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R E J S T Ř Í K 

ah znamená stranu s, řádek h shora; sd znamená stranu s, řádek d zdola. 

0 1312, => 143, o 14«, « 14^, c 14,, 502«, d 14„ 502«, S 1516, X 156, 206, 
f1 apod. 16,, /-1 apod. 16a, / | M apod. 1710, Et 1712, f_t apod. 18ia, u 182, 19„, 
n 191, 198, - 19», 502", U 1910, 1 9 n , n 1914, 1 9 u , $ 2010, 20u, 2010, E „ 202, — 21„ 
N 233, {on}, { A ^ apod. 23®, 232, moh 25n, N„ 2613, exp 27«, Limsup2812, 
Lim inf 28u, Lim 28s, 26217, A 3116, typ 313, co 325,'?7 32», a* apod. 327, + 32", 
50211, 502", < 402, 45«, > 402, 456, Ni 46^ (P, u) apod. 57s, X apod. 5710) 

X' apod. 586, Fr 7814, % 8612, 8610, 86^ y> 86„, 86„ 86^ co 865 , 862, 871, %* 93n, 
J(a, b) apod. 1134, L 1136, P 113s, I1 11412, I*> 11412, sup 1579, inf 15711, d(a,M) 
apod.. 21615, Lim 26211, Lim 26211, int 296,, cm apod. 35314, non e 41Ó1S, 
{xa; a € A), {xa} apod. 41212, 41213, ZJa, 2Ja apod. 41713, ,4176, X O Y apod. 
43518, (P, U) apod. 4350, U^ apod. 436,, (P, U), (P, 5K) apod. 4472, X T Y apod. 
44919, X non t Y apod. 44918, sž 4827, N v 49110, .C 5027, D 502«, ZAn apod. 
50212, A . B nebo AB apod. 502", IIAn apod. 50212, + 502«, A \ B apod. 
50214, A ~ B apod. 50214. 

A 

A -prostor 50 39 

aditivní (soustava množin) 46714 

B 

P-prostor 503® 
Baireova: B. funkce 4184, B. množina 

418B 

base: otevřená b. 7013, b. uniformity 
43718 

Bernsteinova věta 502, 
bikompaktní 50410 

bod 5711, 2148 

bodová (množina) 5711 

Tbodově: b. konečný 4121; a-b. konečný 
4133 

C 

Cauchyovská (posloupnost) 23010 

centrovaná (soustava množin) 191" 
cyklická orientace 300s, cyklické uspo-

řádání 29412, cyklický prostor 301,, 
cyklicky uspořádaná množina 2946 

Č 
část 14n 

částečně: č. dědičná soustava 4675, č. 
uspořádaná množina 520 

člen: č. posloupnosti 236, č. souboru 
41213 

D 

á-okolí 4506, á-prostor 44913, <5-relace 
44914, á-spojité (zobrazení) 45012, 
á-stejnoměrné pokrytí 4507 

6 1 7 



dědičná soustava 468s, částečně d. s. 
4676 

dědičně: d. normální 1099, d. plně nor-
mální 463a, d. spočetně plně normál-
ní 4807 

definující (soustava okolí) 62s 

dělicí bod 28112 

de Morganova pravidla 5913 

derivace 585, 956, relativní d. 71„ 
dimense (základního kvádru) 2039 

disjunktní 196, 194, 2312, 412a, cr-d. sou-
bor 4131 

diskontinuum 2289, triadické d. 2<337 

diskrětní: d. prostor 7611, d. soubor 
4211, d. uniformita 43716, tr-d. pro-
stor 42810, ff-d. soubor 4212 

dobré uspořádání 3712 

dokonalé: d. P^-množina 250', d. Os-
množina 250® 

dokonale: d. normální prostor 1099, d. 
otevřená množina 248e, d. uzavřená 
množina 248® 

doplněk 59» 
doplňková soustava množin 5911 

druhý axiom spočetnosti 94„ 

E 

ekvivalence: vztah e. 17s, 18a 

ekvivalentní 145, e. odchylky 2151 

F 

-P-bod: slabý — 654, silný — 66s 

P-modifikace 69" 
P-prostor 66le 

P-redukce 1734 

-F-topologie 6615 

Píř-uzavrená(ý): — množina 34513, 
— obal 34813, — prostor 3432 

Fa-množina 97' 
P^-množina 653, dokonalé — 250', 

relativní — 71, 
funkce 1716 

G 

G^-množina 97® • 
G^-množina 65la, dokonalé — 2509,. 

