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ZE ŽIVOTA JČSMF 

9. CELOŠTÁTNA K O N F E R E N C I A 
0 VYUČOVANÍ M A T E M A T I K Y 
N A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
T E C H N I C K Ý C H A E К O N O M I C K Ý C H 

bola v dňoch 10. —14. septembra 1973 v Sklených 
Tepliciach v Nočnom sanatóriu Z S N P Žiaг nad 
Hronom. Kapacita objektu nedovoГovala pojať 
všetkých záujemcov. Preto bolo nutné prihlášky 
redukovať. Konferencie sa zúčastnilo 79 učiteГov 
vysokých škôl technických, 7 učiteГov vysokých 
škôl ekonomických, 2 učitelia M F F U K Praha, 
1 učiteГ UPJŠ Košice a 1 zástupca SNTL Praha. 
Z celkového počtu 90 účastníkov bolo 68 mužov 
a 22 žien takmeг zo všetkých katedier matema-
tiky a deskriptívnej geometrie vysokých škôl 
technických a ekonomických v našej vlasti: 
z Bratislavy 20, z Brna 12, z Gottwaldova 2, 
z Košíc 2, z Liberca 3, z Prahy 31, zo Zvolena 4 
a zo Žiliny 6. 

Hlavnou náplňou konferencie boli otázky 
skvalitňovania výchovy míadých inžinierov. 
Okrem toho konferencia venovala pozornosť 
logike a teórii množín, súčasnému stavu ich 
rozvoja a ich použitiu pri výučbe matematiky. 

Konferenciu usporiadali: komisia J Č S M F pre 
vyučovanie matematiky na VŠT, pobočka J S M F 
vo Zvolene a Katedra matematiky a deskriptív-
nej geometrie Vysokej školy lesníckej a drevár-
skej vo Zvolene. Organizáciu konferencie za-

bezpečoval přípravný výbor, ktorý pracoval 
v zložení: prof. C. PALAJ, předseda; prof. V. M E 
DEK, podpredseda; dr. T. KLEIN, tajomník; 
dr. D. PALUMBÍNY, hospodář; prof. V. PLESKOT; 
dr. S. ŠMAKAL a I. KRSEK. 

V pondelok 10_septembra odpoludnia zasadal 
přípravný výbor konferencie rozšírenej o členov 
bývalej Ústrednej komisie pre vyučovanie 
matematiky na VŠT. Spresnil program a rozpo
čet konferencie, připravil návrh pracovného 
předsednictva a návrh predsedov na jednotlivé 
jednacie dni. 

Konferenciu otvoril prof. V. PLESKOT. Vo 
svojom prejave medzi iným uviedol, že ÚV 
J Č S M F na svojom zasadnutí v juni 1973 zrušil 
Ústřednu komisiu J Č S M F pre vyučovanie 
matematiky na VŠT a pověřil MVS J Č S M F 
ustanovit' novů komisiu, ktorá bude pokračovať 
v práci doterajšej komisie v rozšírenej formě. 
V mene Katedry matematiky a deskriptívnej 
geometrie Vysokej školy lesníckej a drevárskej 
a Pobočky J S M F vo Zvolené přivítal účastníkov 
konferencie T. K L E I N . Ospravedlnil neúčasť 
prof. C. PALAJA na tomto otvorení a vysvětlil 
okolnosti, vedúce k zmene miesta konania 
konferencie. Potom bo lo zvolené pracovné 
předsednictvo konferencie v zložení: prof. 
V. MEDEK Z SVŠT Bratislava, předseda; doc. 
J. KLÁTIL Z VŠSE Plzeň; dr. T. K L E I N z VŠLD 
Zvolen; doc. J. N A G Y ; prof. V. PLESKOT (obaja 
z ČVUT Praha); doc. J R Ů Ž I Č K A Z VŠZ Praha 
a dr. S. ŠMAKAL Z VŠE Praha. 

