ΣK (tj. Σ s přidaným axiomem
K) je postačující dokázat v ΣK implikaci

(I) (u ⊆ x et x ∈ Wα) ⇒ u ∈ Wα.

Důkaz zásadního lemmatu (I) je patrně nejobtížnější partií celé práce. L.S.
Rieger jej provedl ve dvou krocích, v jistém smyslu obdobně jako K. Gödel.
Ten dokázal cílové tvrzení práce [Göd40] prostřednictvím stěžejního (leč opět
dosti komplikovaného) Kondenzačního lemmatu. U L.S. Riegra tuto roli mělo
fundamentální Lemma 7, pomocí něhož byla kýžená implikace (I) dokázána.

O důkazu lemmatu (I) píše A. Mostowski, autor recenze článku [R20], v re-
ferativním časopise Mathematical Reviews toto:

The proof of this lemma, which is the most ingenious point in the whole
theory of constructible sets, is given a careful consideration and an extensive
treatment.53

Část 4.: Důkaz V = L ⇔ K

Poslední část publikace [R20] již neobsahuje náročné matematické úvahy. Je-
jím cílem bylo dokázat, že axiom K je jen jiná formulace Gödelova axiomu
konstruovatelnosti V = L, kde L je (Gödelovo) univerzum konstruovatelných
množin. L.S. Rieger dokázal potřebnou rovnost L =

⋃
β∈On Wβ tak, že dokázal

obě inkluze.
V úplném závěru je podána „genealogickáÿ (či „vývojováÿ) interpretace zo-

becněné hypotézy kontinua jako důsledku požadavku K, která je naznačena
v důkazu tohoto důsledku (zejména v důkazu zmiňovaného Lemmatu 7). L.S.
Rieger píše, že takové byly jeho první úvahy a přístup k důkazu relativní be-
zespornosti zobecněné hypotézy kontinua. Jeho interpretace implikace (I) a
rovnosti 2ℵβ = ℵβ+1 prostřednictvím „evoluce konstruovatelných množinÿ je
naznačena již ve volbě dodatečných operací potřebných k jejich důkazu, které
nazval operace mateřské množiny a operace otcovské množiny. L.S. Rieger za-
vádí též důležitý pojem rodokmene K-konstruovatelné množiny.

53MR 26 (1963), 3617.
Český překlad: Důkaz tohoto lemmatu, jenž je nejdůmyslnějším bodem celé teorie kon-

struovatelných množin, je pečlivě uvážen a podrobně vypracován.
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4.3 Citace v monografiích

Trojice nejvýznamnějších Riegrových prací [R13], [R15] a [R18] je uvedena
v kompendiu Mengenlehre [Fel79] v seznamu literatury o axiomatické teorii
množin sestaveném vydavatelem U. Felgnerem (nar. 1941). V souvislosti s ná-
vazností na Gödelův výzkum v teorii množin je též zmíněna v česky psané
monografii Kurt Gödel [MN96] editované J. Malinou a J. Novotným.

Řada výsledků článku [R13] spolu s publikací [R20] jsou citovány v mo-
nografii Foundations of set theory [FBL73], jejímiž autory jsou A.A. Fraenkel,
Y. Bar-Hiller a A. Levy.

Na práci [R16] se odkazuje A. Robinson v knize Introduction to model theory
and to the metamathematics of algebra [Rob63] (později vyšel ruský překlad
[Rob67]). S Riegrovými výsledky též pracoval Y. Kawahara v [Kaw95].

4.4 Vývoj teorie množin v Československu

Vůbec první české pojednání o množinách bylo publikováno již v roce 1884.
Jeho autorem byl tehdy pouze čtyřiadvacetiletý Matyáš Lerch (1860–1922),
kterému též patří prvenství v použití termínu množina (přestože od něj poz-
ději ustoupil a nahradil jej slovem množství).54 Dne 23. 5. 1884 přednesl M.
Lerch na zasedání Královské české společnosti nauk v Praze Příspěvek k nauce
o množinách bodů v rovině, který byl poté otištěn jako [Ler84].55 Vedle G. Can-
tora zde M. Lerch cituje i E. Picarda (1856–1941). Významnější práce z teorie
množin se však v české literatuře začaly objevovat až na počátku třicátých let
dvacátého století.

Předválečná československá matematika byla orientována především na ma-
tematickou analýzu a teorii čísel (zejména K. Petr, V. Jarník, M. Kössler) a na
geometrii, která zde měla poměrně dlouhou tradici (J. Sobotka (1862–1931),
B. Bydžovský, V. Hlavatý a další), v Brně se pod vedením E. Čecha začala
úspěšně pěstovat topologie. První stať o teorii množin byla v československé
literatuře publikována v roce 1931 v druhém vydání Petrova Integrálního počtu
[Pet31]; v jeho závěru je otištěn dodatek V. Jarníka Úvod do teorie množství.56

Ve třicátých letech začal u nás množinovou matematiku prosazovat E. Čech.
Jeho kniha Bodové množiny [Čech36] byla prvním pokusem o českou učebnici
teorie množin. E. Čech též významně přispěl k vytvoření české terminologie,
jeho zásluhou se začal rozsáhleji používat termín množina. Zdůrazněme však,
že až do této doby se jednalo pouze o intuitivní (cantorovskou) teorii množin.

L.S. Rieger byl prvním československým matematikem, který studoval teorii
množin axiomaticky prostřednictvím matematické logiky. Na konci čtyřicátých
let, kdy začal pracovat v matematické logice, se však u nás pěstovala pouze
předválečná tradiční logika, která pro matematiku jako takovou nepřinášela

54Ve světové literatuře se termín množina poprvé objevil v němčině (die Menge) v díle
Georga Cantora, a to „ažÿ v roce 1879.
55Práci [Ler84] lze v plném znění nalézt ve zprávě Jaroslava Šedivého (1934–1988) [Šed85].
56[Pet31], str. 655–725.
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nic nového a významného. O situaci v oblasti poválečného studia logiky je
pojednáno v části 5.2.4.

Tak vyniká Riegrův význam jako zakladatele matematické logiky a axio-
matické teorie množin v Československu. Přínos pro naši tehdejší matematiku
měly též jeho kontakty s vynikající polskou logickou školou, zejména jeho vztah
s A. Mostowským, s nímž čeští logici po Riegrově smrti navázali užší spolupráci.
V té době se jednalo o jeden z mála významných matematických kontaktů se
zahraničím.

4.4.1 Matematická logika a teorie množin po Riegrově
smrti

Zdůrazněme, že v Riegrově době byla základním a nejdůležitějším studijním
materiálem z matematické logiky a teorie množin Gödelova práce [Göd40]. Pro
Riegrův výzkum byla stěžejním zdrojem a inspirací. Proto je poměrně přiro-
zené, že matematici, kteří na L.S. Riegra navazovali, pracovali ještě jistou dobu
v Gödelově teorii množin, přestože se jinde ve světě v té době převážně použí-
vala axiomatika Zermelova-Fraenkelova. Tento trend trval až do sedmdesátých
let dvacátého století.

O vývoji matematické logiky a teorie množin v Československu v šedesá-
tých a sedmdesátých letech se dozvídáme z článků Petra Hájka [Háj76] a Karla
Drbohlava [Drb87]. Jak již bylo naznačeno, výzkum v obou těchto disciplí-
nách do velké míry navazoval na Gödelovy výsledky.57 Patrně nejvýznamnější
byly výsledky Petra Vopěnky, který rozvinul výzkum v základech teorie mno-
žin započatý L.S. Riegrem a jehož pražský seminář byl ve světově uznávanou
množinovou školou.

V roce 1963 dokázal P.J. Cohen nezávislost axiomu výběru a hypotézy kon-
tinua v Zermelově-Fraenkelově teorii množin. Jeho pracemi se P. Vopěnka inspi-
roval a jako první dokázal totéž pro Gödelovu axiomatiku (přímou konstrukcí
interpretace Gödelovy teorie množin s negací hypotézy kontinua v Gödelově
teorii množin). Jak píše P. Hájek, P. Vopěnka později ze své konstrukce abs-
trahoval pojem booleovských modelů teorie množin, k němuž dále dospěli i
D. Scott (nar. 1932) a R.M. Solovay.

Během šedesátých let tak P. Vopěnka publikuje sérii prací, jejichž předmě-
tem jsou zejména konstrukce těchto modelů teorie množin. Jeho hlavním pří-
nosem jsou konstrukce nestandardních modelů, které umožňují řešit problém
hypotézy kontinua.

Zásadní význam má Vopěnkou zavedený pojem polomnožiny (viz [VH72]),
který přirozeně vzniká při studiu nestandardních modelů a je použit k axioma-
tizaci booleovských modelů. K Vopěnkově teorii později přispěli např. Bohuslav
Balcar a Antonín Sochor.

V roce 1973 konstruuje P. Vopěnka na základě pojmu polomnožiny tzv. al-
ternativní teorii množin (viz [Vop79]). Tato teorie je alternativou ke Cantorově
teorii množin a lze v ní nově rekonstruovat klasickou matematiku. V alterna-
tivní teorii množin jsou všechny množiny formálně konečné a lze zde v jistém

57S K. Gödelem se osobně setkali J. Bečvář a T. Jech.
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smyslu překonat kvalitativní rozdíl mezi diskrétními a spojitými strukturami.
Na rozvoji této teorie se podíleli A. Sochor, J. Mlček (nar. 1947) a J. Chudáček.

Pod vedením Petra Hájka, významné osobnosti československé matematické
logiky, se v šedesátých letech do popředí dostává výzkum v aplikované matema-
tické logice, zaměřený na jisté logické aspekty umělého intelektu. Z Hájkových
podnětů vznikla v roce 1966 GUHA (General Unary Hypothesis Automaton),
metoda automatické tvorby hypotéz na základě empirických dat, jedna z nej-
starších metod data miningu (viz [HH78]).

Česká logika se dostala na světovou úroveň v oblasti metamatematiky arit-
metiky, inspirované proslulými Gödelovými větami o neúplnosti.58 Na tomto
poli pracovali především Petr Hájek a Pavel Pudlák, kteří vedli v Praze semi-
nář.

Důležitou oblastí matematické logiky, jež byla po Riegrově smrti úspěšně
rozvíjena, je konstruktivní matematika. Jedná se o směr, který vychází z vý-
sledků A.A. Markova a je založený na intuicionistické logice a teorii algoritmů.
Na tomto poli působila pražská skupina vedená Osvaldem Demuthem (1936–
1988), která dosáhla řady významných výsledků především v konstruktivním
integrálním počtu. V sedmdesátých letech přechází konstruktivní matematika
ke konstruktivní derivaci a zasahuje i do otázek teorie rekurze.

V souvislosti s rozvojem počítačů u nás pracovala již zmiňovaná skupina
Riegrova bývalého aspiranta Jiřího Bečváře. Ta se zabývala logickými základy
výpočetních procesů a struktur, zejména teorií tzv. λ-kalkulu.

58První Gödelova věta o neúplnosti je tvrzení, že každá bezesporná teorie T , která je rozší-
řením elementární teorie čísel (tj. obsahuje aritmetiku), je neúplná. Druhá věta o neúplnosti
potom říká, že v takové teorii T není možné dokázat její bezespornost.
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des ensembles, Gauthier-Villars, Paris, 1953.

[WM63] Wang, H. a McNaughton, R., Aksiomatičeskie sistemy teorii mno-
žestv, Izd. inostr. lit., Moskva, 1963.



Kapitola 5

Ostatní vědecké práce

5.1 Práce na okraji matematické logiky

5.1.1 O teorii neuronových sítí [R14] (1958)

V publikaci [R14] podává L.S. Rieger kritický výklad fundamentálních otázek
souvisejících s oblastí strojového učení, konkrétně s neuronovými sítěmi. Neu-
ronové sítě se rozdělují na dva základní typy: biologické, jež modelují biologické
systémy, a umělé, které pouze vycházejí ze základního modelu fungování neu-
ronových sítí – učení a rozpoznávání. Případné zájemce o tuto problematiku
odkazujeme na monografii [Roj96].

Poznamenejme, že v Riegrově době byl výzkum v této oblasti teprve v po-
čátcích. Za posledních téměř padesát let se tedy značně vyvinula a změnila
nejen terminologie, ale i samotné pojetí neuronové sítě. My se však přidržíme
pojetí i terminologie Riegrovy a výklad bude doplněn poznámkami o součas-
ných odlišnostech.

L.S. Rieger chápal pojem neuronové sítě jako biologickou neuronovou síť.
Ve svém článku se soustřeďuje na tři základní témata: analýza, syntéza a repre-
zentace událostí neuronovými sítěmi. Jedná se o práci z velké části referativní,
původní je pouze část o syntéze.

Hlavním smyslem práce je ukázat pravou úlohu jistých pojmů, rozvinutých
původně v matematické logice . . . a aplikovaných v teorii diskrétních konečných
automatů.1

Značnou pozornost věnuje L.S. Rieger též snaze vyjasnit přechod od spo-
lečných zákonitostí, podmiňujících chod skutečných modelů neuronových sítí
v čase 2 . . . až k abstraktnímu ryze matematickému pojmu konečného diskrét-
ního automatu ve smyslu Medveděvově [viz dále].3

Základním pramenem, na který se L.S. Rieger odkazuje (a který je odbor-

1[R14], str. 243.
L.S. Rieger chápe neuronové sítě jako modely tzv. diskrétních konečných automatů.
2Tj. řídících funkci (biologických) neuronových sítí.
3[R14], str. 244.
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níky citován do dneška), je kompendium Automata studies [SM56a], konkrétně
jeho ruský překlad Avtomaty [SM56b].

Jelikož je práce [R14] dosti rozsáhlá, budeme při dalším výkladu zachovávat
její původní členění.

Část 2.: Obecná charakterisace neuronové sítě

Obecný popis neuronové sítě podává L.S. Rieger ve dvou fázích. Nejprve je
zadána její architektura (tj. struktura či prostorový popis), poté je popsán
režim rozpoznávání (tj. její charakteristické zákonitosti v čase).4 Doplňme, že
terminologie neuronových sítí je ve svých základech přejata z neurofyziologie,
neboť vznik této teorie (jako součásti kybernetiky) je úzce spjat se studiem a
modelováním některých funkcí centrální nervové soustavy člověka.

Architektura

Architektura neuronové sítě, kterou používal L.S. Rieger, je následující.

Každá neuronová síť sestává ze tří druhů základních prvků; neuronů, sy-
napsí (ty se dále dělí na budicí a tlumicí)5 a vodicích vláken (mezi neurony a
synapsemi).

Do každé synapse sítě vede právě jedno vodicí vlákno z jednoho neuronu,
říkáme, že tento neuron ovládá danou synapsi. Každá synapse může (ale také
nemusí) tzv. přiléhat k jednomu neuronu sítě. Neurony, jež prostřednictvím sy-
napsí přiléhajících k danému neuronu tento neuron ovládají, se nazývají okolní
k tomuto neuronu.