relativní — 71, 
íř-bod 10413 

S-oddělené (množiny) 10313 

H -prostor 1048 

íř-uzavřený (prostor) 3433 

H-topologie 1049 

H 

iř-oddělené (množiny) 1121 

3-oddělené (množiny) 11212 

Hausdorffův: H. prostor 5038, H. nad-
prostor 2633 

hodnota (zobrazení) 16' 
homeomorfní zobrazení 578, stejno-
měrně h. zobrazení (uniformního pro-

storu) 4382, stejnoměrně h. uniform-
ní prostory 4384 

horní odhad 53a 

hranice 7814 

hromadný bod 588, 95a 

hrubší: h. topologie 5713, h. uniformita. 
43711 

hustá množina 80', uspořádáním h. m. 
117" 

hustě rozložená: h. r. množina 7612,. 
silně h. r. množina 98e, slabě h. r. 
množina 98e 

hustě rozložený: h. r. prostor 7613, silně 
h. r. prostor 98e, slabě h. r. prostor-
98s 

hustě uspořádaná (množina) 3413 

hvězda 9610, 9614 

hvězdovité zjemnění 420la 

hvězdovitě: h. jemnější 42011( h. koiieč-
ný 4242, h. zjemňovat 420n 

hypothesa: h. kontinua 476 

C H 

charakter 8612, 8610, monotónní ch. 90lv 

relativní ch. 871, relativní vnitřní ch-
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872, totální ch. 0311, ch. uspořádáni 
118„, vnitřní ch. 865, 862, 1007, 10010, 
ch. zleva 1193, ch. zprava 1193 

charakteristická funkce. 291 

I 

identické (zobrazení) 18, 
index 412®, množina indexů 4127 

infimum 15710 

inkluse 148 

interval (cyklicky uspořádané množi-
ny) 296„ 

inversně spojité (zobrazení) 15216 

inversní: i. cyklické uspořádání 2945, 
bod i. spojitosti 1506, i. uspořádání 
30,, i. zobrazení 1812 

ireducibilně souvislý 2842 

ireducibilní: i. roztínání 2801( i. zakrytí 
4283 

iregulární (mohutnost) 5117 

isolovaná: i. množina 7613, silně i. mno-
žina 98la, slabě i. množina 9813 

isolované: i. pořadové číslo 4016 

isolovaný: i. bod 766, silně i. bod 9812, 
slabě i. bod 9813, zleva i. bod 11410, 
zprava i. bod 11410, i. prostor 7611, 
silně i. prostor 9815, slabě i. prostor 
98l6 

J 
jednoduchá zavřená křivka 308la 

jednoduchý oblouk 29112 

jemnější: hvězdovitě j. soubor 42014, j. 
soubor 42015, j. topologie 57la, j. uni-
formita 437U 

K 
JT-prostor 9714 

kartézský součin 156, 208, 122„ 437, 
kategorie: první k. 8414 

kombinatoricky: k. konečný 4242, k. 
podobné prodloužení 4826, k. podob-
né soubory 482, 

kompaktní 190u, 504u, k. /9-obal 205», 
relativně k. 210a, relativně S-k. 
21014, >S-k. 181a, spočetně k. 181a, 
»-kompaktní 4563 

komponenta 2719 

koncentrační bod 191le 

koncový bod (prostoru) 290B 

konec 2968 

konečná: k. množina 242, k. mohutnost 
26", k. posloupnost 234 

konečný: bodově k. 412^ hvězdovitě 
k. 4242, kombinatoricky k. 4242, lo-
kálně k. soubor funkcí 417a, lokálně 
k. soubor množin 413la, c-bodově 
konečný 4133, (T-lokálně konečný 
419" 