PROGRAM ZASADNUTIA 

Utorok 11. septembra dopoludnia 
(předsedal prof. V. Pleskot) 

Matematická logika ako vědná disciplína 
a možnosti jej vyuzitia vo výučbe 
doc. L. Bukovský, UJPŠ Košice 

V úvode přednášky doc. L. Bukovský stručné 
charakterizoval matematická logiku a jej krátký 
historický vývoj. Charakterizoval niektoré směry 
v základoch matematiky (konštruktivizmus, 
intuicionizmus). Ďalšiu časť přednášky věnoval 
ukážkám niektorých typických metod matema-
tickej logiky, s poukázáním na možnosti ich 
aplikácie alebo použitia vo výučbe. 
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V prvom příklade (poukázanie na silu forma-
lizácie) stručne naznačil Zermelo- von Neuma-
nov dókaz determinovanosti konečných hier. 
Ďalej uviedol příklady na syntaktické metody 
(syntax výrokového počtu) a jej analogy v iných 
disciplínách (programovanie pre číslové počíta
če). Na jednoduchom příklade vysvětlil pojem 
algoritmu a niektoré významné výsledky o algo-
ritmickej neriešitelnosti. Potom diskutoval vzťah 
pravdivosti a dókazu. Snažil sa vyjasnit' úlohu 
dókazu, ako jedného z potenciálně možných 
prostriedkov na získanie pravdivých tvrdení. 
Na závěr uviedol niektoré dóležité výsledky 
o neúplnosti, napr. Peanovej aritmetiky. 

Hodnotná přednáška doc. L. Bukovského 
malá živý ohlas v diskusii, ktorá bola po pred-
náške. 

Utorok 11. septembra odpoludnia — Tribuna 
tvořívej práce mladých matematikov (předsedal 
prof. K. REKTORYS Z ČVUT Praha) 

NiekoFko algoritmov teorie grafov, užívaných 
v topologické] analýze a syntéze elektrických 
obvodov (T. Bílek, ČVUT Praha). 
O kategoriálnej charaktérizácii primitivných 
tried zvázov (M. Kosina, ČVUT Praha). 
Laterálne projekcie a ich aplikácie (dr. E. 
Pavlíková, VŠD Žilina). 
O jadrách v zovšeobečněných algebraických 
kategóriách (P. Pták, ČVUT Praha). 
Transformácia lineárnych homogénnych dife-
renciálnych rovnic pomocou transformácie 
systémov (dr. J. Suchomel, VUT Brno). 

Tribuna tvořívej práce mladých matematikov 
sa stala už tradičnou súčasťou týchto konferencií. 
Aj tohoto roku malá velmi dobru úroveň a vzbu
dila zaslúžený záujem účastníkov konferencie. 

Středa 12. septembra dopoludnia (předsedal prof. 
F. K R Ň A N Z VŠP Nitra) 

Pedagogické a psychologické aspekty výučby 
matematiky na vysokých školách 
prof K. Havlíček, MFF UK Praha 

V úvode prednášatel uviedol, že přednášku 
vypracoval spoločne s prof. F. HYHLÍKOM 
z F F U K Praha, ktorý poriadateíom prislubil 
přednášku na vyššie uvedenu tému, ale pře 
pracovné zaneprázdněn ie sa nemohol tejto 
konferencie zúčastnit'. 

Prof. K. Havlíček najprv zopakoval hlavné 
hesla pripravovanej přednášky prof. F. Hyhlíka: 
1. Psychológia študenta, vstupujúceho na vysokú 
školu — záplava informácií. 2. Poměr pozor
nosti a únavy. 3. Motivácia odboru, záujem 
o studium (90% študentov berie studium vážné; 
třeba však rozlišit' záujem od želania). 4. Poli-
ticko-ideologický význam výučby matematiky 
v spojení s vytváraním charakterových vlastností 
študenta. 5. Pedagogický optimizmus a dóvera 
k študentom (z prejavu ministra školstva ČSR 
z 3. 9. 1973). 

Potom prednášatel rozoberal niektoré psycho
logické aspekty, ako: koncentrácia pozornosti 
študenta pri přednáškách i pri skúškach, poměr 
nadania a trémy, psychický a fyzický útlm 
študenta podmienený strachom zo skúšky 
(například niektorí študenti před skúškou nespia 
a nejedia), dlžka trvania skúšky a pod. Zdóraznil 
význam osobnosti účiteía a jeho schopnost' 
jednat' so študentami ako s dospělými Iudmi. 
Třeba mať na zřeteli, že skúška je výkon. Pri 
skúške zisťovať, čo študent vie a nie čo nevie. 
Odstranit' „chytáky" pri skúškach. 