Neurony, které nemají v dané síti žádné okolní neurony, se nazývají vstupní
neurony sítě. Ostatní se nazývají vnitřní neurony sítě. Neurony, které ovlá-
dají alespoň jednu synapsi, jež nepřiléhá k žádnému neuronu sítě, se nazývají
výstupní neurony sítě.

Poznámka: V současné době se vodicí vlákna u neuronových sítí nepo-
užívají – nepoužívají se tak termíny s nimi spojené, jako ovládání synapse,
přiléhání synapse atp. Takto jsou dnes chápány synapse. Ty jsou dnes zároveň
opatřeny tzv. vahou, tj. reálným číslem udávajícím jejich vliv na neurony, do
kterých vedou. Riegrem uvažovaná synapse v podstatě odpovídá dnešní jed-
notkové váze.

Současné neurony se rozdělují na vstupní, výstupní a ostatní, jenž se nazý-
vají skryté.

Obrázek 5.1 zobrazuje schéma poměrně jednoduché neuronové sítě. Tato
síť má dva vstupní neurony N1 a N2 a sedm vnitřních neuronů M1, . . . ,M7,
z nichž M7 je zároveň výstupním neuronem. Plná kolečka značí budicí synapse,
prázdná tlumicí synapse. Např. k neuronu M5 přiléhá šest synapsí a má tak
šest okolních neuronů.

4Jedná se o dnešní termíny.
5Dnes nazývané excitační a inhibiční.
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Obrázek 5.1: Schéma neuronové sítě.

Poznamenejme, že z hlediska teorie grafů se nejedná o nic jiného než o ori-
entované grafy určitého typu.

Neuronová síť, jak jsme ji právě popsali, může být chápána jako součást
(„jednotkaÿ) konečného automatu. Vstupní neurony jedné (dílčí) sítě jsou tak
výstupními neurony jiné (dílčí) sítě, na kterou první síť navazuje.

Režim rozpoznávání

V čase je neuronová síť charakterizována následujícími třemi zákony:

1. Zákon „vše nebo nicÿ

Každý neuron v síti se může nacházet pouze v jednom z těchto dvou
relativně stabilních stavů: stav tzv. (úplné) excitace (aktivity) a stav
tzv. (úplného) útlumu (nečinnosti). Tyto stavy se označují číslicemi 0 a
1.

Poznámka: V Riegrově době se uvažovaly pouze binární stavy neuronů.
Dnes bývá výstup neuronu určen tzv. přenosovou funkcí, jejímž oborem
hodnot je interval (0, 1).

2. Zákon excitačního prahu6

Předpokládáme, že každý vnitřní neuron N sítě má jednoznačně určenou
tzv. prahovou funkci ϕN , což je libovolná neklesající funkce s celým ne-
záporným argumentem a celými nezápornými hodnotami. Nechť v čase
t je x počet tlumicích synapsí přiléhajících k N takových, že neurony,
které je ovládají, jsou v excitovaném stavu. Obdobně nechť v tomto čase
je y počet budicích synapsí přiléhajících k N takových, že neurony, které

6Podle V. Neumanna, viz [SM56b].
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je ovládají, jsou v excitovaném stavu. Pak neuron N bude v čase t + 1
v excitovaném stavu právě tehdy, když je splněna nerovnost

y ≥ ϕN (x),

tj. počet excitačních účinků na N dosáhl alespoň tzv. excitačního prahu
ϕN vyvolaného současnými tlumicími účinky.

Poznámka 1: Příklady prahových funkcí:

•
ϕN (x) = p pro x = 0,

= mN + 1 pro x > 0,

kde p ≥ 0 je pevná konstanta a mN (≥ p) je počet všech budicích
synapsí přiléhajících k N .
Toto je prahová funkce „absolutního utlumeníÿ vyvolaného pouze
jediným tlumicím účinkem. Používal ji např. S.C. Kleene.

•
ϕN (x) = 0 pro 0 ≤ x < h,

= mN + 1 pro x ≥ h,

kde h je pevná konstanta.
Toto je prahová funkce používaná V. Neumannem, jedná se o jiný
druh „absolutního utlumeníÿ. Méně než h tlumicích účinků nestačí
k vyvolání útlumu, alespoň h tlumicích účinků vždy útlum vyvolá.

• ϕN (x) = x + pN , kde pN > 0 je pevná konstanta.
Nutná a postačující podmínka pro excitaci je, aby počet excitačních
účinků byl alespoň o pN větší než počet tlumicích účinků.

• ϕN (x) = p.

Neuron se nikdy neexcituje méně než p excitačními účinky, zatímco
alespoň p excitačních účinků jej vždy excituje.

Poznámka 2:

Je zřejmé, že v současné teorii je výstup neuronu N určen modifikovaně.
Po sečtení vlivů okolních neuronů (prostřednictvím jejich vah) a odečtení
prahu neuronu N se získá tzv. excitační potenciál. Často bývá výstup neu-
ronu N udán již zmiňovanou přenosovou funkcí excitačního potenciálu.

3. Zákon synchronizace

Existují společné intervaly stejných délek pro relativně stabilní stavy
všech neuronů sítě, oddělené od sebe intervaly přechodu neuronů sítě ze
stavu do stavu (tzv. aktualizace stavu sítě). Začátek společného intervalu
stability je vzdálen od následujícího vždy o stejnou dobu, tzv. zpoždění či
takt. (Takt je doba, kterou potřebují podněty – vyslané v daný okamžik
k danému neuronu sítě z okolních neuronů sítě – k tomu, aby ovlivnily
jeho stav.)
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Na závěr této části L.S. Rieger uvádí příklady (biologických i umělých) neu-
ronových sítí; síť centrální nervové soustavy člověka, elektrický, elektromagne-
ticko-reléový a mechanický model neuronové sítě.

Část 3.: Matematicko-logická analysa a synteza ideálních neurono-
vých sítí

Ideální neuronové sítě jsou takové, které splňují tři výše uvedené zákony. V ce-
lém článku [R14] se pracuje s ideálními sítěmi. Nejprve L.S. Rieger diskutuje
roli času, pojmy přítomnost, minulost a budoucnost neuronové sítě a objasňuje
volbu diskrétní časové proměnné. (Pro začátek činnosti sledované sítě klade
t = 0.)

Ideální neuronová síť umožňuje aktualizovat stav svých vnitřních neuronů
na základě aktuálního stavu všech neuronů (prostřednictvím tří zmíněných zá-
konů). Nechť m je počet vnitřních a n počet vstupních neuronů sítě. Celou
její činnost lze popsat funkcí o m + n nezávisle a m závisle proměnných tzv.
(booleovskou)7 charakteristickou funkcí. Tato funkce je jednoznačně určena ar-
chitekturou neuronové sítě, kde jsou zakresleny všechny neurony, synapse a
vodicí vlákna a zadány prahové funkce.

Charakteristická funkce je nejčastěji zadána tabulkou o 2m+n řádcích, která
bývá vzhledem ke značné velikosti dosti nepřehledná. Přestože se takové ta-
bulky dále zjednodušují, nepracuje se s nimi příliš pohodlně. Proto se zde vyu-
žívá matematické logiky a pro každou závisle proměnnou se příslušná část ta-
bulky nahrazuje přehledným „analytickýmÿ výrazem udávajícím nutnou a po-
stačující podmínku stavu excitace daného vnitřního neuronu na základě před-
chozích stavů okolních neuronů, tzv. booleovského ovládacího polynomu. Tyto
úvahy patří do tzv. analýzy neuronových sítí.

Příklad: Demonstrujme nyní právě uvedené pojmy na neuronové síti z Ob-
rázku 5.1. Nechť prahové funkce vnitřních neuronů M1, . . . ,M7 jsou typu

ϕN (x) = mN pro x = 0,

= mN + 1 pro x > 0.

Potom jejich excitační prahy (pro x = 0) jsou po řadě 1, 1, 1, 1, 4, 3, 1 a
jedná se o „absolutní útlumÿ (viz poznámku výše). Tabulka pro charakteristic-
kou funkci by v tomto případě měla 29 = 512 řádků a 16 sloupců. Na ukázku
uvádíme její tři řádky:

7Hodnoty závisle i nezávisle proměnných mohou nabývat pouze hodnot 0 či 1.
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Chceme-li určit hodnotu např. pro M5(t + 1), bereme v úvahu pouze okolní
neurony N1, N2,M1,M2,M3,M4. Z prahové funkce M5 plyne, že M5 bude
v čase t + 1 excitován právě tehdy, když v čase t budou excitovány neurony
N1,M1,M3,M4 (s budicím účinkem) a nebudou excitovány neurony N2 a M2

(s tlumicím účinkem). Použitím symboliky výrokového kalkulu okamžitě dostá-
váme

M5(t + 1) ⇔ N1(t) et M1(t) et M3(t) et M4(t) et nonN2(t) et nonM2(t),

kde symbol N(t) značí „neuron N je v čase t excitovánÿ. Výraz na pravé straně
není nic jiného než booleovský ovládací polynom.

Sítě bez kliček a s kličkami

Mějme dvě konečné k-členné posloupnosti N1, . . . , Nk navzájem různých neu-
ronů a S1, . . . , Sk různých synapsí. Nechť neuron N1 ovládá synapsi S1, která
přiléhá k neuronu N2 ovládajícího synapsi S2, jež přiléhá k N3 atd. Říkáme, že
tato dvojice posloupností tvoří kličku, jestliže N1 = Nk. Rozeznáváme tak dva
typy neuronových sítí: bez kliček (jednoduché) a s kličkami (značně složitější).8

Poznamenejme, že v současnosti se sítě bez kliček nazývají sítě bez zpětné
vazby či dopředné, pro sítě s kličkami se užívá termín sítě se zpětnou vazbou.
O rozdílu ve výpočetních schopnostech sítí bez kliček a s kličkami píše L.S.
Rieger následující slova:

Prvé mohou jen reagovat, zpožďovat a kombinovat čerstvě došlé a nepříliš
zpožděné podněty na vstupech ve výslednou reakci. Naproti tomu sítě s kličkami
mají (v důsledku „zpětných vazebÿ) navíc možnost si jednou došlý podnět na
vstupu „pamatovatÿ neomezenou dobu.9

L.S. Rieger nejprve provádí na konkrétních příkladech analýzu neuronových
sítí bez kliček, kde je nutná a postačující podmínka excitace daného vnitřního
neuronu převedena do symboliky výrokového kalkulu. Dále diskutuje sítě s klič-
kami a ukazuje, že k symbolicko-logickému vyjádření závislosti stavu výstupu

8Síť na Obrázku 5.1 je bez kliček.
9[R14], str. 263.
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na předcházejících vstupech10 již nevystačíme s výrokovým kalkulem, neboť je
zde třeba použít kvantifikátorů (a tedy predikátového kalkulu).

V závěru třetí části L.S. Rieger definuje pojem události a její reprezentace a
pokládá přirozenou otázku, jaký druh událostí mohou neuronové sítě reprezen-
tovat. Pro sítě bez kliček je odpověď poměrně jednoduchá a L.S. Rieger uvádí
následující Kleeneho výsledek z [SM56b]:

Neuronové sítě bez kliček (vzhledem k tomu, že každá z nich po určité vždy
stejné době l „zapomeneÿ, co se dělo do té doby) jsou schopny representovat ty
a jen ty události . . . , o jejichž nastání, nebo nenastání rozhoduje určitý (pro
danou událost pevný) počet l posledních sledovaných taktů na vstupu.11

Analogická otázka reprezentovatelnosti událostí pro sítě s kličkami je však
podstatně složitější. K jejímu zodpovězení je nejprve potřeba vyřešit otázku
tzv. syntézy neuronové sítě, čemuž je věnována čtvrtá část práce [R14].

Část 4.: Synthesa sítě ze zadané charakteristické funkce

Základní úloha syntézy neuronové sítě je následující:

Mějme booleovskou funkci m+n nezávisle a m závisle proměnných zadanou
tabulkou. Nalezněte neuronovou síť, resp. její schéma, které má danou funkci
za svou charakteristickou funkci.

L.S. Rieger prezentuje v [R14] algoritmické řešení této úlohy, a to ve třech
etapách.

V první etapě ke každému vnitřnímu neuronu (z celkového počtu m) nalezl
okolní neurony a funkci pro závislost stavu tohoto neuronu na předchozích
stavech okolních neuronů (danou booleovským ovládacím polynomem).

Ve druhé etapě ke každému vnitřnímu neuronu stanovil vhodnou prahovou
funkci a sestrojil příslušnou část sítě udávající vztah tohoto neuronu a okolních
neuronů.

Ve třetí etapě pak vzájemným napojením těchto dílčích sítí (tzv. bezpro-
středního ovládání) zkonstruoval celou síť.

K popsanému algoritmu L.S. Rieger dodává, že postup ve druhé etapě (nej-
složitější část algoritmu) je spíše teoretický a pro praktickou syntézu nepříliš
vhodný; na příkladu ukazuje úspornější řešení.

Část 5.: Třída representovatelných událostí

Na základě výše vyřešeného problému mohl nyní L.S. Rieger zformulovat jeden
ze základních výsledků teorie neuronových sítí, tedy určení druhů událostí,
které mohou být reprezentovány vhodnou neuronovou sítí.

Tento výsledek zformuloval (v přehledné formě) Ju.T. Medvedev v [SM56b]
v příspěvku O klasse sobytij, dopuskajuščich predstavlenie v konečnom avto-
mate, uvažoval však abstraktní (ryze matematické) pojetí konečného automatu,

10Což je hlavní úloha sítě.
11[R14], str. 266.



162 Ostatní vědecké práce

tj. pracoval pouze s charakteristickými funkcemi a nikoli se samotnými sítěmi
(schématy).

Závěr odvozený ve čtvrté části (tj. propojení charakteristické funkce sítě a
příslušného schématu) umožnil vyslovit Medvedevovu větu v Riegrově formu-
laci neuronové sítě.

5.1.2 Ke Kleeneho normální formě strojově vyčíslitel-
ných funkcí [R19] (1963)

V jedné ze svých posledních prací [R19] podává L.S. Rieger odvození tzv. Kle-
eneho normální formy strojově vyčíslitelných funkcí12 s nezápornými celočísel-
nými argumenty a hodnotami. Nejprve je třeba zavést fundamentální pojem
Turingova stroje (počítače).13

Část 1.: Turingův počítač s páskou ohraničenou doleva

Pojem Turingův stroj T byl objeven Alanem M. Turingem14 v jeho slavné
práci [Tur37] ve snaze charakterizovat, co znamená „něco vypočítatÿ. Tím byl
v podstatě položen základ moderní počítačové vědy a teorie vyčíslitelnosti.
Turingův stroj je objekt matematický (ne fyzický), popsat jej lze takto:

Jedná se o pásku, v obou směrech neohraničenou a rozdělenou na jednotlivá
políčka (buňky), která zastává úlohu neomezené paměti a je místem vstupu
i výstupu Turingova stroje. L.S. Rieger uvažuje pásku doleva ohraničenou a
doprava neohraničenou, což je pouze formálně zjednodušující předpoklad, který
nemá vliv na funkci stroje.15

Další částí Turingova stroje je řídicí jednotka, jež je opatřena pohyblivou
hlavou, která se v každém okamžiku nalézá nad jednou buňkou pásky.