konfinální 48a 

konstituant 279® 
kontinuum 2746, hypothesa kontinua 

4 7 5 

konvergentní posloupnost: k. p. bodů 
1303, k. p. množin 26217 

kružnice: topologická k. 308la 

křivka: jednoduchá zavřená k. 30812 

křížit se (o dvojicích bodů) 299® 
kvádr: základní k. 2039 

kvasikomponenta 2731® 

L 

í-prostor 1304, 5041" 
i-topologie 130a 

lemma: Zornovo 1. 538 

limita: stejnoměrná 1. 158" 
limitní: l.bodl29a,l. pořadové číslo 40u 

Lindelófova vlastnost 1749, silná L. v. 
174le, slabá L. v. 174le 

lineární: 1. orientace 2844,1. uspořádání 
52x 

lokálně: 1. konečný soubor funkcí 417a, 
1. konečný soubor množin 41312, 1. 
souvislý 3213, 1. určená soustava 
46710, náležet 1. 4676, náležet v bodě 
1. 4673, náležet vnitřně 1. 4678,,cr-lo-
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kálně konečný 413", vnitřně lokálně 
určená soustava 467e, (prostor) má 
1. vlastnost 47210, (prostor) má v bo-
dě 1. vlastnost 4727 

lokální souvislosti: bod 1. s. 3193, 3195 

M 

m-metrisovatelný 45716 

maximální prvek (částečně uspořádané 
množiny) 537 

menší (mohutnost) 45®, (pořadové čís-
lo) 40l 

metrický prostor 21610, m. p. příslušný 
k pseudometrice 430la 

metricky úplný prostor 23010 

metrika 21512 

metrisovatelný: m. prostor 216®, m-m. 
prostor 45716, m. uniformní prostor 
437„ ' 

mezera 36x 

množina 134, bodová m. 5711, m. in-
dexů 4127 

modifikace: F-ra. 6914 

mohutnost 2512, 267, 31x, konečná m. 
2615, nekonečná m. 2616 

monotónní 3111, m. charakter 904 

Morgan: de M.-ova pravidla 5913 

multiplikativní (soustava množin) 
46713 

N 

i^-prostor 107n 

2V*-prostor 109a 

^/-topologie 107n 

itf*-topologie 109a 

nadmnožina 1410 

nadprostor: Hausdorffův n. 2633 

náležet: n. lokálně 4675, n. v bodě lo-
kálně 467®, n. vnitřně lokálně 467® 

nebo 132 

nekonečná: n. množina 243, n. mohut-
nost 261®, n. posloupnost 236 

neomezená: n. funkce 1714, n. množina 
17" 

nepřístupný 2635 

nespočetná (množina) 24® 
normálně oddělené množiny 434® 
normální pokrytí 44619, n. otevřené p. 

441, 
normální prostor 107la, dědičně n. p. 

1099, dokonale n. p. 1103, plně n. p. 
451", dědičně plně n. p. 4632, spočet-
ně plně n. p. 475", dědičně spočetně 
plně n. p. 480, 

normální uspořádáni 4417 

nutná (podmínka) 14® 

O 
obal: JTř-uzavřený o. 348la, kompakt-

ní p-o. 2059, úplný o. 2351 

obecný prostor 9515 

oblouk 29112 

obor (zobrazení) 16® 
oboustranně spojité zobrazení 1552 

oddělené množiny 1024, H-o. m. 10313, 
H-o. m. 1124, H-o. m. 11212, normál-
ně o. m. 434® 

odhad: horní o. 532 

odchylka 2143, ekvivalentní o. 2151, 

symetrická o. 215° 
okolí 59b, 6-o. 4505, g-o. 21411, (g, e)-o. 