V závěre svojej přednášky prof. K. Havlíček 
zdóraznil poměr psychologie a logiky. Pojmy 
či vety, ktoré sú logicky ekvivalentně, psycholo
gicky móžu byť úplné róznorodé. Ďalej hovořil 
o úlohe představivosti vo výučbe matematiky, 
správnom hodnotení významu vzorcov v mate-
matike (dynamické stereotypy podía I. P. Pavlo
va) a o vedení študentov k užívaniu odborného 
jazyka. 

Přednáška, v ktorej sa zračila bohatá peda
gogická skúsenosť i teoretická fundovanost', 
obsahovala zaujímavé příklady zo života vysoko
školských študentov i učitelov. Už počas před
nášky bola živá reakcia publika. V diskusii 
viacerí účastníci doplňali přednášku svojimi 
skúsenosťami a problémami, hlavně pri skúškach 
i pri výučbe. 

Ďalšie perspektivy komisie pre vyučovanie 
matematiky na VŠTE 
doc. J. Nagy, ČVUT Praha 

Doc. J. Nagy zoznámil účastníkov konferencie 
s históriou štrukturálnych zmien v J Č S M F za 
posledných páť rokov, so vznikom sekcií, ich 
význame a úlohách. Potom sa zaoberal čin
nostem MVS JČSMF, ktorú vykonávala od 
svojho vzniku a plánoch tejto sekcie na rok 
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1974. Podrobné informoval hlavně o tých úlo
hách a plánoch, ktoré sa týkajú problematiky 
matematiky na VŠTE. 

Rozsiahla diskusia k tomuto referátu sa týkala 
hlavně situácie, ktorá vznikla po zrušení Ústred-
nej komisie pre vyučovanie matematiky na 
VŠT. Závěry diskusie sú formulované v uznese-
niach tejto konferencie ako body 1. a 3. 

V středu 12. septembra odpoludnia bola exkurzia 
účastníkov konferencie do Lesnického a dřevař
ského muzea v Antole, blízkej Banskej Štiavnice 
a jej okolia. 

Po večeri referoval prof. V. MEDEK O stave 
riešenia vedecko-výskumnej úlohy č. VIII-4-3/1 
„Ciei, obsah a metody vyučovania matematiky 
a deskriptívnej geometrie na vysokých školách 
technických a ekonomických". V diskusii sa 
zjednocoval postup jednotlivých riešitelských 
skupin. 

Štvrtok 13. septembra dopoludnia (předsedal 
prof. A. APFELBECK z ČVUT Praha) 

Teória množin ako vědná disciplína, 
súčasný stav jej rozvoja 
a jej použitie vo výučbe matematiky 
doc. P. Vopěnka, MFF UK Praha 

Prednášajúci sa opieral o článok Poznámky 
o současné matematice, ktorý uveřejnil v roku 
1971 vo Filosofickém časopise. 

V prvej časti přednášky věnoval pozornost' 
syntaktickým otázkám matematiky. Intuitivným 
spósobom zaviedol pojem kalkulu a zdóraznil 
jeho rózne použitia. Osobitný doraz položil na 
protomatematické otázky, týkajúce sa kon-
štrukcie kalkulu, ktorý je adekvátny nejakej 
situácii. Ďalej rozviedol problematiku bezospor-
nosti kalkulov, predovšetkým ich relatívnej 
bezospornosti. 

V druhej časti rozoberal rózne etapy vývoja 
teorie množin a jej postavenie v matematike 
v týchto etapách. Prednášatel sa vyslovil kriticky 
k chápaniu teorie množin ako světa matematiky, 
t. j . k redukovaniu celej matematiky na teóriu 
množin. Na druhej straně ocenil kladné stránky 
takéhoto postupu. Autor vymedzil postavenie 
teorie množin v matematike ako historicky 
a prakticky ověřeného arbitra pre rozhodovanie 
otázok konzistencie róznych kalkulov. Zdóraznil 
však, že to nemusí byť nutné jediný prostriedok 

pre uznanie konzistencie nějakého kalkulu a pre 
prijatie takéhoto kalkulu do matematiky. 

Zaujímavá přednáška, poskytujúca netradič
ný, originálny poMad na súčasnú matematiku, 
vyvolala bohatú diskusiu. 