Stroj T je určen pomocí těchto údajů:

12Jedná se o funkce, jejichž hodnoty mohou být vypočítány tzv. Turingovým strojem.
13Dnes se výlučně užívá termínu Turingův stroj, L.S. Rieger používal oba názvy.
14Alan Mathinson Turing (1912–1954) byl geniální britský matematik a průkopník umělé
inteligence, který svými pracemi neobyčejným způsobem přispěl k rozvoji výpočetní tech-
niky (často je nazýván jejím otcem). Studoval na přední střední škole v Sheborne, později
na proslulé King’s College v Cambridge, kde v dané době působili např. B. Russel, A.N.
Whitehead (1861–1947) či L. Wittgenstein. Odtud pochází jeho zásadní článek [Tur37]. Léta
1937 a 1938 strávil na Princeton University pod vedením A. Churche, kde získal titul Ph.D.
Během druhé světové války se A.M. Turing velkou měrou podílel na dešifrování tajných

německých šifer. Jeho významným přínosem byl zásadní podíl na rozluštění Enigmy, jednoho
z nejslavnějších šifrovacích strojů.
Po válce působil A.M. Turing, jako jedna z tehdejších největších autorit rozvíjející se počí-

tačové vědy, v National Physical Laboratory, kde pracoval na návrhu prvního elektronického
počítacího stroje ACE; ten však nikdy nebyl sestrojen. Roku 1947 přešel na University of
Manchester, kde pracoval na softwaru pro jeden z prvních opravdových počítačů,Manchester
Mark I. Na konci života pracoval v matematické biologii, konkrétně v morfogenezi.
V soukromém životě nebyl A.M. Turing šťastný. V roce 1952 byl nucen přiznat svou ho-

mosexualitu, což tehdy nebylo tolerováno, byl obviněn ze sexuálních přestupků a zatčen.
Propuštěn byl pod podmínkou hormonální léčby, navíc ztratil zaměstnání. Svůj život ukončil
v nedožitých dvaačtyřiceti letech pozřením jablka namočeného v kyanidu.
15Někdy bývá Turingův stroj přímo takto definován.
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H
ŘJ

Obrázek 5.2: Turingův stroj. ŘJ = řídicí jednotka, H = hlava.

Na každé buňce je zapsán právě jeden symbol z daného konečného počtu
symbolů (číslice, pomocné symboly). Je uvažován i prázdný symbol, označme
jej �, k zapisování čísel je výhodné použít jen jeden symbol, který označíme |.
Číslo m se pak zaznamená m + 1 symboly | oddělenými od ostatních na každé
straně symbolem �.16

Řídicí jednotka se vždy nachází v právě jednom z konečně mnoha daných
stavů. Schéma Turingova stroje je zobrazeno na Obrázku 5.2.

výrok

Posloupnost α = (qj , k, Si1 , Si2 , . . . ), jejímiž členy jsou po řadě daný stav,
daná poloha hlavy (tj. pořadí buňky, nad níž se hlava nalézá), daný nápis na
pásce (tj. Sin

je symbol na n-tém políčku), se nazývá konfigurace stroje T .17

Při spuštění se stroj T nachází v tzv. počáteční konfiguraci.

Vlastní práce stroje je složena z kroků, v každém z nich se na základě
aktuálního stavu řídicí jednotky a symbolu na aktuální buňce (tj. na té, nad
níž se nalézá hlava) provedou následující činnosti:

Řídicí jednotka přejde do nového stavu (ten může být roven stavu předcho-
zímu), přepíše se symbol na aktuální buňce (nový symbol může být stejný jako
předchozí) a hlava se posune o nejvýše jedno políčko doleva či doprava (může
tedy zůstat ve stejné poloze). Je-li hlava nad první buňkou pásky a má-li pro-
běhnout posun doleva, dojde k posunutí celé pásky doprava o jedno políčko a
na první pozici se vytvoří nová buňka, nad níž se nyní bude nacházet hlava.

Provedením právě popsaného kroku přejde stroj T ze své konfigurace α
do následující konfigurace α∗, jež je konfigurací α jednoznačně určena; píšeme
α∗ = ΦT (α) a ΦT nazýváme pracovní funkce stroje T . Při ΦT (α) = α dojde
k zastavení stroje.

L.S. Rieger uvádí v první části práce [R19] explicitní definici funkce ΦT ,
a to pomocí tzv. instrukcí, jež se souhrnně nazývají program daného Turin-
gova stroje. (V tomto smyslu je třeba T pokládat za jednoúčelový stroj, tedy
s pevným programem zabudovaným v konstrukci T .) Obecně je přijímána tzv.
Turingova teze:18 matematická úloha je algoritmicky řešitelná19 právě tehdy,

16Jedná se o kódování v unární soustavě, které je užitečné ke zjednodušení důkazu toho,
že nějakou funkci nelze vyčíslit. V případě, kdy danou funkci je možno vyčíslit, je vhodnější
používat kódování čísel v binární soustavě.
17L.S. Rieger používal termín celkový stav stroje.
18Srovnej s Churchovou tezí, část 5.1.3.
19Existuje nějaká efektivní metoda pro zjištění jejích hodnot.
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když se dá řešit na nějakém Turingově stroji.

Strojově vyčíslitelné funkce

V tomto oddílu uvádíme definici funkce vyčíslitelné na Turingově stroji, kterou
uvádí L.S. Rieger. Doplňme nejprve poznámku týkající se značení. Nechť je
stroj T spuštěn v konfiguraci α a v okamžiku t 20 dosáhne konfigurace β. Pak
píšeme β = ΨT (t, α).

Definice: Říkáme, že funkce f je vyčíslitelná na Turingově stroji T , jestliže
platí:

Nechť αx1,...,xn
= (q0, 1, | · · · |︸ ︷︷ ︸

x1+1

� | · · · |︸ ︷︷ ︸
x2+1

� . . .� | · · · |︸ ︷︷ ︸
xn+1

� � . . . ) je počáteční

konfigurace stroje T vzájemně jednoznačně odpovídající numericky zadané n-
-tici čísel x1, . . . , xn. Pak funkce f je pro argumenty x1, . . . , xn definována a
nabývá hodnoty y = f(x1, . . . , xn), právě když existuje okamžik t práce stroje
T takový, že

a) ΨT (t + 1, αx1,...,xn) = ΨT (t, αx1,...,xn) = β, tj. stroj T se zastaví v konfi-
guraci β, byl-li spuštěn v konfiguraci αx1,...,xn ,

b) nápis na pásce v konfiguraci β je zápisem čísla y = f(x1, . . . , xn).

Poznámka: Stroj T se tedy nezastaví, je-li spuštěn v konfiguraci αx1,...,xn

takové, že funkce f není pro hodnoty x1, . . . , xn definována.

Definice: Funkce se nazývá strojově vyčíslitelná,21 jestliže je vyčíslitelná
na nějakém Turingově stroji T .22

Rekurzivní funkce

Bylo dokázáno, že strojově vyčíslitelnými funkcemi jsou právě tzv. obecně re-
kurzivní funkce, které nyní budeme definovat. Nejprve však zavedeme tzv. pri-
mitivně rekurzivní funkce, jež v otázce vyčíslitelnosti hrají důležitou roli.

Definice: Třída primitivně rekurzivních funkcí je nejmenší třída funkcí
jedné nebo více proměnných definovaných na N0 = N∪{0} nebo N0×· · ·×N0,
která obsahuje:

1. nulovou funkci z(x) = 0,

2. funkci následníka s(x) = x + 1,

3. projekci πn
k (x1, . . . , xn) = xk pro každé n a k, 1 ≤ k ≤ n

a je uzavřená na operace:

1. skládání,

20Pro t nezáporné celočíselné. Hodnota t = 0 odpovídá okamžiku spuštění stroje.
21Angl. Turing computable.
22L.S. Rieger definici strojově vyčíslitelné funkce v práci neuvádí. Patrně ji považoval za
intuitivně jasnou.
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2. tzv. primitivní rekurence, tj. jestliže do této třídy patří (n+2)-argumento-
vá funkce h a n-argumentová funkce g, pak do této třídy rovněž patří i
(n + 1)-argumentová funkce f splňující identity

f(0, x1, . . . , xn) = g(x1, . . . , xn),

f(1, x1, . . . , xn) = h(0, f(0, x1, . . . , xn), x1, . . . , xn),

atd., obecně

f(x + 1, x1, . . . , xn) = h(x, f(x, x1, . . . , xn), x1, . . . , xn).

Nyní rozšíříme třídu primitivně rekurzivních funkcí zavedením dodatečné
operace tzv. minima. Říkáme, že nějaká třída funkcí je uzavřená na operaci
minima, jestliže platí: patří-li do této třídy (n + 1)-argumentová funkce G, pak
do ní patří i n-argumentová funkce F taková, že F (x1, . . . , xn) = y, kde y je
nejmenší hodnota, pro niž G(y, x1, . . . , xn) = 0, pokud taková hodnota y pro
daná x1, . . . , xn existuje; pro jiné n-tice argumentů není F definována.

Definice: Nejmenší třída funkcí, jež obsahuje třídu primitivně rekurzivních
funkcí a je uzavřená na operaci minima, se nazývá třída částečně rekurzivních
funkcí.

Připouštíme-li pouze funkce F vzniklé právě popsanou minimalizací, které
jsou navíc definovány pro každou n-tici argumentů, pak se tato třída zužuje na
třídu tzv. obecně rekurzivních funkcí.23

Kleeneho µ-rekurzivnost vs. Gödelova-Herbrandova rekurzivnost

Primitivně rekurzivní funkce byly poprvé zavedeny K. Gödelem v práci [Göd31],
a to v souvislosti s důkazem první věty o neúplnosti.24 K. Gödel jejich defi-
nici později rozšířil na základě některých výsledků J. Herbranda (1908-1931)
[Her32] a v [Göd34] představil termín obecně rekurzivní funkce, jehož definice
se nazývá Gödelova-Herbrandova.

Alternativní verze Gödelovy-Herbrandovy definice podal později S.C. Kle-
ene v pracích [Kle36a], [Kle43] a [Kle52]. Termín rekurzivní25 tak nahradil ter-
mínem µ-rekurzivní; tento název odvodil od funkce minima, kterou označil µ.26

To, že každá Gödelova-Herbrandova obecně rekurzivní funkce je µ-rekurzivní
a naopak, dokázal S.C. Kleene právě na základě věty o normální formě:

Kleeneho věta o normální formě: Existuje primitivně rekurzivní predi-
kát P (z, y, x) a primitivně rekurzivní funkce Ψ(y) tak, že pro každou (Gödelovu-
-Herbrandovu) obecně rekurzivní funkci f(x) existuje index z (odpovídající

23Zde je třeba upozornit na možnou terminologickou nejednoznačnost. Obecně rekurzivní
funkce se dnes převážně nazývají úplně rekurzivní nebo jen rekurzivní. Označením obecně
rekurzivní však může být někdy míněno i částečně rekurzivní.
24Viz část 4.4.1, Poznámku 58.
25Používaný Kleenem pro Gödelovu-Herbrandovu definici.
26Např. µ(y)(Φ(y, x) = 0) tedy znamená „nejmenší y takové, že Φ(y, x) = 0ÿ neboli
miny(Φ(y, x) = 0).
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systému rovnic definujících f) takový, že platí

f(x) = Ψ(µ(y)P (z, y, x)).

Právě uvedené znění je z roku 1943, v původní verzi z roku 1936 měla funkce
Ψ ještě jeden parametr.

Později začíná S.C. Kleene uvažovat i částečně rekurzivní funkce (tj. ty,
které nemusí být definovány všude, ale jen na nějaké podmnožině množiny
N0 × · · · × N0). Ve své vlivné monografii Introduction to metamathematics
[Kle52] zavádí třídu částečně µ-rekurzivních funkcí, jejíž definice se rozšířila
a je v podstatě používána dodnes (předpona µ- je vynechána).

Část 2.: Normální Kleeneho forma strojově vyčíslitelných funkcí a
universální Turingův počítač

Nyní se vrátíme k Riegrově článku [R19]. Druhá a zároveň závěrečná část je
jádrem celé této práce. Nejprve L.S. Rieger podává definici třídy primitivně
rekurzivních funkcí, pojem částečně (ani obetedycně) rekurzivní funkce však
nezmiňuje. Dále již věnuje pozornost odvození tvaru funkce vyčíslitelné na Tu-
ringově stroji. Postupně pak dokazuje fundamentální větu o Kleeneho univerzál-
ním normálním (uniformním) vyjádření strojově vyčíslitelných funkcí o daném
počtu argumentů:

Věta: Existují primitivně rekurzivní funkce Φ a Ψ, Φ je (n+2)-argumentová
a Ψ jednoargumentová, které lze explicitně vyjádřit27 a pro něž platí:

Ke každé n-argumentové strojově vyčíslitelné funkci existuje číslo z takové,
že

f(x1, . . . , xn) = Ψ(min
y

(Φ(z, y, x1, . . . , xn) = 0)).

Poznámka: O právě uvedeném závěru lze zhruba říci, že každá strojově
vyčíslitelná funkce může být složena ze dvou primitivně rekurzivních funkcí za
použití operace minima. Funkce Φ a Ψ jsou dány obecně, tedy nezávisle na
konkrétním Turingově stroji T .

Nyní se stručně zmíníme o Riegrově důkazu. Místo tzv. Gödelových čísel
výpočtu (viz např. [Dav58]) užitých v původním odvození použil L.S. Rieger
jako hodnoty minimalizovaného parametru tzv. čísla časového stavu Turingova
stroje. Číslo časového stavu stroje T je číslo η(t, |α|) získané očíslováním uspo-
řádaných dvojic, kde t je počet kroků stroje T od nějaké počáteční konfigurace
do koncové konfigurace α s Gödelovým číslem |α|.28

Zdůrazněme, že Riegrův výsledný výraz pro vyčíslitelné funkce je nejen
explicitní, ale i poměrně jednoduchý.