21410, relativní o. 71a, stejnoměrné 
o. 44719, O. zleva 11312, o. zprava 
11313 

omezená: o. funkce 17i5, o. množina 
1713, totálně o. pseudometrika 46118 

omezený: totálně o. prostor 221", to-
tálně o. uniformní prostor 4481 

ordinální číslo 395 

orientace: cyklická o. 300®, lineární o. 
2844 

oscilace 15713 

otevřená: o. base 7013, o. množina 6410, 
dokonale o. množina 248®, relativně 
o. množina 719 

otevřené: o. pokrytí 4193, normální o. 
pokrytí 441, 
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parakompaktní 451x 

pás (rozkladu) 179 

plně: dědičně p. normální 4632, dědičně 
spočetně p. normální 480,, p. nor-
mální 4519, spočetně p. normální 
476" 

plynout* 142 

počáteční číslo 502, 
počátek 2968 

podmínka: p. nutná 148, p. postačující 
14®, p. nutná a postačující 149 

podmnožina 14u 

podobný 31", 319; kombinatoricky po-
dobné: k. p. prodloužení 4826, k. p. 
soubory 482, 

podprostor (uniformního prostoru) 
436, 

pokrytí 1707, normální p. 44619, nor-
mální otevřené p. 441„ otevřené p. 
4193, stejnoměrné p. 446", ó-stejno-
měrné p. 450', uzavřené p. 4193 

pokrývat 170* 
poloregulární prostor 5052, dědičně p. 

p. 5062 

polouzavřené zobrazení 1471® 
pořadové číslo 396, isolované p. č. 4016, 

limitní p. č. 40n 

poslední 3012 

posloupnost 234, 232, konečná p. 234, 
nekonečná p. 235 

postačující (podmínka) 14e 

právě 1410 

prázdná (množina) 1313 

prekompaktní 4481 

prodloužení: přesné p. 482®, rozšiřující 
p. 4824, zúžující p. 4824, kombinato-
ricky podobné p. 4826 

prostá posloupnost 23" 
prosté zobrazení 1812 

prostor (topologický) 574, ó-p. 44913, 
obecný p. 9516, uniformní p. 435e, 
zobecněný uniformní p. 4359 

průměr (množiny) 4583 

průnik 191, 1913 

prvek 134 

první 3011, p. axiom spočetnosti 93®, p. 
kategorie 8414, funkce p. třídy 245® 

před 30" 
přesně spojité zobrazení 145la 

přesné prodloužení 482® 
přímo: p. před 312, p. za 312 

přirozená topologie: — v 1221, v En 

122a 

přirozené uspořádání 322, 409, 45n 

příslušný: metrický prostor p. k pseu-
dometrice 43013 

přístupný 2635 

pseudocharakter 86e, 86„ 1003, 1006, 
relativní p. 872 

pseudokompaktní 44514 

pseudokružnice 30614 

pseudometrika 4302, spojitá p. 43112, 
stejnoměrně spojitá p. 4364, totálně 
omezená p. 46116, p. mé spočetný 
charakter 4866, metrický prostor, 
příslušný k p. 43013, uniformní sou-
stava p. 446u 

pseudooblouk 289la 

R 

i?-bod 1062 

iř-prostor 1064 

iř-topologie 106® 
redukce: F-T. 1734 

regulární: r. mohutnost 511®, r. prostor 
5032, úplně r. prostor 2014, r. uspo-
řádání 501 

rekurentní (definice) 23, 
relativně: r. kompaktní 210a, r. S-

kompaktní 21014, r. otevřená množi-
na 718, r. uzavřená množina 71s 

relativní: r. derivace 719, r. i^-množi-
na 71„ r. Gř^-množina 71„ r. cha-
rakter 871, r. okolí 718, r. pseudo-
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charakter 872, r. uzávěr 71u, r. 
vnitřní charakter 872 

rovný 136 

rozdíl množin 193, symetrický r. m. 
212 

rozklad 17l2, 182, shora spojitý r. 156", 
uzavřený r. 1568 

rozložená: hustě r. množina 7612, řídce 
r. množina 7711, silně hustě r. mno-
žina 986, silně řídce r. množina 9916, 
slabě hustě r. množina 98e, slabě říd-
ce r. množina 99ls 

rozložený: hustě r. prostor 7613, řídce 
r. prostor 77", silně hustě r. prostor 
98s, silně řídce r. prostor 9913, slabě 
hustě r-. prostor 98s, slabě řídce r. 
prostor 9914 

rozpojování 28116 

rozšíření: r. souboru množin 48210, r. 
zobrazení 1710 

rozšiřující prodloužení 4824 

roztínání 2795, ireducibilní r. 280i 

Ř 

řez 3614 

řídce rozložená: ř. r. množina 7711, silně 
ř. r. množina 9916; slabě ř. r. množina 
99" 