Štvrtok 12. septembra odpoludnia — zasadnutie 
sekcii: 

1. Rokovania sekcie elektrotechnických fakult 
sa zúčastnilo 14 osob: 2 z SVŠT Bratislava, 
1 z VUT Brno, 3 z VŠSE Plzeň, 2 z FJFI ČVUT 
Praha a 6 z FEL ČVUT Praha (předsedal doc. 
J . KLÁTIL). 

2. V sekcii strojnických fakult bolo 21 účast
níkov: 3 z SVŠT Bratislava, 3 z VUT Brno, 
2 z VAAZ Brno, 1 z VŠT Košice, 3 z VŠST 
Liberec, 6 z ČVUT Praha a 3 z FSET VŠD 
Žilina (předsedal doc. L. D R S z ČVUT Praha). 

3. V sekcii stavebných fakult pracovalo 
16 účastníkov: 10 z SVŠT Bratislava, 2 z VUT 
Brno a 4 ČVUT Praha (předsedala doc. B. Ko-
LIBIAROVÁ z SVŠT Bratislava). 

4. Sekcia ostatných fakult, ktorej předsedala 
doc. D. KRAJiŇiÁKOvÁ z SVŠT Bratislava, bola 
po vzájomnej dohodě rozdělená do skupin: 

a) chemickotechnologických fakult, v ktorej 
rokovalo 10 účastníkov: 2 z SVŠT Bratislava, 
2 z FT VUT Gottwaldov, 2 z VŠB Ostrava, 
2 z VŠCHT Pardubice a 2 z VŠCHT Praha; 

b) ekonomických fakult, v ktorej bolo 10 
účastníkov: 3 z VŠE Bratislava, 4 z VŠE Praha 
a 3 z F P E D VŠD Žilina; 

c) pofnohospodárskych a lesnických fakult, 
v ktorej pracovalo 15 účastníkov: 3 z VŠP Nitra, 
4 z VŠZ Brno, 4 z VŠZ Praha a 4 z VŠLD Zvo
len. 

Rokovan ia v sekciách sa zaoberali otázkami 
politickej angažovanosti matematikov vyučujú-
cich na VŠTE, ich účasťou pri přestavbě vysoko
školského štúdia, zjednocovaním učebných 
plánov, učebných textov a pomócok na sester
ských fakultách, zjednocovaním postupu pri 
přijímacích skúškach, pri prípravnom štúdiu, 
znížením prepSdavosti študentov VŠTE z ma
tematiky a dalšími aktuálnymi problémami 
vyučovania matematiky na VŠTE. 

V sekcii strojnických fakult si účastníci navýše 
vypočuli referát dr. R. GREPLA Z VAAZ Brno 
na tému Struktura cvičenia z matematiky 
a možnosti netradičných foriem cvičení na VŠT. 
Prednášajúci hovořil o výsledkoch prieskumu 
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výučby matematiky na VŠT v Brne v rokoch 
1971 — 73, o vlastných skúsenostiach a poznat-
koch získaných z dostupnej literatury. Na zákla
de toho predniesol svoj návrh na súčasnú 
optimálnu strukturu tradičné pojatého cvičenia 
z matematiky na VŠT. V druhej časti svojho 
referátu podal návrh na uplatnenie netradičných 
foriem cvičení na VŠT. 

Po skončení zasadnutí sekcií zasadalo pra
covně předsednictvo konferencie rozšířené 
o predsedov sekcií, hodnotilo priebeh konfe
rencie a připravilo návrh uznesení. 

Večerné spoločenské posedenie přispělo k pre-
hlbeniu dobrých vzfahov medzi matematikmi 
celej nasej vlasti. 

renú. K úspěšnému priebehu konferencie, 
povedal prof. V. Medek, přispěl aj fakt, že pre 
konferenciu boli vytvořené dobré podmienky, 
za čo třeba poďakovať vedeniu Závodu SNP 
v Žiari nad Hronom, ktoré poskytlo objekt pre 
konferenciu, Pobočke J S M F vo Zvolené a 
všetkým pracovníkom Katedry matematiky 
a deskriptívnej geometrie Vysokej školy lesníc-
kej a drevárskej vo Zvolené, ktorí zabezpečili 
konferenciu po organizačnej stránke. Potom 
prof. V. Medek vyhlásil konferenciu za skončenu. 