V závěru své práce L.S. Rieger v souvislosti s hlavní větou diskutuje pro-
blematiku tzv. univerzálních Turingových strojů, tj. Turingových strojů, které

27Pro přesné tvary funkcí odkazujeme čtenáře na [R19], str. 357, 360.
28Pro α = (qj , k, Si1 , Si2 , . . . ) je |α| = 2µ(j,k−1)3i15i2 . . . p

imα
mα , kde mα je jednoznačně

určeno konfigurací α. Pro obecnější výklad o Gödelových číslech odkazujeme na [Fuch99].
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mohou simulovat libovolný Turingův stroj, pokud jim zadáme příslušný pro-
gram.29 Dále provádí poměrně jednoduchý důkaz strojové neřešitelnosti úlohy
o zastavení daného Turingova stroje. (Je třeba rozhodnout, zda se daný Turin-
gův stroj zastaví či nezastaví, jestliže byl spuštěn v dané počáteční konfiguraci.
Tuto úlohu vyřešil již A. Turing v [Tur37].) V důkazu používá známý diagonální
postup.

5.1.3 Ke kritice Churchovy teze o obecně rekursivních
funkcích aritmetiky [R44] (1961)

Obdobné problematice jako v článku [R19] věnoval L.S. Rieger přednášku kona-
nou dne 27. 3. 1961 vMatematické obci pražské. Její výtah [R44] byl publikován
pod stejným názvem. Ústředním tématem byla tzv. Churchova teze, o níž se
nyní blíže zmíníme.

Churchova teze a problém rozhodnutí

Nejprve je třeba poznamenat, že slavná Churchova teze je ekvivalentní již zmí-
něné Turingově tezi (někdy bývá proto nazývána Churchovou-Turingovou tezí).
Poprvé byla publikována Alonzem Churchem30 v práci [Chur36b].

Churchova teze využívá neformální (leč intuitivně jasný) pojem efektivní
metody či procedury z matematické logiky, kde přívlastek efektivní nemá vý-
znam z běžného života, nýbrž je synonymem slova mechanický. Příkladem efek-
tivní metody je např. Eukleidův algoritmus pro nalezení největšího společného
dělitele dvou přirozených čísel či pravdivostní tabulka pro zjištění, zda formule
výrokového počtu je či není tautologií.

A. Church i A.M. Turing se snažili o nalezení formálního výrazu, kterým
by bylo možno neformální vyjádření „lze spočítat efektivní metodouÿ nahradit.
Přestože jejich závěry mají zcela odlišnou podobu, ukázalo se, že jsou ekviva-
lentní (tj. zahrnují stejnou množinu matematických funkcí).

V této souvislosti ještě zmíníme problém rozhodnutí (tzv. Entscheidungs-
problem) pro predikátový kalkul. Ten definoval A. Church v [Chur36a] tak, že se
jedná o úlohu nalézt efektivní metodu, pomocí níž jsme schopni pro (libovolnou)
danou formuli tohoto kalkulu rozhodnout, zda je dokazatelná či ne.31 Problém
rozhodnutí se objevil na počátku 20. let v Hilbertových přednáškách, popsán

29Univerzální Turingův stroj byl poprvé prezentován již ve zmiňovaném Turingově článku
[Tur37].
30Alonzo Church (1903–1995) byl americký matematik a logik, který měl značný podíl na
základech teoretické počítačové vědy. Studoval na proslulé Princeton University, kde získal
v roce 1927 titul Ph.D. pod vedením Oswalda Veblena (1880–1960). Po postdoktorandské
pozici v Göttingen v letech 1929–1967 vyučoval na princetonské univerzitě. Poté přešel do
Los Angeles na University of California, kde působil až do roku 1990.
A. Church byl zakládajícím editorem časopisu Journal of Symbolic Logic, vedle Churchovy

teze je jeho velkým přínosem objev tzv. λ-kalkulu, který později ovlivnil rozvoj programova-
cích jazyků. Pod Churchovým vedením studovala řada významných matematiků, jmenujme
např. A. Turinga, S.C. Kleeneho, J.B. Rossera (1907–1989), L. Henkina či M. Davise (nar.
1928).
31Srovnej též s Riegrovou definicí pro Heytingův výrokový kalkul, oddíl 3.2.2.
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byl v knize [HA28]. D. Hilbert jej charakterizoval jako fundamentální problém
matematické logiky.

A.M. Turing pomocí své teze dokázal v práci [Tur37] neřešitelnost problému
rozhodnutí (na základě důkazu jeho strojové neřešitelnosti), a to tak, že dokázal
strojovou neřešitelnost úlohy o zastavení Turingova stroje.

A. Church dosáhl v [Chur36a] stejného výsledku nezávisle o několik měsíců
dříve. Jeho postup byl založen na pojmu λ-definovatelnosti (místo Turingovy
strojové vyčíslitelnosti) zavedeném v práci [Chur32]. V práci [Chur36b] (a též
v [Kle36b]) bylo dokázáno, že λ-definovatelné funkce přirozených čísel jsou ekvi-
valentní obecně rekurzivním funkcím. Na základě tohoto výsledku A.M. Turing
v [Tur37] dokázal, že jeho strojově vyčíslitelné funkce přirozených čísel odpo-
vídají funkcím obecně rekurzivním.

Formulace Churchovy teze

K Churchově tezi existuje několik formulací, patrně nejznámější jsou tyto:

• Každý efektivní výpočet může být proveden na nějakém Turingově stroji.

• Každý reálný výpočet (tj. z reálného života) lze převést na ekvivaletní
výpočet na Turingově stroji.

Neformálně můžeme též Churchovu tezi interpretovat tak, že intuitivní po-
jem algoritmu (neboli efektivní metody výpočtu) lze precizovat (prostřednic-
tvím strojově vyčíslitelných funkcí) a že počítače mohou (teoreticky) vykonávat
všechny algoritmy.

Zdůrazněme, že kvůli vágnosti pojmu efektivní výpočet nelze tuto hypo-
tézu formálně matematicky dokázat (proto je nazývána teze). Nelze ji však ani
vyvrátit, je proto chápána spíše jako fyzikální zákon.

Přehledný výklad o Churchově tezi, její historii a dalších souvislostech lze
nalézt např. na webových stránkách Stanford Encyclopedia of Philosophy [Chur].

L.S. Rieger uvažoval následující formulaci Churchovy teze, která je blízká
původní formulaci v [Chur36b]:

• Funkce přirozených čísel je efektivně vyčíslitelná právě tehdy, když je
obecně rekurzivní.

Riegrovy výsledky

Ve své přednášce poukázal L.S. Rieger na to, že je třeba Churchovu tezi chá-
pat v jistém podmíněném pojetí. Upozornil, že funkce F (v definici obecně
rekurzivní funkce) daná operací minima se považuje za definovanou jen tehdy,
když potřebnou podmínku (že ke každé n-tici x1, . . . , xn existuje y, pro něž
G(y, x1, . . . , xn) = 0) je možno dokázat prostředky pouhé aritmetiky přiroze-
ných čísel. Nebyla tedy připuštěna možnost zaručit příslušnou existenci něja-
kými silnějšími prostředky (např. transfinitní indukcí).

Z právě uvedeného vyplývá následující Riegrův závěr o relativnosti Chur-
chovy teze:
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Každá (dostatečně přesně charakterizovaná) matematická teorie, obsahující
elementární aritmetiku, má svůj pojem obecně rekursivní funkce. Zásadně se
může stát, že masová úloha, jevící se v jedné teorii jako strojově neřešitelná,
může se v silnější teorii ukázat jako strojově řešitelná; . . . Zda a v jakém smyslu
by bylo možno hovořit o absolutně strojově neřešitelných úlohách v rozumném
exaktním smyslu, je zatím nejasné. 32

5.2 MonografieAlgebraické metody matematic-
ké logiky

V tomto oddílu pojednáme o dvou posledních, leč neméně významných Rie-
grových vědeckých pracích [R21] a [R22]. Tyto publikace tématicky patří na
pomezí algebry a logiky a úzce spolu souvisejí. Jejich zařazení na závěr Riegrovy
matematické tvorby má dva důvody.

V první řadě sem tato díla spadají časově. Obě pocházejí z Riegrovy po-
zůstalosti a byla vydána posmrtně. Jedná se tak o dvě jeho nejmladší odborné
práce.

Druhým důvodem je jejich zvláštní postavení mezi ostatními pracemi nejen
z teorie Booleových algeber a matematické logiky. Monografie [R22] je v pod-
statě završením Riegrovy celoživotní práce v oblasti algebraizace matematické
logiky, sepisoval ji celých 12 let. Některé hlavní myšlenky shrnul v článku [R21],
o kterém se zmíníme nejprve.

5.2.1 Zu den Strukturen der klassischen Prädikatenlogik
[R21] (1964)

Algebraickou teorii klasické predikátové logiky L.S. Rieger studoval již od po-
čátku padesátých let, zejména v článcích [R7] a [R8]. Již v té době zamýšlel
zpracovat tuto teorii knižně. Jeho práci však na několik let přerušily jiné po-
vinnosti a odborné zájmy, proto se k tomuto tématu vrátil až později. Článek
[R21] shrnuje a metodicky doplňuje některé skutečnosti známé na počátku še-
desátých let, které souvisejí s danou problematikou.

Část 1.: Úvod

Nejprve připomeňme pojem Tarského-Lindenbaumovy algebry (dále TL-alge-
bra) predikátového kalkulu prvního řádu z části 3.2.4, který bude ústředním
pojmem dalšího textu. Jedná se o množinu tříd formulí tohoto kalkulu, kde dvě
formule A,B patří do téže třídy právě tehdy, když jsou logicky ekvivalentní,
tedy právě když A ⇔ B je dokazatelná formule.

Je známo, že TL-algebra je Booleovou algebrou, čehož L.S. Rieger využil
již v pracích [R7], [R8] a [R10].33 V TL-algebře se připouštějí i nekonečné

32[R44], str. 481.
33Operace spojení, průseku a doplňku jsou definovány takto:

[A] ∨ [B] := [A vel B], [A] ∧ [B] := [A et B], [A]′ := [nonA].
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booleovské operace, které lze získat dvěma různými způsoby.
Při prvním způsobu se ve třídě formulí [(∃x)A], popř. [(∀x)A] kvantifikátory

chápou jako výsledek doplňkové unární operace tzv. vnější, popř. vnitřní cylin-
drifikace aplikované na prvek [A]. K elementární booleovské struktuře tak při-
bývá ještě jedna neelementární operátorová struktura, z čehož lze dále vyvodit
algebraický popis TL-algeber klasické predikátové logiky využitelný k důkazu
úplnosti.

Tento způsob využívali např. A. Tarský a F. Thompson [TT52], čímž dospěli
v případě predikátové logiky s rovností k tzv. cylindrickým algebrám. V obec-
ném případě tento postup prováděl P. Halmos (nar. 1916) [Hal56] a obdržel
tak tzv. polyadické algebry.

U druhého způsobu se [(∃x)A], popř. [(∀x)A] považuje za supremum, příp.
infimum množiny všech [A(x/y)], kde [A(x/y)] značí výsledek nahrazení volné
proměnné x libovolnou proměnnou y. Tento způsob je starší, byl aplikován L.S.
Riegrem v [R7] a [R8] a jinými autory k různým důkazům úplnosti (viz části
3.2.4 a 3.3.1).

Cílem práce [R21] je podat vhodný popis doplňkové neelementární alge-
braické struktury tvoření suprem a infim, který, jak se L.S. Rieger domníval,
nebyl u druhého způsobu všeobecně znám. K tomuto účelu je zaveden pojem
tzv. substitutivně indexované algebry, jenž umožňuje přesné a relativně jedno-
duché vymezení TL-algebry. Cylindrické i polyadické algebry spadají v jistém
smyslu pod tento pojem. Ten je dále využit k relativně jednoduchému alge-
braickému důkazu Gödelovy-Mal’cevovy věty o úplnosti.

V závěru první části práce [R21] se L.S. Rieger pozastavuje nad úlohou a
významem algebraizace predikátové logiky. V následujícím vybíráme některé
jeho myšlenky.

Algebraizace by měla umožnit přirozeným způsobem pojmout (vyložit),
resp. dokázat co možná nejvíce základních pojmů a principů predikátové logiky.
Její smysl však není v podřizování logiky – a to ani částečném – teorii určitých
booleovských struktur.

Všude tam, kde nezáleží na jednotlivých formulích, ale na třídách vzájemně
ekvivalentních formulí, však nelze popřít algebraickou strukturu TL-algeber.
Prezentace výsledků je tak prostřednictvím algebraických formulací jasnější a
průhlednější.

V každém případě vytváří algebraizace predikátové logiky mnoho souvislostí
matematické logiky s jinými oblastmi matematiky, které by jinak stěží vyšly
najevo, v čemž by měl být především spatřován její význam.

Část 2.: Substitutivně indexované Booleovy algebry

Definice: Nechť B je Booleova algebra a I nekonečná, tzv. indexová množina.
Nechť BI je množina zobrazení, tzv. indexování, zobrazujících každý kartézský
součin I×· · ·×I = I(n) do B. Říkáme, že B je indexovaná algebra se systémem
BI všech indexování, jestliže jsou splněny následující podmínky:
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1. Kompoziční pravidla pro indexování:

Nechť Φ, Ψ ∈ BI , Φ : I(n) → B, Ψ : I(m) → B. Potom do BI patří také
zobrazení Λ1 = Φ(∨)Ψ a Λ2 = Φ(∧)Ψ množiny I(n+m) do B, kde

Λ1(x1, . . . , xn+m) = Φ(x1, . . . , xn) ∨Ψ(xn+1, . . . , xn+m)

a
Λ2(x1, . . . , xn+m) = Φ(x1, . . . , xn) ∧Ψ(xn+1, . . . , xn+m)

pro všechny (n + m)-tice (x1, . . . , xn+m) ∈ I(n+m).

Zároveň do BI patří také zobrazení Λ3 = Φ(′) množiny I(n) do B, kde

Λ3(x1, . . . , xn) = (Φ(x1, . . . , xn))′

pro všechny (x1, . . . , xn) ∈ I(n).

2. Diagonalizační pravidlo pro rovnost k-tého a l-tého argumentu:

Nechť Φ ∈ BI , Φ : I(n) → B,n > 1. Nechť je zadáno k, l, 1 ≤ k < l ≤ n.
Potom do BI patří také zobrazení Λ = Φ(k,l) množiny I(n−1) do B, kde

Λ(x1, . . . , xn−1) = Φ(x1, . . . , xk, . . . , xl−1, xk, xl, . . . , xn−1)

pro všechny (x1, . . . , xn−1) ∈ I(n−1).

3. Pravidla nekonečných spojení a průseků přes indexovou množinu:

Nechť Φ ∈ BI , Φ : I(n) → B, a nechť je zadáno k, 1 ≤ k ≤ n.

a) Potom pro každou volbu hodnot x1, . . . , xk−1, xk+1, . . . , xn ∈ I exis-
tuje v B

supremum ∨
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn)

a infimum ∧
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn).

b) Nechť navíc n > 1. Potom do BI patří také zobrazení Λ1 = Φ(∨,k) a
Λ2 = Φ(∧,k) množiny I(n−1) do B, kde

Λ1(x1, . . . , xn−1) =
∨
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn)

a
Λ2(x1, . . . , xn−1) =

∧
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn)

pro všechny (x1, . . . , xk−1, xk+1, . . . , xn) ∈ I(n−1).
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4. Ke každému b ∈ B existuje Φ ∈ BI tak, že b = Φ(x1, . . . , xn) pro vhodnou
n-tici (x1, . . . , xn) ∈ I(n).