řídce rozložený: ř. r. prostor 77°, silně 
ř. r. prostor 9913, slabě ř. r. prostor 
99" 

řídká množina 814 

S 

iS-kompaktní 1812, relativně — 21014 

ff-bodově konečný 413", ff-disjunktní 
413 ,̂ cr-diskrétní prostor 42810, tr-di-
skrětní soubor 4212, cr-kompaktní 
4563, cr-lokálně konečný 41314 

semikontinuum 27816 

separabilní prostor 603", 5031B 

separovaný prostor 503, 
sestupné (uspořádání) 3119 

522 

shora spojitý rozklad 1569 

silná Lindelófova vlastnost 17416 

silně hustě rozložená(ý): s. h. r. množi-
na 986, s. h. r. prostor 989 

silně isolovaná(ý): s. i. bod 98la, s. i. 
množina 9813, s. i. prostor 981S 

silně řídce rozložená(ý): s. ř. r. množina 
9915, s. ř. r. prostor 9913 

silný: s. bod zhuštění 173", s. P-bod 669 

síť (c-síť) 218u 

sjednocení 182, 199, 19a 

skok 362 

skupina-3 6S 

slabá Lindelofova vlastnost 174le 

slabě hustě rozložená(ý): s. h. r. množi-
na 986, s. h. r. prostor 988 

slabě isolovaná(ý): s. i. bod 9813, s. i. 
množina §813, s. i. prostor 9816 

slabě řídce rozložená(ý): s. ř. r. množi-
na 99", s. ř. r. prostor 99" 

slabý: s. bod zhuštění 1733, s. P-bod 
654 

složené zobrazení 1610 

soubor 412® 
současně 133 

součet: s. množin 50213, s. souboru čísel 
41714, S. souboru funkcí 417e, s. typů 
32" 

souhlasit: uniformní soustava pseudo-
metrik a zobecněná uniformita sou-
hlasí 447", uniformní soustava za-
krytí a uniformní soubor pseudo-
metrik souhlasí 447", zobecněná 
uniformita a topologie souhlasí 
43811, zobecněná uniformita a uni-
formní soustava zakrytí souhlasí 
4 4 7 1 3 

souřadnice 15a, 20" 
soustava (množin) 13la 

souvislý 2653, lokálně s. 3213, ireduci-
bilně s. 284a, bod lokální souvislosti 
31 93, 3 1 95 , 

spočetná množina 244, nejvýš s m. 247 



Dočetně: s. kompaktní 1813, s. plně 
normální 475°, dědičně s. plně nor-
mální 480, 

početnosti: druhý axiom s. 94a, první 
axiom s. 93® 

početný charakter: pseudometrikamá 
s. ch. 4865 

pojitá: s. .pseudometrika 43112, stejno-
měrně s. pseudometrika 4364 

pojité zobrazení 14311; <5-s. z. 450la, 
inversně s. z. 15216, oboustranně s. z. 
1552, přesně s. z. 145la, stejnoměrně 
s. z. (metrického prostoru) 2619, stej-
noměrně s. z. (uniformního prostoru) 
4364 

pojitosti: bod s. 1424, bod inversní s. 
150s 

ipojitý: shora s. rozklad 156® 
itejnoměrná limita 15814 

itejnoměrné: s. okolí 447le, s. pokrytí 
446®, á-s. pokrytí 4507 

itejnoměrně homeomorfní: s. h. uni-
fomní prostory 4384, s. h. zobrazení 
4382 

itejnoměrně spojitá pseudometrika 
4364 

itejnoměrně spojité zobrazení (metric-
kého prostoru) 261®, s. s. z. (uni-
formního prostoru) 4364 

iubbase uniformity 4371® 
aupremum 157® 
3ymetrická odchylka 215® 
symetrický rozdíl množin 21a 