Tomáš Klein 

UZNESENIA 

Piatok 14. septembra dopoludnia — závěr kon
ferencie 

Závěrečné zasadnutie otvoril prof. V. MEDEK 
a požiadal T. KLEINA, aby prečítal návrh uzne
sení, ktoré připravilo pracovné předsednictvo 
konferencie. Potom vyzval účastníkov konfe
rencie, aby sa v nasledujúcej diskusii vyjádřili, 
resp. doplnili přednesený návrh uznesení a 
zhodnotili organizáciu i priebeh konferencie. 

Účastníci konferencie v diskusii hovořili 
o nedostatku středoškolských učebnic matema
tiky pre potřeby vysokých skol, hlavne k pří
pravnému štúdiu. Dožadovali sa homogenizácie 
matematického vzdelania žiakov středných 
škol, ktorí sa zaujímajú o studium na VŠTE. 
Hovořili o preťaženosti vyučujúcich matematiku 
v prvom ročníku VŠTE. Zvlášť sa to prejavuje 
v septembri, kedy prebieha přípravné studium, 
sústredenia študentov popři zaměstnaní a je 
velké množstvo semestrálnych skúšok. 

Ďalej účastníci kladné hodnotili vysokú 
úroveň odznelých prednášok a ocenili skutoč-
nosť, že po každej prednáške bolo dosť času 
na diskusiu. Vyslovili tiež spokojnosť s organi-
začným zabezpečením konferencie. 

V závěre diskusie schválili nižšie uvedené 
uznesenia konferencie. 

Prof. V. MEDEK v záverečnom slově zdóraznil, 
že rokovanie konferencie v plénách, sekciách 
i kuloároch sledovalo skvalitnenie výchovy 
mladých inžinierov a v tomto zmysle malá 
konferencia hlboký politický význam. Vysoká 
úroveň odznelých prednášok, bohaté diskusie 
k nim i k výučbe matematiky na VŠTE nás 
oprávňujú prehlásiť tuto konferenciu za vyda-

1. Účastníci konferencie vzali na vedomie 
uznesenie ÚV JČSMF o zrušení Ústřednéj 
komisie pre vyučovanie matematiky na VŠT 
a pověření MVS JČSMF ustanovit' novů 
komisiu, ktorá bude pokračovať v rozšírenej 
formě v práci doterajšej komisie. Konferencia 
ocenila mnohoročnú činnosť bývalej Ústrednej 
komisie, vyslovuje jej předsedovi prof V. 
Pleskotovi a členom uznanie i vdaku za 
obětavá prácu. Súčasne doporučuje, aby 
novoutvorená komisia nadviazala na dobré 
tradicie a využívala bohaté skůsenosti bývalej 
komisie. 

2. Konferencia sa zaoberala otázkou politickej 
angažovanosti matematikov vyučujúcich na 
vysokých školách technických a ekonomických 
a ich účasti pri přestavbě vysokoškolského 
studia. Rozhodla, aby sa touto otázkou 
zaoberala aj budúca konferencia. 

3. Konferencia sa zaoberala problematikou 
kontroly štúdia i metodiky skúšok. Doporu
čuje MVS, aby usporiadala 10. konferenciu 
o vyučovaní matematiky na VŠTE v roku 
1974, ktorá by sa zaoberala rozborom příčin 
prepadavosti a dalšími otázkami, tak áko 
vyplývajú zo závěrov pléna ÚV KSČ 
z júla 1973. 

4. Účastníci konferencie považujú za potřebné, 
aby sa na budúcich konferenciách zúčastňo
vali aj zástupcovia ministerstiev školstva 
a pracovníci zaoberajúci sa problémami 
výučby matematiky na středných školách. 

5. Do konca roku 1973 si zástupcovia sesterských 
katedier vymenia studijné plány fakult, 
učebné osnovy, skripta, resp. ich názvy, 
připadne iný vhodný dostupný materiál 
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(požiadavky ku škúškam, osnovy cvičení, 
vrátane programu přípravného studia). 
Konferencia doporučuje, aby katedry naďalej 9. 
věnovali pozornost' vedecko-výskumnej úlohe 
č. VI11-4-3 ji i v set kým o statným úlohám 
podobného zamerania. 
Účastníci konferencie doporučujú MVS 
JČSMFa MS JSMF, aby věnovali pozornost' 
problémom učebnic pre VŠTE. 10. 
Konferencia doporučuje MVS Madať mož
nosti zverejňovania skúseností vysokých škol 