Příklady indexovaných algeber:

1. B je libovolná Booleova algebra a I libovolná (nekonečná) množina. BI

se skládá ze všech takových zobrazení (I(n) do B pro každé n), že každé
zobrazení nabývá jen konečného počtu různých hodnot.

2. B je úplná (např. konečná) Booleova algebra, I je libovolná (nekonečná)
množina. BI se skládá ze všech zobrazení I(n) do B.

3. B je σ-algebra, I je množina přirozených čísel. BI se skládá ze všech
vícenásobných posloupností prvků algebry B.

4. Nechť A je formule, jejíž všechny různé volné proměnné seřazené podle
svého prvního volného výskytu v A tvoří posloupnost (x1, . . . , xn), pí-
šeme A = A(x1, . . . , xn). Nechť A(x1, . . . , xn/y1, . . . , yn) je výsledkem
simultánního nahrazení x1, . . . , xn proměnnými y1, . . . , yn. TL-algebra B
je indexovanou algebrou se systémem indexování BI , jsou-li splněny ná-
sledující podmínky:

a) I je množina proměnných,

b) BI se skládá ze všech zobrazení každé kartézské mocniny I(n) do
TL-algebry B definovaných

ΦA(y1, . . . , yn) = [A(x1, . . . , xn/y1, . . . , yn)]

pro všechny (y1, . . . , yn) ∈ I(n).

Jelikož pojem indexované algebry je příliš obecný, jsou zavedeny substitu-
tivně indexované algebry:

Definice: Indexovaná algebra B se systémem indexování BI se nazývá sub-
stitutivně indexovaná, jestliže platí následující:

Nechť Φ, Ψ ∈ BI , Φ : I(n) → B, Ψ : I(m) → B. Nechť (x̄1, . . . , x̄n) ∈ I(n) a
(ȳ1, . . . , ȳm) ∈ I(m) jsou dány pevně a tak, že Φ(x̄1, . . . , x̄n) = Ψ(ȳ1, . . . , ȳm).
Nechť σ je libovolné zobrazení I do I, tzv. nahrazení indexů. Potom také

Φ(σ(x̄1), . . . , σ(x̄n)) = Ψ(σ(ȳ1), . . . , σ(ȳm)).

TL-algebra se systémem BI uvedeným výše je též substitutivně indexovanou
algebrou.

Nyní je ještě třeba zavést modifikace základních algebraických pojmů.

Definice: Nechť B je indexovaná algebra se systémem indexování BI . Nechť
F je (vlastní) filtr34 algebry B. F se nazývá indexovaný, krátce i-filtr, pokud
splňuje následující podmínku:
34Zde (a tedy i v práci [R22]) L.S. Rieger uvažuje pouze vlastní filtry, podobně jako v [R10].
Pro zajímavost doplňme, že v monografii [R22] je filtr nazýván horním ideálem a ideál je
označován jako dolní ideál.
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Nechť Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn) ∈ F pro nějaké pevné indexování
Φ ∈ BI , nějakou pevnou (n − 1)-tici (x1, . . . , xk−1, xk+1, . . . , xn) ∈ I(n−1) a
libovolné x ∈ I. Potom platí∧

x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn) ∈ F.

i-filtr P algebry B se nazývá i-prvofiltr, jestliže je prvofiltrem této algebry.

V případě substitutivně indexované algebry se definuje tzv. substitutivní
filtr jako filtr, který je uzavřený na každý tzv. substitutivní endomorfismus této
algebry. Substitutivní endomorfismus je v práci [R21] zaveden a je dokázána
jeho existence.

Část 3.: Věta o prvofiltrech pro substitutivně indexované algebry a
její důsledky

Věta: Nechť B je substitutivně indexovaná algebra, jež je netriviální (tj. exis-
tuje indexování, které není konstantní). Nechť card(BI) ≤ card(I). Nechť F je
substitutivní i-filtr algebry B. Potom existuje i-prvofiltr P této algebry s vlast-
ností F ⊆ P .

Z této věty plyne Gödelova věta o úplnosti predikátového kalkulu prvního
řádu a její zobecnění od A.I. Mal’ceva v tomto tvaru:

Věta: Každá bezesporná množina M uzavřených formulí predikátového kal-
kulu má (sémantický) model M takový, že pro mohutnost m jeho univerza platí
m ≥ card(M).

L.S. Rieger dodává, že omezení věty o úplnosti na uzavřené formule není
zásadní. Aby je mohl vynechat, zobecnil pojem substitutivního i-filtru na tzv.
polosubstitutivní i-filtr. Věta o prvofiltrech platí i pro polosubstitutivní i-filtry,
a tím je získána zobecněná věta o úplnosti bez jakéhokoliv omezení.

Část 4.: Interpretace jakožto i-homomorfismy

Charakteristickou vlastností TL-algebry je tzv. volnost:

Definice: Indexovaná algebra B se systémem indexování BI se nazývá
volná, jestliže v ní existuje podmnožina G nazývaná množina indexovaných
volných generátorů, která má následující vlastnosti:

1. nejmenší podmnožina algebry B obsahující G, která je uzavřená na (ko-
nečné) operace spojení a průseku i na nekonečná spojení a průseky vy-
tvořené pomocí indexování Φ ∈ BI , je sama B (tedy G generuje B),

2. každé zobrazení ρ podmnožiny G do libovolné úplné Booleovy algebry A
lze rozšířit na i-homomorfismus ρ̄ algebry B do algebry A, tj. homomor-
fismus splňující

ρ̄(
∨
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn)) =
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=
∨
x∈I

ρ̄(Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn))

a
ρ̄(
∧
x∈I

Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn)) =

=
∧
x∈I

ρ̄(Φ(x1, . . . , xk−1, x, xk+1, . . . , xn))

pro všechna Φ ∈ BI .

Věta V: Tarského-Lindenbaumova algebra predikátového kalkulu prvního
řá- du je volnou indexovanou algebrou. Množinou G indexovaných volných
generátorů je v tomto případě množina všech tříd [P (x1, . . . , xn)] atomických
formulí P (x1, . . . , xn).35

Prostřednictvím této věty podal L.S. Rieger algebraicky vyjádřenou nut-
nou a postačující podmínku pro to, aby teorie měla sémantický model a aby
interpretace jazyka byla interpretací teorie.

5.2.2 Algebraic methods of mathematical logic [R22]
(1967)

S myšlenkou knižně zpracovat algebraickou teorii matematické logiky přišel
L.S. Rieger již v roce 1950, kdy se tímto tématem začal hlouběji zabývat. Z té
doby pocházejí již zmiňované články [R7] a [R8]. V letech 1951 až 1958 však byl
zatížen pedagogickými povinnostmi na ČVUT (kde působil jako vedoucí ústavu
matematiky pro fakultu strojní), od roku 1954 se začal též věnovat výzkumu
v teorii množin. K realizaci své myšlenky se proto dostal až v pozdější době.

Na monografii Algebraické metody matematické logiky L.S. Rieger inten-
zivně pracoval až v posledních letech svého života. Vlastní sepsání knihy před-
cházely dva pomocné učební texty O algebře nižšího predikátového počtu ([R32],
1951) a Matematická logika ([R45], 1961). Jednalo se o hektografované před-
nášky určené posluchačům jeho seminářů, které vedl na MFF UK. Ani jednu
z těchto prací se bohužel nepodařilo najít.

Důležitá část připravované monografie byla založena na pojmu substitu-
tivně indexovaných algeber, jejichž teorie byla shrnuta v již zmíněném rukopisu,
který byl po Riegrově smrti vydán jako [R21] (viz část 5.2.1). Kromě toho byla
v pozůstalosti nalezena přednáška Základy matematiky a matematická logika
20. století – stručný náčrt hlavních směrů, jež měla být později publikována
v Časopise pro pěstování matematiky.

Knihu se Riegrovi nepodařilo před jeho náhlou a předčasnou smrtí dokončit.
V jeho pozůstalosti bylo dochováno sedm úplných kapitol a část závěrečné
kapitoly. L.S. Rieger pravděpodobně nepovažoval svůj text za dokončený a měl
v úmyslu jeho značnou část zrevidovat, zejména poslední kapitoly. Zásadní

35Atomické formule jsou výrazy p(t1, . . . , tn), kde p je n-ární predikátový symbol a
t1, . . . , tn jsou termy.
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změny ani významná doplnění Riegrova neúplného textu však nemohly být po
jeho smrti provedeny. Byly opraveny jen některé drobnější chyby a doplněny
poznámky editora.

Monografie byla zkompletována za významného přispění Riegrova přítele
a kolegy Miroslava Katětova, který byl jejím editorem, a bývalého aspiranta
Petra Hájka. Dalšími, díky nimž mohla být kniha později vydána, byli Otomar
Hájek a Riegrovi bývalí aspiranti Miloš Matula a Jiří Bečvář, který byl jejím
recenzentem. Text byl přeložen do angličtiny Michalem Baschem a čtyři roky
po Riegrově smrti publikován jako [R22].

Charakter a struktura knihy

V monografii [R22] jsou shrnuty důležité výsledky z algebraické logiky, které
byly v dané době dosaženy. L.S. Rieger zde chápe matematickou logiku jako
studium relace důsledku mezi matematickými tvrzeními. Nejprve se zabývá zá-
kladní otázkou matematické řeči a její symbolizace. Podává podrobný rozbor
intuitivních pojmů souvisejících s konstrukcí formálního jazyka. Tyto pojmy
jsou kriticky analyzovány ve vztahu k jejich možným aplikacím a pak jsou
použity k vytvoření matematicko-logického formálního aparátu (v několika ob-
měnách a v různých úrovních obecnosti). Je popsána rekurzivní konstrukce
syntaktického vztahu důsledku mezi formulemi (symbolizované) matematické
teorie.

Kniha je uzavřena speciálními kapitolami o algebraické teorii predikátové lo-
giky. Prostřednictvím algebraizace L.S. Rieger odchází od čistě matematického
hlediska vlastností relace důsledku a převádí jejich studium na jisté vlastnosti
Booleových algeber speciálního typu. V knize je rozvinuta a později aplikována
teorie indexovaných TL-algeber. Ta umožňuje stručně, leč úplně popsat jak
syntaktickou, tak sémantickou podstatu vztahu důsledku, a tedy zákonitosti
predikátové logiky prvního řádu. Je podána řada nových důkazů již známých
tvrzení, např. Gödelovy-Mal’cevovy věty, i několik dalších nových výsledků.

Podotkněme, že L.S. Rieger měl patrně v plánu sepsat mnohem obsáhlejší
práci, což naznačuje značný rozsah prvních kapitol oproti kapitolám závěreč-
ným.

Typickým rysem této monografie je Riegrův postup od konkrétních, intui-
tivních a speciálních pojmů k pojmům abstraktním, neintuitivním a obecným.
Tyto pojmy jsou v řadě případů několikrát definovány a vysvětleny v různých
souvislostech a úrovních obecnosti. Výklad je dostatečně podrobný a kniha je
tak dostupná čtenářům, kteří nejsou dobře obeznámeni se speciálními meto-
dami matematické logiky.

Jak již bylo naznačeno, monografie [R22] obsahuje řadu Riegrových vlast-
ních výsledků. V podstatě se jedná o poslední dvě kapitoly, v nichž jsou po-
drobně diskutovány problémy, které se běžně pro svou obtížnost nezkoumají.
Hlavní přednost knihy je spatřována v tom, že L.S. Rieger nestuduje mate-
matickou logiku pouze algebraickými prostředky, ale konfrontuje víc přístupů
k dané problematice a objasňuje mnohé vztahy mezi nimi.
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Práce [R22] byla ve své době cenným příspěvkem ke studiu základů ma-
tematiky. Bohužel v důsledku opožděného vydání ztratila zčásti na hodnotě.
Mezitím byla publikována např. monografie H. Rasiowé a R. Sikorského The
mathematics of metamathematics [RS63], kde autoři detailně studují některé
otázky zkoumané dříve L.S. Riegrem.

Obsah knihy

Vzhledem ke značnému rozsahu a obtížnosti problematiky obsažené v knize
[R22] se omezíme jen na stručný popis jednotlivých kapitol.

V úvodní kapitole je podána obecná charakterizace matematické logiky a
logiky v širším slova smyslu a rozbor některých jejích směrů. Je diskutováno po-
stavení matematické logiky mezi jinými vědními disciplínami (např. její vztah
k filozofii), její úloha v matematice a praktické využití. L.S. Rieger zde popisuje
základní matematické nástroje logiky, vysvětluje pojmy formalizace a interpre-
tace a dotýká se i problematiky konstruktivismu. Tuto kapitolu doporučuje
podrobně pročíst až na konec.

Druhá kapitola nazvaná Jazyk matematiky a jeho symbolizace se zabývá
analýzou matematických úvah z hlediska matematické logiky. L.S. Rieger zde
na příkladech ukazuje způsob, jakým lze symbolizovat matematický jazyk (jako
systém znaků). Značnou část kapitoly věnuje podstatě a účelu takové symboli-
zace.

Třetí kapitola s názvem Rekurzivní konstrukce relace důsledku popisuje pre-
dikátový počet a jeho syntaktická a sémantická pravidla. Zavádí fundamentální
vztah důsledku a relativního důsledku a dokazuje jejich základní vlastnosti. Je-
den oddíl je věnován matematické analýze pravdivosti.

Čtvrtá kapitola Výrazové možnosti podané symbolizace se věnuje možnos-
tem symbolizace klasické matematiky. Jsou zde zavedeny pojmy operace, funkce
a (individuální) konstanta. Dále se zkoumají možnosti eliminace konstant a pre-
dikátu rovnosti.

V páté kapitole nazvané Intuitivní a matematické pojmy idealizované axio-
matické matematické teorie – po úvodním rozboru problematiky z předchozích
kapitol – diskutuje L.S. Rieger roli aritmetizace a algebraizace ve vztahu k ma-
tematické logice. Dále popisuje matematický jazyk a definuje pojem formali-
zované matematické teorie. V závěru této kapitoly řeší některé zásadní otázky
(jaká je algoritmická podmínka pro to, aby bylo možné rozhodnout, zda daná
konečná posloupnost znaků je formulí, otázka jednoznačnosti rozkladu formulí
na podformule, možnost nahrazení podformule jinou formulí a otázka syntak-
tické charakterizace rozsahu kvantifikátoru).