o tom, ako sú záujemci na VŠTE připravení 
z matematiky. 
Účastníci konferencie upozorňujú na potřebu 
zvýšenej pozornosti přípravě žiakov z mate
matiky středných priemyselných a učňovských 
škol a iných škol s mensou výměrou vyučo
vacích hodin z matematiky, ktorí sa zaujimajú 
o studium na VŠTE. 
Konferencia navrhuje MVS, aby s pobočkou 
JČSMF v Liberci prerokovali možnost' 
usporiadania budúcej konferencie. 

Ve svém historickém vývoji, přes význačné 
změny, které se zde udaly, zůstávala matema
tika (přibližně do konce 18. století, pozn. překl.) 
vědou o kvantitativních a prostorových vztazích 
a formách skutečnosti, i když zkoumaných ve 
formě absolutizovaných abstrakcí. 

Nový rozvoj matematiky na počátku 19. sto
letí byl inspirován především potřebou řešit 
její vlastní problémy, které na sebe vzaly, možno 
tak říci, podobu záhad. První v časové posloup
nosti byla záhada Eukleidova V. postulátu; 
marné pokusy dokázat tento postulát se již 
vlekly dva tisíce let. Vysvětlení záhady bylo 
podáno v tvrzení Lobačevského, že dedukce 
plynoucí z odmítnutí V. postulátu vytvářejí 
možnou nebo — jak se autor sám vyjádřil — 
„zdánlivou" geometrii. Řešení pak bylo po 
40 letech dovršeno důkazem bezespornosti 
geometrie Lobačevského. To pak spolu s jinými 
novými „geometriemi" přetvořilo geometrii 
ve vědu o prostorech různého druhu. Obecný 
pojem prostoru, počítaje v to i prostory funkcio
nální, byl explicitně vyjádřen Riemannem v jeho 
práci O hypotézách obsažených v základech 
geometrie. 

Druhou záhadou byla otázka imaginárních 
čísel — problém zdůvodnění jejich použitelnosti. 
Její řešení dané definicí komplexní roviny 
a umožňující chápat imaginární čísla jako 
„reálná" mělo za důsledek rozvoj teorie funkcí 

komplexní proměnné a utvoření představ 
o hyperkomplexních číslech. 

Třetí záhadou byl problém řešení algebraic
kých rovnic vyššího než čtvrtého stupně; tento 
problém se musel zdát záhadným vzhledem 
k tomu, že ačkoliv rovnice 3. a 4. stupně byly 
vyřešeny již v 16. století, veškeré úsilí a obrovské 
úspěchy matematiky od té doby dosažené nebyly 
zde nic platné. Řešení tohoto problému v Ga-
loisově teorii, která vedla k rozpracování teorie 
grup, dalo spolu s hyperkomplexními čísly 
popud ke zcela novému rozvoji algebry a pře
tvořilo algebru z nauky o formálních operacích 
s čísly a o řešení rovnic v nauku o rozličných 
algebraických systémech. 

Konečně zde byla čtvrtá záhada ležící v zá
kladech analýzy, v chápání jejích základních 
pojmů: nekonečně malé veličiny, funkce a pro
měnné. Otázka, možno tak říci, se týkala smyslu 
výrazu limf(jc): co zde znamená lim, f, xl Je 
zajímavé, že problém byl řešen právě v tomto 
pořadí, v rozporu se vší logikou. Cauchy vypudil 
z matematiky mystické nekonečně malé veličiny 
tím, že definoval limitu, potom následovala 
obecná definice funkce a konečně na počátku 
70. let minulého století byla podána definice 
reálného čísla x. Rozhodujícím se zde však 
neukázalo samotné řešení „záhady *", nýbrž 
s tím souvisící vybudování obecné teorie množin 
Cantorem. 
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Chápání matematiky jako ideální techniky nám 
může objasnit otázku pravdivosti v matematice. 
Obtížnost této otázky je v tom, že ideální objekty 
matematiky nejenže si v ní nekorespondují 
s reálnými objekty, ale nemají v realitě ani 
dostatečně přesné vzory. Stačí připomenout 
iracionální čísla, nemluvě už o takových věcech 
jako jsou nekonečné množiny různých mohut
ností. Když se při axiomatické definici jakého
koliv předmětu matematiky hovoří o nějaké 
množině objektů „libovolné povahy", ukazuje 
se oprávněným Russelův aforismus, že „mate
matika je doktrína, ve které není známo, o čem 
hovoříme a je-li pravda to, co ř íkáme". Řešení 
našeho problému pravdivosti však záleží, 
jednoduše řečeno, v konstatování, že takový 
problém neexistuje. Matematika konstruuje 
svoje aparáty a nemá smysl hovořit o tom, zda 
jsou pravdivé nebo nepravdivé: aparát buďto 
funguje, nebo nefunguje, a když funguje, potom 
buď produktivně, nebo bezúčelně. Stejně ne
vhodná otázka by byla: „Je tento soustruh 
pravdivý nebo nepravdivý?" Otázka pravdi
vosti vyvstává teprve v aplikacích matematiky 
a odpověď pak už nezávisí na ní samé, ale na 
tom, nakolik oprávněná je aplikace. 

Význam a oprávnění matematiky je v její apli
kaci, stejně jako význam a oprávnění techniky. 
A jako se nikdo vážně nezabývá neplodnými 
technickými výmysly, tak i v matematice je 
věnována zvláštní pozornost rozvoji těch směrů, 
které se ukazují nejplodnějšími v aplikacích. 
Avšak technika má svou nevyhnutelnou struk
turu. U soustruhu není důležitá pouze jeho 
bezprostředně pracující součást, například nůž: 
i nejlepší nůž není k ničemu odděleně od celého 
soustruhu. Žádná moderní výroba se neobejde 
bez techniky uspokojující její vlastní potřeby 
a zabezpečující její normální chod. Zcela 
obdobně „ideální technika" matematiky má 
svoji strukturu a bez oborů sloužících jejím 
vlastním potřebám nemůže fungovat a rozvíjet 

se ani trochu uspokojivě. Pečovat pouze o apli
kace matematiky by znamenalo něco podobného, 
jako bychom se u soustruhu starali pouze o kva
litu nože nebo v průmyslu pouze o výrobu 
spotřebních statků. Při takové péči by sama 
výroba brzy zašla na úbytě. Stejně tak jedno
stranná starost o aplikace bez náležité pozornosti 
k předstihu v rozvoji samotné matematiky by 
vedla pouze k úpadku vědy. 

Podobně jako jsme objasnili otázku pravdivosti 
v matematice, můžeme vyřešit i otázku základů 
matematiky. Základy každé vědy leží v samotné 
skutečnosti, kterou odrážejí; ' poněvadž však 
předmětem matematiky jsou idealizované objek
ty a odvolávání se na zkušenost se zde nepři
pouští jako argument, otázka základů Či opod
statnění matematiky má svůj zvláštní charakter 
a obtížnost. Nyní můžeme říci, že se tato otázka 
týká všeobecných principů sestrojování matema
tických aparátů. Axiomatická metoda je jedním 
z takových principů. Požadavek bezespornosti 
je možno chápat v tom smyslu, že axiomaticky 
definovaný aparát je vůbec schopen fungovat. 
Z formálního rozporu, jak učí matematická 
logika, lze vyvodit, cokoliv si přejeme, a aparát 
tím ztrácí smysl. Na druhé straně vůbec není 
nutno, aby aparát pracoval podle pravidel 
obyčejné formální logiky. V zásadě nevidíme 
důvodu, proč by pravidla jeho fungování, tj. 
pravidla dedukce, nemohla být zcela jiná — 
podobně jako skutečný stroj nemusí být mecha
nický, ale konstruovaný na jiných principech — 
hlavní je, aby aparát fungoval produktivně. 
Fakticky namísto předchozího logického mo-
nismu matematiky, vyžadujícího obyčejnou 
formální logiku, se vyvinul logický pluralismus 
s různými logikami: obyčejnou formální, kon
struktivní, minimální, víceznačnou aj. Stejně 
tak se zkoumají a přijímají nebo odmítají různé 
úrovně abstrakce — od abstrakce aktuálního 
nekonečna v klasickém Cantorově duchu až 
po ultraintuicionistické hledisko, které připouští 
pouze ohraničené množiny celých čísel. 

A. D. Alexandrou 
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