Šestá kapitola Algebraická teorie elementární predikátové logiky je věnována
Booleovým algebrám. L.S. Rieger zavádí Booleovu algebru oběma možnými
způsoby (pomocí uspořádání i pomocí operací spojení a průseku). Dále defi-
nuje základní algebraické pojmy teorie Booleových algeber (homomorfismus,
ideál atp.) a dokazuje některé jejich vlastnosti včetně množinové reprezentace
Booleových algeber. Na základě znalostí z předchozích kapitol dospívá k definici
Tarského-Lindenbaumovy algebry.
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V první části sedmé kapitoly Základy algebraické teorie logické syntaxe je
dokázána existence volných Booleových algeber, podána jejich konstrukce a
reprezentace (pomocí Cantorova diskontinua) a je zkoumán jejich vztah k TL-
-algebrám. Dále jsou studovány algebraické vlastnosti TL-algeber a operací spo-
jení a průseku a jejich vztah ke kvantifikátorům. Je zaveden pojem indexované
algebry a s ním související pojmy a zkoumány substitutivní i-filtry v souvis-
losti s formalizovanými teoriemi. V závěru L.S. Rieger přistupuje k abstraktní
algebraické charakterizaci TL-algeber.

V osmé kapitole Algebraické zákony sémantiky predikátové logiky prvního
řádu je definován pojem (sémantického) modelu dané teorie a jsou studovány
vlastnosti tohoto modelu a dalších sémantických pojmů z algebraického hle-
diska. Je zaveden pojem i-prvonadfiltru a na závěr je podána algebraická formu-
lace úplnosti predikátové logiky. Tato kapitola byla dokončena až po Riegrově
smrti.

Konkrétní výsledky

V tomto oddílu popíšeme některé významné Riegrovy postupy a závěry z pub-
likace [R22].

Jak již bylo zmíněno, zásadním pojmem v této práci je vztah logického (for-
málního) důsledku → mezi formulemi.36 V kapitole 3 je podána jeho rekurzivní
definice, podobným způsobem jako např. pro množinu M všech formulí.

Základní vztah mezi logickým důsledkem → a implikací ⇒ je následující:

Věta: Vztah X → Y platí právě tehdy, když platí Z → (X ⇒ Y ) pro
všechny formule Z.

Neboli formule Y je logickým důsledkem formule X právě tehdy, když im-
plikace X ⇒ Y je logickým důsledkem libovolné formule Z. Tato věta je ekviva-
lentem k Větě o dedukci klasické logiky (v predikátovém kalkulu pro uzavřenou
formuli X).

Kromě čistě logických témat diskutuje L.S. Rieger i jejich modifikace získané
přidáním množiny axiomů jisté matematické teorie. Takovým příkladem je mo-
difikace logického důsledku → na tzv. relativní důsledek →A, kde A značí danou
množinu axiomů. V souvislosti s tím je třeba uvažovat vedle klasické Tarského-
-Lindenbaumovy algebry L též algebru LA, která je určena vztahem relativního
důsledku →A. Jedná se tedy o TL-algebru teorie dané axiomy z množiny A.

Nyní již obrátíme svou pozornost na výsledky, které byly dokázány využitím
algebraických prostředků (kapitoly 7 a 8). Pro potřebné pojmy odkazujeme na
část 5.2.1.

Nejprve L.S. Rieger dokázal, že pojem volné Booleovy algebry je postačující
k popisu logické syntaxe bez kvantifikátorů. K úplné charakterizaci logické syn-
taxe s kvantifikátory zavedl (vlastní) pojem substitutivně indexované algebry.
Zásadní jsou následující dvě tvrzení:

36Poznamenejme, že v této práci L.S. Rieger používal pro pojem formule termín větný
výraz, angl. sentential expression. Proměnné označoval jako (individuální) neurčité, angl.
indeterminates.
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Věta: Tarského-Lindenbaumova algebra L je i-izomorfní s jistou volnou
indexovanou algebrou B.37

Věta: Tarského-Lindenbaumova algebra LA, kde A je bezesporná množina
uzavřených axiomů, je i-izomorfní s jistou substitutivně indexovanou algebrou.

V kapitole 8, jež je věnována algebraické charakterizaci logické sémantiky,
se L.S. Rieger zaměřuje na problém úplnosti predikátového kalkulu prvního
řádu a interpretovatelnosti v souvislosti s konstrukcí modelů. Větu o úplnosti
formuluje následujícím způsobem:

Věta: Množinové sjednocení všech i-prvofiltrů Tarského-Lindenbaumovy
algebry je jednoprvková množina obsahující pouze jednotku této algebry.

Dále zavádí pojem i-prvonadfiltru TL-algebry a dokazuje větu o jeho exis-
tenci. Díky tomu lze dokázat, že je možné pracovat s teorií modelů jako s teorií
i-homomorfních reprezentací substitutivně indexovaných TL-algeber algebrami
nekonečně dimenzionálních cylindrů s konečně dimenzionálními bázemi.38

V práci [R22] jsou citovány Riegrovy články [R4], [R5], [R6], [R7], [R8],
[R9], [R11], [R12], [R13], [R15], [R18], [R20] a [R21].

Pojednání o Riegrově monografii [R22] uzavřeme slovy Petra Hájka:

Je velmi poučné sledovat . . . zejména v obsáhlé úvodní kapitole . . . , jak si
[L.S. Rieger] znovu a znovu kladl otázku, co je matematická logika, co je jejím
nejvlastnějším úkolem a předmětem studia, jaký je její vztah k matematice,
obecné logice, filosofii a aplikacím. Na odpovědích, které dává na tyto otázky,
je typická nedogmatičnost a veliká šíře zájmu.39

5.2.3 Navazující práce a citace v monografiích

Riegrova monografie [R22] je citována v pracích H.P. Alessa [Ale83] a [Ale90].
Dále je zmíněna trojicí českých autorů K. Berkou, V. Čechákem a Z. Zastáv-
kou v přehledovém článku [BČZ85], v monografii J. Peregrina Logika a logiky
[Per04] a v knize K. Berky Stručné dějiny logiky [Ber94], kde o ní autor píše:

. . . patří k velmi významným pracem naší poválečné logické literatury.40

V souvislosti s důkazem Gödelovy věty o úplnosti ji cituje J. Zygmunt
v článku [Zyg73] (viz též část 3.4.1). Dále se na její výsledky odkazuje S.W.P.
Steen v monografii Mathematical logic [Ste72].

37Srovnej s Větou V, část 5.2.1. Podotkněme, že v této práci používá L.S. Rieger poněkud
odlišnou definici volné indexované algebry než v publikaci [R21]. Zde např. podle definice
množiny generátorů G platí G ⊆ BI .
38Nechť Q ⊆ R(n) je n-ární relace mezi reálnými čísly, RN je množina všech reálných
posloupností a (i1, . . . , in) ∈ N(n) libovolná n-členná posloupnost indexů. Pak množina všech
posloupností r takových, že (ri1 , . . . , rin ) ∈ Q, se nazývá cylindr (prostoru RN) v osách
i1, . . . , in s n-dimenzionální bází Q.
39[Háj76], str. 417.
40[Ber94], str. 116.
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5.2.4 Vývoj logiky v Československu v poválečných letech

Nyní se pokusíme čtenáři přiblížit situaci v oblasti výzkumu a studia logiky
v poválečném Československu,41 a nastínit tak podmínky, za nichž L.S. Rieger
pracoval v hlavní oblasti svého zájmu, v matematické logice. Text je sepsán
zejména na základě článku K. Berky [Ber99].

Je třeba si uvědomit, že s ohledem na celkový politický vývoj v dané době,
byla situace před rokem 1948 jiná než v období pozdějším. V letech 1945–1948
nejprve dozníval výklad tradiční logiky, o nové pojetí se pokusili Karel Eng-
liš (1880–1961) v [Eng47] a Arnošt Kolman (1892–1979) v [Kol47] a [Kol48].
Začaly sem též pronikat myšlenky moderní (jinak též symbolické či matema-
tické) logiky, jíž byly věnovány práce Miroslava Katětova [Kat46] a zejména
pak Otakara Zicha (1908–1984) [Zich47], který již před válkou spolupracoval
s časopisem Journal of Symbolic Logic. V oblasti matematické logiky působila
i Albína Dratvová, která později vedla na PřF a MFF UK semináře z matema-
tické logiky.42

Tento pozitivní vývoj byl však v následujícím poúnorovém období na řadu
let utlumen. To bylo způsobeno jednak nedůvěrou filozofie v moderní logiku, jež
se jevila jako disciplína příliš matematicky orientovaná, druhý negativní faktor
byl politického a ideologického rázu. S nástupem marxistické filozofie začala
převažovat snaha logiku „dialektizovatÿ. Marxističní ideologové byli zásadně
proti moderní logice jako buržoazní pavědě sloužící zájmům světové reakce.43

Nicméně i v SSSR se projevila potřeba alespoň tradičního logického vzdělá-
vání (v roce 1941 byla logika zavedena jako učební předmět na filozofických fa-
kultách). Jako obrana před negativním postojem vůči logice byla matematická
logika zařazena mezi matematická odvětví, a tím k ní byl alespoň v omezené
míře umožněn přístup i u nás (v důsledku hesla „SSSR náš vzorÿ).44 Z této
doby pochází populární knížka Karla Hruši (1905–1971) [Hru50].

Na filozofických fakultách i gymnáziích stále převládal výklad tradiční lo-
giky podle sovětských učebnic. V roce 1952 vyšla samostatná učebnice logiky
od Milana Machovce (1925–2003) [Mach52]. Za udržení a budoucí rozvoj mo-
derní logiky se v této době zasloužil též Robert Konečný (1906–1981), pod
jehož vedením vznikla nová generace českých logiků: Karel Berka, Karel Čulík,
Vladimír Janák (nar. 1927) či Ota Weinberger (nar. 1919). Ze slovenských filo-
zofů zmíníme Igora Hrušovského (1907–1978) a jeho studenta Vojtecha Filkorna
(nar. 1922).

Ve snaze našich filozofů ovlivnit další osud logiky byla v lednu 1953 uspořá-
dána dvoudenní celostátní konference o logice. Hlavní referát O významu logiky
byl přednesen Otakarem Zichem. Jeho cílem bylo reagovat na sovětskou diskusi
o logice a dialektice v časopise Voprosy filosofii, která byla rozhodující pro vý-
voj logiky v „lidově demokratickýchÿ státech, a vytyčit program rozvoje logiky

41Za první republiky u nás nebylo v logice dosaženo významnějších výsledků, přesto zde
zmíníme vysokoškolskou učebnici Josefa Tvrdého (1877–1942) [Tvr37].
42V době druhé světové války působil v Praze na německé univerzitě významný německý
matematický logik G. Gentzen, žádné styky s československou matematikou však nenavázal.
43[Ber99], str. 501.
44Uvědomme si, že první Riegrova práce s logickou tématikou [R5] je právě z těchto let.
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u nás. Pro zajímavost doplňme, že na této konferenci vystoupil i Riegrův otec
Ladislav Rieger, jehož příspěvek byl v témže roce uveřejněn ve Filosofickém
časopise.

Tato konference, ač názorově podmíněná tehdejší ideologií, položila základy
systematičtějšímu studiu logiky u nás. V roce 1957 byla založena první samo-
statná katedra logiky na filozofické fakultě UK pod vedením Otakara Zicha.

Je však třeba zdůraznit, že studium logiky bylo u nás závislé na sovětských
autorech a ovlivněno určitými ústupky vládnoucí ideologii. S těmito problémy
se na filozofických pracovištích logika potýkala v podstatě až do roku 1989.

5.2.5 Knížka Moderní logika [Zich58]

Krátce po vzniku katedry logiky byla publikována knížkaModerní logika [Zich58].
Ta je jednou z prvních českých knížek zaměřených výhradně na matematic-
kou logiku. Členy katedry logiky a zároveň autory práce [Zich58] byli Karel
Berka, Miroslav Jauris (nar. 1928), Pavel Materna (nar. 1930), Miroslav Mle-
ziva (1929–1989), Ota Weinberger a Otakar Zich, který tento autorský kolektiv
vedl. Obsah knížky vychází z přednášek, které autoři konali v akademickém
roce 1956/57 v kurzech Lidové university (organizované Československou spo-
lečností pro šíření politických a vědeckých znalostí).45

Z pojetí knihy je zřejmé, že se jedná o práci ryze popularizační a z mate-
matického hlediska poměrně chudou. Přesto může být zajímavé se o ní v těchto
historických souvislostech zmínit podrobněji.

Nejprve citujme z [Zich58], jak autoři chápali pojem moderní logiky:

Moderní logika je souhrnný termín pro vědecké odvětví, v němž se zkoumají
především ty zákonité formy našeho myšlení, jejichž užívání si vynutila moderní
věda. Moderní vědou budeme v této souvislosti rozumět vědy, které se rozvíjejí
od renesance až po naši dobu. Moderní logika se tak odlišuje od starší fáze
formální logiky, kterou označujeme také slovem klasická nebo tradiční.46

Knížka má následující strukturu:
Úvodní kapitola Základní pojmy teorie vyjádření se zabývá jazykem v širším

slova smyslu, tvořením výrazů a stručně popisuje jazyk logiky. Tématem druhé
kapitoly Teorie výroků je výroková logika. Jsou zde zavedeny výrokové formule
a je popsána jejich transformace na normální formu. Systém výrokové logiky
je vybudován syntakticky (deduktivně, prostřednictvím důkazů) i sémanticky
(pomocí tabulek pravdivostních hodnot). V závěru jsou uvedeny jednoduché
aplikace (včetně aplikace v technice) a je zmíněn příklad tříhodnotové logiky.
Kapitola Výroková funkce a její kvantifikace pak zavádí formule predikátové
logiky prvního řádu (nazývané výrokové funkce). Této logice je věnována šestá
kapitola Logika funkcí, kde je popsáno sedm základních pravidel pro odvozování
logicky platných formulí z tautologií výrokové logiky.47

45Tento kurz měl 6 přednášek v zimním a 12 přednášek v letním semestru.
46[Zich58], str. 225.
47Tautologie i logicky platné (pravdivé) formule jsou zde nazývány vždy-pravdivé formule.
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Ve čtvrté kapitole Teorie tříd je popsána elementární teorie tříd (zavede-
ním booleovských operací). Jsou zde studovány vztahy a operace mezi třídami
a uvedeny některé důležité zákony. Závěrečná část se zabývá (kategorickými)
sylogismy.48 Pátá kapitola Logika vztahů studuje relace, jejich typy a vlastnosti
(dochází se k pojmu vzájemně jednoznačného zobrazení).

V sedmé kapitole nazvané Axiomatická metoda je popsána axiomatická vý-
stavba logiky. Je zde vybudována Hilbertova-Bernaysova soustava axiomů vý-
rokového kalkulu (viz [HA28]), podána axiomatizace elementární teorie tříd a
axiomatický výklad predikátové logiky. Dále jsou uvedeny Peanovy axiomy
aritmetiky. V závěru je zmíněna nezávislost axiomů výrokového a prediká-
tového kalkulu i teorie tříd a diskutována bezespornost a (syntaktická) úpl-
nost/neúplnost těchto systémů. Závěrečná kapitola Teorie definice je věnována
problematice správného definování nových pojmů, druhům definic a jejich roli
ve vědě i v běžném životě.

Poznamenejme, že přestože je výklad veden velmi intuitivně a názorně a je
doplněn množstvím příkladů, dosahuje se v jistých pasážích poměrně značné
abstrakce. Dodejme, že v této době byl u nás dispozici i český překlad [Grz57]
Grzegorczykovy knihy Logika popularna.

48Sylogismus je jednoduchý deduktivní úsudek, který se skládá ze tří výroků – dvou premis
a závěru. Premisy jsou tvořeny výroky obsahující termín, který se nevyskytuje v závěru (tzv.
střední termín) a lze z nich závěr vyvodit.
Kategorický sylogismus je charakterizován dvěma premisami (vyšší a nižší) a závěrem,

které jsou vyjádřeny jednoduchými, tzv. kategorickými výroky. Platnost závěru se zde opírá
o tranzitivnost relace inkluze, o tzv. axiom sylogismu „co platí o rodu, platí i o druhuÿ. Např.
„všichni savci dýchají plícemi; velryby jsou savci; tedy velryby dýchají plícemiÿ.
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Państwowe Wydawnictvo Naukove, Warszawa, 1963.

[SM56a] Shannon, C.E. a McCarthy, J. (ed.), Automata studies, Princeton
University Press, Princeton, 1956.



LITERATURA 185

[SM56b] Shannon, C.E. a McCarthy, J. (ed.), Avtomaty, Izd. inostr. lit.,
Moskva, 1956.

[Ste72] Steen, S.W.P., Mathematical logic, Cambridge University Press,
Cambridge, 1972.

[TT52] Tarski, A. a Thompson, F., Some general properties of cylindric
algebras, Bull. AMS 58 (1952), 65–89.

[Tur37] Turing, A.M., On computable numbers, with an application to the
Entscheidungsproblem, Proc. London Math. Soc., Series 2 42 (1936–
37), 230–265.

[Tvr37] Tvrdý, J., Logika, Melantrich, Praha, 1937.

[Zich47] Zich, O., Úvod do filosofie matematiky, JČMF, Praha, 1947.

[Zich58] Zich, O. a kol., Moderní logika, Orbis, Praha, 1958.

[Zyg73] Zygmunt, J., A survey of the methods of proof of the Gödel-Malcev’s
completeness theorem, Studies in the history of mathematical logic
(Surma, S.J., ed.), Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw,
1973, pp. 165–238.



186 LITERATURA



Příloha A

Faktografické přílohy

A.1 Seznam publikací Ladislava Svante Riegra

Základním zdrojem tohoto přehledu Riegrových publikací byl seznam uvedený
na konci nekrologu [Čul64a], který sestavil Karel Čulík (v ruské verzi byl tento
nekrolog vydán jako [Čul64b]). Byl důsledně prověřen, opraven a doplněn. Bylo
doplněno 21 položek, z toho 6 filozofické povahy (publikovaných do roku 1948).
Jednotlivé tituly jsou řazeny chronologicky a rozděleny na vědecké práce a
ostatní. K pořadovému číslu publikace je připojeno písmeno R, aby se Riegrovy
práce odlišily od ostatních pramenů citovaných v jednotlivých kapitolách. Ča-
sopisy, v nichž L.S. Rieger nejčastěji publikoval, jsou označeny následujícími
zkratkami (viz též seznam použitých zkratek na konci této publikace):

CMJ – Czechoslovak Mathematical Journal,

ČMŽ – Čechoslovackij matematičeskij žurnal,

ČPM – Časopis pro pěstování matematiky,

ČPMF – Časopis pro pěstování matematiky a fysiky,

Fund. Math. – Fundamenta Mathematicae,

PMFA – Pokroky matematiky, fysiky a astronomie,

Věstník KČSN – Věstník Královské české společnosti nauk.

U některých prací jsou v hranatých závorkách připojeny poznámky různého
charakteru. Doplněny jsou informace o recenzích otištěných v matematických
časopisech. U prací, k nimž existují reference v referativních časopisech, jsou
rovněž uvedeny příslušné odkazy. Jedná se o časopisy:

Mathematical Reviews (MR),

Referativnyj žurnal matematika (RŽM),

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete (ZBL).
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Za zkratkami časopisu je uveden příslušný svazek, ročník, rozsah stran či
číslo review a jméno recenzenta.

Vědecké práce

[ R1 ] O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách, I.
Věstník KČSN, tř. mat.-přír., ročník 1946 6 (1947), 1–31
MR: 9 (1948), 7 Birkhoff

[Anglické resumé.]

[ R2 ] O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách, II.
Věstník KČSN, tř. mat.-přír., ročník 1947 1 (1948), 1–33
MR: 10 (1949), 99

[Anglické resumé.]

[ R3 ] O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách, III.
Věstník KČSN, tř. mat.-přír., ročník 1948 1 (1948), 1–26
MR: 10 (1949), 99

[Anglické resumé.]

[ R4 ] A note on topological representations of distributive lattices.
ČPMF 74 (1949), 55–61
MR: 11 (1950), 309–310 Whitman ZBL: 36 (1951), 17–18 Hermes

[České resumé.]

[ R5 ] On the lattice theory of Brouwerian propositional logic.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Carolinae
189 (1949), 3–40
MR: 12 (1951), 663–664 McKinsey

[České resumé.]

[ R6 ] Some remarks on automorphisms in Boolean algebras.
Fund. Math. 38 (1951), 209–216
MR: 14 (1953), 238 Halmos ZBL: 44 (1952), 261 Lorenzen

[ R7 ] On free ℵξ-complete Boolean algebras.
Fund. Math. 38 (1951), 35–52
MR: 14 (1953), 347 Jónsson ZBL: 44 (1952), 261 Lorenzen

[ R8 ] On countable generalized σ-algebras, with a new proof of Gödel’s
completeness theorem.
CMJ 1(76) (1951), 29–40
MR: 14 (1953), 347 Jónsson ZBL: 45 (1953), 150 Sikorski
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[ R9 ] O sčetnych obobščennych σ-algebrach i novom dokazatel’stve
teoremy Gedelja o polnote.
ČMŽ 1(76) (1951), 33–49
[Práce [R8] v ruské verzi.]

[ R10 ] O jedné základní větě matematické logiky.
ČPM 80 (1955), 217–231
MR: 19 (1958), 378 Bečvář ZBL: 68 (1961/70), 242–243 Hořejš

RŽM: 1956/2, 968 Bečvář CMJ: 6(81) (1956), 567–568 resumé
autora

[Ruské a anglické resumé.]

[ R11 ] Ob algebrach Suslina (S-algebrach) i ich predstavlenii.
CMJ 5(80) (1955), 99–142
[Anglické resumé.]
MR: 17 (1956), 575 Kurepa ZBL: 67 (1957/58), 27 Sikorski

[ R12 ] Zametka o t. naz. svobodnych algebrach s zamykanijami.
CMJ 7(82) (1957), 16–20
[Anglické resumé.]
MR: 19 (1958), 938 Novotný ZBL: 89 (1961), 256 Cohn

[ R13 ] A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, I.
CMJ 7(82) (1957), 323–357
MR: 20 (1959), 5739 Gál ZBL: 89 (1961), 244–245 Ackermann

RŽM: 1960/5, 4797 Gastjev

[Ruské resumé.]

[ R14 ] O teorii neuronových sítí.
Aplikace matematiky 3 (1958), 243–274, 483
MR: 20 (1959), 4452 Beneš ZBL: 92 (1962), 329 resumé autora

RŽM: 1959/7, 6702 resumé autora

RŽM: 1960/4, 3875

[Na straně 483 je otištěna oprava.]
[Ruské a anglické resumé.]

[ R15 ] A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, II.
CMJ 9(84) (1959), 1–49
MR: 23 (1962), A1519 Gál ZBL: 95 (1962), 9–10 Ackermann

RŽM: 1960/5, 4798 Gastjev

[Ruské resumé.]

[ R16 ] Sur le problème des nombres naturels.
In Infinitistic methods, Proceedings of the Symposium on the
Foundations of Mathematics, Warsaw, 1959, 225–233
MR: 26 (1963), 6052 Heyting ZBL: 122 (1966), 11 Kneebone

RŽM: 1962/7A, 67 Jesjenin-Vol’pin
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[ R17 ] Problém tzv. absolutně nerozhodnutelných vět teorie čísel.
ČPM 85 (1960), 1–13
MR: 23 (1962), A2311 Rasiowa ZBL: 111 (1964), 10 Hořejš

RŽM: 1961/3A, 114 Gastjev CMJ: 10(85) (1960), 318–319 resumé
autora

[Ruské a anglické resumé.]

[ R18 ] A contribution to Gödel’s axiomatic set theory, III.
CMJ 13(88) (1963), 51–88
MR: 27 (1964), 3544 Mostowski ZBL: 113 (1965), 245 Kneebone

RŽM: 1963/11A, 55 resumé autora

[Ruské resumé.]

[ R19 ] Ke Kleeneho normální formě strojově vyčíslitelných funkcí.
ČPM 88 (1963), 349–363
MR: 31 (1966), 4719 resumé autora ZBL: 163 (1969), 251 resumé autora

RŽM: 1964/9A, 59 Nagornyj CMJ: 13(88) (1963), 633 resumé
autora

[Ruské a anglické resumé.]

[ R20 ] On the consistency of the generalized continuum hypothesis.
Rozprawy matematyczne 31 (1963), 1–45
MR: 26 (1963), 3617 Mostowski ZBL: 121 (1966), 16 Takeuti

RŽM: 1964/9A, 75 resumé autora

[ R21 ] Zu den Strukturen der klassischen Prädikatenlogik.
Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der
Mathematik 10 (1964), 121–138
MR: 29 (1965), 2168 Oberschelp ZBL: 124 (1966), 247 Kerner

RŽM: 1966/2A, 79 Kabakov

[ R22 ] Algebraic methods of mathematical logic.
Academia, Praha, 1967, 210 stran
[Z češtiny přeložil Michal Basch.]
RŽM: 1968/7A, 54 ZBL: 218 (1972), 02001

ČPM: 93 (1968), 356 Bukovský

Ostatní práce

[ R23 ] Hledáme hudbu (Straight-jazz a hot-jazz).
Mladá kultura II/1, 1935, 11–12

[ R24 ] Bez názvu.
Mladá kultura II/2, 1935, 24
[Úvahy o filozofii Arthura Schopenhauera.]

[ R25 ] Teorie poznání, exaktní věda, dialektický materialismus.
(Kritická konfrontace a úvod do věci.)
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ISAV, Přírodovědecký kolektiv, Praha, 1936, 1–60

[ R26 ] Moderní pojetí základů deduktivních věd a jeho problémy.
Moderní stát, 1940, 5–19, 49–57

[ R27 ] Použití statistiky k odhadu nákazy ve vyšetřovaných včelstvech.
Zprávy československé zemědělské akademie, roč. 1947, 280–285

[ R28 ] R. Carnap: Introduction to semantics.
ČPMF 72 (1947), D124–D131
[Recenze.]

[ R29 ] R. Carnap: Formalisation of logic.
ČPMF 73 (1948), D64–D68
[Recenze.]

[ R30 ] O spočetných zobecněných σ-algebrách a novém důkazu Gödelovy
věty o úplnosti.
ČPM 76 (1951), 147–148
[Autoreferát o publikacích [R8] a [R9].]

[ R31 ] O marxistickém pojetí matematiky.
ČPM 76 (1951), 73–103
MR: 14 (1953), 345 ZBL: 82 (1959/60), 2

[ R32 ] O algebře nižšího predikátového počtu.
Ústřední ústav matematický, Praha, 1951
[Hektografované přednášky.]

[ R33 ] Aplikace theorie uspořádaných kontinuí na Booleovy algebry.
ČPM 77 (1952), 99–100
[Referát o přednášce ze dne 26. 2. 1951.]

[ R34 ] O grupách a svazech.
Cesta k vědění, sv. 65, Přírodovědecké vydavatelství, Praha,
1952, 206 stran

ČPM: 77 (1952), 305 Pták

[ R35 ] Základy matematiky a matematická logika v SSSR.
Sovětská věda, Matematika - fysika - astronomie 4 (1954), č. 3,
423–434

[ R36 ] Návštěva prof. Kalmára v Praze; referát o jeho přednášce.
ČPM 80 (1955), 94–96

[ R37 ] Matematika II (pro druhý ročník posluchačů fak. stroj. inž.).
SNTL, Praha, 1955, 281 stran
[Skripta.]

[ R38 ] O některých základních otázkách matematické logiky.
ČPM 81 (1956), 342–351
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MR: 18 (1957), 866 ZBL: 75 (1968/71), 4 Hořejš

RŽM: 1958/2, 954 Bečvář CMJ: 7(82) (1957), 161–162 resumé
autora

[ R39 ] Profesor dr. František Rádl zemřel.
ČPM 82 (1957), 378–381
[Společně s Karlem Rychlíkem.]
RŽM: 1958/4, 2637 ZBL: 98 (1963), 10

[ R40 ] Zadání úlohy 11 a 12.
ČPM 82 (1957), 455–456
[Obě úlohy byly opět publikovány v ČPM 89 (1964), str. 107, mezi
neřešenými úlohami z předchozích ročníků.]

[ R41 ] Zpráva z porady o matematické logice v ČSR.
ČPM 84 (1959), 383–386

[ R42 ] Zpráva o mezinárodním symposiu ze základů matematiky.
ČPM 85 (1960), 123–125

[ R43 ] Die axiomatische dyadische Arithmetik und ihre Modelle.
Nachrichten der Österreichischen mathematischen Gesellschaft
15 (1961), Nr. 66, 84–85

[ R44 ] Ke kritice Churchovy teze o obecně rekursivních funkcích aritmetiky.
ČPM 86 (1961), 480–481
[Referát o přednášce ze dne 27. 3. 1961.]

[ R45 ] Matematická logika.
Matematický ústav ČSAV, Praha, 1961, 245 stran
[Hektografovaný učební text.]

[ R46 ] Nový důkaz bezespornosti axiomu výběru a zobecněné hypotézy
kontinua.
ČPM 87 (1962), 232
[Referát o přednášce ze dne 5. 6. 1961.]

[ R47 ] Předmluva ke knize K. Rychlíka Theorie der reelen Zahlen im
Bolzanos handschriftlichen Nachlasse.
Nakladatelství ČSAV, Praha, 1962, 7–9

[ R48 ] Kolokvium o základech matematiky a o matematických strojích
v Maďarsku.
PMFA 8 (1963), 36–37
RŽM: 1963/9A, 3

[ R49 ] Zpráva o kolokviu o základech matematiky a matematických strojích
v Maďarsku.
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ČPM 88 (1963), 123–124

[ R50 ] Obosnovanie matematiki i matematičeskaja logika.
Istorija Filosofii VI, Kniga 2, Nauka, Moskva, 1965, 369–377
[Oddíl v práci E. Kolman, L. Rieger, A.I. Ujemov: Filosofskie
problemy kybernetiki i matematiki.]

[ R51 ] O grupách.
Škola mladých matematiků, sv. 34, Mladá fronta, Praha, 1974,
139 stran
[Část práce [R34] upravená Jaroslavem Blažkem.]
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A.2 Referáty v časopiseMathematical Reviews

Během působení v MÚ ČSAV uveřejňoval L.S. Rieger referáty v mezinárodním
časopise Mathematical Reviews (MR). Jejich seznam byl sestaven pomocí in-
ternetové databáze MathSciNet ([Math]), jež umožňuje přístup k informacím
o matematických pracích referovaných v tomto časopise. Za zkratkou MR je
uveden svazek, ročník a číslo review.

1. P. Bernays: Betrachtungen zum Paradoxon von Thoralf Skolem.

MR 20 (1959), 6263

2. J. Katarbínska: The concept of sign.

MR 21 (1960), 1262

3. T. Kubínski: Vague terms.

MR 21 (1960), 1263

4. L. Borkowski: On modal terms.

MR 21 (1960), 1269

5. R. Suszko: A formal theory of the logical values.

MR 21 (1960), 1270

6. G. Hasenjäger: Über Interpretationen der Prädikatenkalküle höherer

Stufe.

MR 21 (1960), 4907

7. E. Engeler: Untersuchungen zur Modelltheorie.

MR 21 (1960), 5552

8. H. Wegel: Axiomatische Mengenlehre ohne Elemente von Mengen.

MR 21 (1960), 5562

9. J.R. Shoenfield: On the independence of the axiom of constructibility.

MR 21 (1960), 5563

10. P.R. Halmos: Naive set theory.

MR 22 (1961), A5575

11. P. Suppes: Axiomatic set theory.

MR 22 (1961), A5576

12. R. Montaque, R.L. Vaught: Natural models of set theories.

MR 23 (1962), A1520
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13. R. Montaque, R.L. Vaught: A note on theories with selectors.

MR 23 (1962), A1521

14. A. Lévy: Axiom schemata of strong infinity in axiomatic set theory.

MR 23 (1962), A1522

15. J.W. Addison: Some consequences of the axiom of constructibility.

MR 23 (1962), A1523

16. R.D. Mayer, R.S. Pierce: Boolean algebras with ordered bases.

MR 24 (1962), A696

17. A. Grzegorczyk: Logika popularna.

MR 24 (1962), A675
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A.3 Přehled pedagogické činnosti

A.3.1 Na ČVUT
Na ČVUT působil Rieger od srpna roku 1945 jako asistent, později jako od-
borný asistent, od konce roku 1951 jako docent. Vyučoval na ústavu matema-
tiky na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze. Ta byla
v akademickém roce 1950/51 přejmenována na fakultu strojního a elektrotech-
nického inženýrství při ČVUT. Zde působil až do konce října roku 1958, kdy
přešel do MÚ ČSAV. Na technice měl vypsány následující přednášky;1 hodnoty
vpravo označují počet hodin přednášek/počet hodin cvičení za týden v jednot-
livých semestrech.

1950/512

1951/52

Matematika I pro 1. ročník 5/3 –

Matematika II pro 1. ročník – 4/3

1952/533

1953/54

Matematika I, 1. ročník 5/5 –

Matematika II, 1. ročník – 4/2

Matematika III, 2. ročník 2/2 –

Matematika IV, 2. ročník – 2/1

1954/55

Matematika, I. ročník 5/5 4/4

Matematika, II. ročník 3/3 2/2

Statistické methody při kontrole výrobků – 2/0

Operátorový počet 2/0 2/0

Konformní zobrazení 2/0 –

Theorie pole 2/0 2/0

1955/56

Matematika, I. ročník 5/5 4/4

Matematika, II. ročník 3/3 2/2

Metody matematické statistiky při kontrole výrobků – 2/0

Operátorový počet 2/0 2/0

Vektorová analysa – 2/0
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1956/57

Matematika, I. ročník 5/5 4/4

Matematika, II. ročník 3/3 3/3

Operátorový počet 2/0 2/0

Vektorová analysa – 2/0

1957/58

Matematika, I. ročník 5/5 4/4

Matematika, II. ročník 3/3 3/2

1958/594
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A.3.2 Na UK

L.S. Rieger vyučoval též na Univerzitě Karlově. Přednášel zde téměř pravidelně
od roku 1951/52 až do své smrti. Nejprve působil na PřF UK, od studijního
roku 1952/53 pak na nově vzniklé MFF UK. Vypsány měl tyto přednášky a
semináře:5

1951/52

Moderní matematické disciplíny6 2 –

Moderní matematické disciplíny7 2 –

1952/538

1953/549

Seminář z matematické logiky10 0 2

1954/55

Seminář z matematické logiky11 2 2

1955/56

1956/57

Axiomatika theorie množin 2 2

1957/58

Seminář z deskriptivní theorie množin12 0/2 0/2

1958/59

Algebraické základy logiky 0/2 0/2

1959/6013

1960/61

Seminář – Vybrané partie z matematické logiky 2/0 2/0

1961/6214

1962/6315

ent Seminář z axiomatické teorie množin 0/2 –

Teorie algoritmů 4/0 –
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A.4 Přednášky pro širší veřejnost

Vedle svého pedagogického působení na technice a univerzitě konal L.S. Rieger
tyto přednášky určené pro širší matematickou veřejnost:16

Přednášky pořádané Jednotou československých matematiků a fyziků

V Praze:

29. 4. 1948 O cyklicky uspořádaných grupách

14. 12. 1948 Brouwerova logika a theorie svazů

V Brně:

10. 4. 1957 Formalisovaná theorie množin

Přednášky v Matematické obci pražské

26. 2. 1951 Aplikace theorie uspořádaných kontinuí na Booleovy algebry

2. 6. 1952 O algebře reléových obvodů (1. část)

23. 6. 1952 O algebře reléových obvodů (2. část)

25. 5. 1953 O Kolmogorovových algebrách I

15. 6. 1953 O Kolmogorovových algebrách II

29. 3. 1954 K algebraisaci deskriptivní theorie množin

16. 5. 1955 O základních problémech matematické logiky I

23. 5. 1955 O základních problémech matematické logiky II

5. 12. 1955 Poznámky k operátorovému počtu Mikuśińského

28. 5. 1956 Konstrukce nekonstruktivních množin

10. 11. 1958 O vztazích mezi teorií čísel, terií množin a matematickou

logikou
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27. 3. 1961 Ke kritice Churchovy teze o obecně rekursivních funkcích

aritmetiky

5. 6. 1961 Nový důkaz bezespornosti axiomu výběru a zobecněné

hypotézy kontinua

Ostatní přednášky

16. 6. 1959 Metody matematické logiky v programování na samočinných

počítačích17

1. 10. 1959 Zpráva o mezinárodním symposiu ze základů matematiky 18
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Poznámky

1. Seznam byl vypracován na základě publikace [ČVUT].

2. Seznam přednášek z roku 1950/51 není zachován.

3. V seznamu přednášek z tohoto studijního roku nebyla uvedena jména vy-
učujících, je však pravděpodobné, že L.S. Rieger vedl obdobné přednášky
jako ve studijním roce 1951/52.

4. Seznam přednášek z roku 1958/59 se nezachoval.

5. Seznam byl sestaven na základě publikací [PřF] a [MFF].

6. Přednáška byla určena posluchačům 3. ročníku oboru matematická ana-
lysa. V zimním semestru k ní byla vypsána povinná četba v rozsahu dvou
hodin týdně.

7. Přednáška byla určena posluchačům 3. ročníku oboru matematická sta-
tistika.

8. Seznam přednášek z roku 1952/1953 není zachován.

9. Seznam přednášek z tohoto roku se nezachoval. O konání níže uvedeného
semináře se dozvídáme z Riegrovy zprávy ze dne 2. 9. 1954, jež se nachází
v Archivu AV ČR, fond MÚ, sign. 140, karton 3, inv.č. 50.

10. Cílem semináře bylo uvést posluchače do tehdejšího stavu matematické
logiky. Obsáhl algebraickou teorii výrokového a predikátového kalkulu a
byl ukončen algebraickým důkazem Gödelovy věty o úplnosti prediká-
tového kalkulu prvního řádu. V jeho rámci někteří posluchači podávali
referáty či vlastní poznámky k látce. Konal se pravidelně v pátek od
17.00 do 19.00 hodin a byl navštěvován zhruba 10 až 12 osobami. (Zpráva
z 2. 9. 1954. Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 140, karton 3, inv.č. 50.)

11. V zimním semestru byla na semináři probírána teorie rekurzivních funkcí,
jako jeden z nejdůležitějších nástrojů tehdejší matematické logiky. Pro-
brány byly nejprve elementární funkce, dále primitivně rekurzivní funkce,
vyšší druhy rekurencí a na závěr obecně rekurzivní funkce. Seminář pro-
bíhal každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin. Průměrně jej navštěvovalo 8
osob. (Zpráva z 15. 12. 1954. Archiv AV ČR, fond MÚ, sign. 140, karton
3, inv.č. 50.)

Hlavní náplní semináře konaného v letním semestru bylo dokončení teo-
rie obecně rekurzivních funkcí, věta o neúplnosti formalizované aritmetiky
a věta o algoritmické nerozhodnutelnosti formulí predikátového kalkulu
prvního řádu. Seminář se konal v úterý od 13.00 do 17.00 hodin s prů-
měrnou účastí 5 posluchačů. (Zpráva z 9. 3. 1955. Archiv AV ČR, fond
MÚ, sign. 140, karton 3, inv.č. 50.)
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12. V zimním semestru zde byla přednášena teorie vybudovaná v publikaci
[R15]. [R15], str. 1.

13. V tomto studijním roce L.S. Rieger konal seminář, jehož předmětem
byla problematika práce [R18]. [R18], str. 51. Hodinová dotace však není
známa, neboť tento seminář není uveden v seznamu přednášek MFF UK
z tohoto roku.

14. Seznam přednášek z roku 1961/62 se nezachoval.

15. Vzhledem k Riegrově nemoci se tyto přednášky pravděpodobně konaly
jen na začátku semestru či se nekonaly vůbec.

16. Přehled byl sestaven na základě sdělení o přednáškách, které se již ko-
naly či byly plánovány na nadcházející období, jež byla pravidelně uveřej-
ňována v československých matematických časopisech. Naprostá většina
informací byla získána z časopisů ČPMF a ČPM.

17. Tato přednáška byla proslovena v rámci diskusních setkání, které navá-
zaly na poradu o matematické logice v ČSR (viz [R41]).

18. Tento referát byl přednesen na Rozhovorech o matematické logice v MÚ
ČSAV. Ve stručné formě je jeho obsah zveřejněn jako [R42].



Literatura

[Čul64a] Čulík, K., O životě, díle a osobnosti L. Riegra, ČPM 89 (1964), 492–
495.

[Čul64b] Čulík, K., Žizň i tvorčestvo Ladislava Rigera, CMJ 14(89) (1964),
629–633.

[ČVUT] Program ČVUT v Praze, svazky z let 1951/52–1957/58.

[Math] MathSciNet, dostupné na http://ams.rice.edu/mathscinet.

[MFF] Seznam přednášek na MFF UK, svazky z let 1954/55–1960/61,
1962/63.

[PřF] Seznam přednášek na PřF UK ve školním roce 1951/52.



204 LITERATURA



Příloha B

Obrazové přílohy

Seznam obrazových příloh

1. Riegrovi rodiče Alžběta roz. Jarešová a Ladislav Rieger.

2. Riegrův otec Ladislav Rieger.

3. Doklad o narození L.S. Riegra, 1918.

4. L.S. Rieger s matkou.

5. Školní zpráva, 1925.

6. Domovský list L.S. Riegra, 1930.

7. Maturitní fotografie L.S. Riegra, 1935.

8. Vysvědčení dospělosti (1. část), 1935.

9. Vysvědčení dospělosti (2. část), 1935.

10. Ukázka z Riegrova vysokoškolského indexu, 1935.

11. Potvrzení o Riegrově zápisu na Přírodovědeckou fakultu UK, 1936.

12. Výtah z knihy narození a křtů (1. část), 1937.

13. Výtah z knihy narození a křtů (2. část), 1937.

14. Vysvědčení kolokvijní, 1938.

15. Vysvědčení laboratorní, 1939.

16. Koncept dopisu L.S. Riegra M. Katětovovi (1. část), 1946.

17. Koncept dopisu L.S. Riegra M. Katětovovi (2. část), 1946.

18. Osvědčení o československém státním občanství L.S. Riegra, 1947.

19. Ladislav Svante Rieger.

20. Parte.
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Seznam použitých zkratek

Instituce a organizace

ANM – Archiv Národního muzea,

AV ČR – Akademie věd České republiky,

ČAVU – Česká akademie věd a umění,

ČSAV – Československá akademie věd,

ČVUT – České vysoké učení technické,

FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,

Jednota – Jednota českých matematiků a fyziků,

– Jednota československých matematiků a fyziků,

KČSN – Královská česká společnost nauk,

KSČ – Komunistická strana Československa,

MFF UK – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy,

MÚ ČSAV – Matematický ústav Československé akademie věd,

PAN – Polska akademia nauk,

PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,

UK – Univerzita Karlova,

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa.
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Časopisy (výběr)

AMS Coll. Publ. – AmericanMathematical SocietyColloquium
Publications,

Ann. Math. – Annals of Mathematics,

Bull. AMS – Bulletin of the American Mathematical
Society,

CMJ – Czechoslovak Mathematical Journal,

ČMŽ – Čechoslovackij matematičeskij žurnal,

ČPM – Časopis pro pěstování matematiky,

ČPMF – Časopis pro pěstování matematiky a fysiky,

Fund. Math. – Fundamenta Mathematicae,

J. Symb. L. – Journal of Symbolic Logic,

Math. Ann. – Mathematische Annalen,

Math. Slovaca – Mathematica Slovaca,

Math. Z. – Mathematische Zeitschrift,

Monatsh. Math. Phys. – Monatsheft für Mathematik und Physik

PMFA – Pokroky matematiky, fysiky a astronomie,

Proc. AMS – Proceedings of theAmericanMathematical
Society,

Trans. AMS – Transactions of the AmericanMathemati-
cal Society,

Věstník KČSN – Věstník Královské české společnosti nauk,

Z. math. Logik Grund. Math. – Zeitschrift für mathematische Logik und
Grundlagen der Mathematik.