T 

T0-prostor 50310 

ÍZ7!-prostor 503, 
Tj-prostor 503, V ' 
IVprostor 50 3j 
Tichonovův prostor 5043 

topologická: t. kružnice 30813, t. vlast-
nost 576 

topologický prostor 57á 

topologicky úplný prostor 238® 
topologie 57®, hrubší t. 5713, jemnější 

t. 5713 

totálně omezená(ý): t. o. prostor 22114, 
t. o. pseudometrika 4611®, t. o. uni-

1 formní prostor 4481 

transfinitní: t. číslo 392, t. indukce 403, 
41i„ 

triadické diskontinuum 263, 
trojúhelníkový axiom 21513 

třídy: funkce první t. 245® 
typ (uspořádané množiny) 3110> t. in-

versního uspořádání 327 

U 

í7-bod 503® 
í7-modifikace 503® 
ř7-prostor 503® 
uniformisovatelný 4386 

uniformita 43510, hrubší u. 43711, jem-
nější u. 43711, zobecněná u. 435w 

uniformní: u. prostor 435e, zobecněný 
u. prostor 4359, u. soustava pseudo-
metrik 446u, u. soustava zakrytí 
445, 

úplná soustava okolí 6114 

úplně: ú. normální prostor 5044, ú. 
regulární prostor 2014 

úplný: ú. obal 2351, metricky ú. pro-
stor 230lo, topologicky ú. prostor 
238« 

určená: lokálně u. soustava 46710, 
vnitřně lokálně u. soustava 4679 

úsek 31le 

uspořádaná: u. dvojice 153, u. množina 
303, cyklicky u. množina 2945, čás-
tečně u. množina 52,, hustě u. mno-
žina 3413 

uspořádání 30®, cyklické u. 29412, cha-
rakter u. 118s, lineární u. 52x 

uspořádáním hustá množina 11717 

uspořádaný prostor 1134, zobecněný u. 
p. 114® 
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uzávěr 5710, relativní u. 71u 

uzavřená množina 63s, dokonale u. m. 
248®, FH-u. m. 34513, relativně u. m 
71, 

uzavřené: u. pokrytí 4193, u. zobrazení • 
14713 

uzavřený: u. rozklad 1568, FH-u. obal 
348la, FH-u. prostor 3432, H-u. pro-
stor 3433 

V 

větší (mohutnost) 45®, (pořadové číslo) 
402 

vlastnost: (prostor) má lokálně v. 
47210, (prostor) má v bodě lokálně v. 
472' 

vnitřek 5912 

vnitřně: náležet v. lokálně 467®, v. lo-
kálně určená soustava 467s 

vnitřní charakter 866,' 862, 100', 10010, 
relativní v. ch. 872 

vnořený (prostor) 71u, 436, 
výběrové pravidlo 432 

výběru: axiom v. 43® 
vybraná (posloupnost) 23la 

vytvářet: ó-relace je vytvořena unifor-
mitou 44910, uniformita vytváří to-
pologii 43813, uspořádání je vytvo-
řeno cyklickým uspořádáním 2964, 

297le, zobecněná uniformita je ]vy-
tvořena nmožinou |fpseudometrili 
4361 

vzdálenost: v. bodu od množiny 21614, 
v. dvou bodů 21611 

vzestupné (uspořádáni) 3116 

vzor: v. množiny 171, v. prvku 173 ' 

Z 

za 30®, přímo za 31a 

základní (kvádr) 203, 
zakrytí 170', 4452, ireducibilní z. 4283, 

uniformní soustava z. 445s 

zakrývat 1704 

zavřená: jednoduchá z. křivka 308la 

zhuštění: bod z. 17315, silný bod z. 
173®, slabý bod z. 1733 

zjemnění: hvězdovité z. souboru mno-
žin 420la, z. souboru množin 420u 

zjemňovat: hvězdovitě z. soubor mno-
žin 420u, z. soubor množin 420u 

zobecněná(ý): z. uniformita 43515, z. 
uniformní prostor 435, 

zobrazení: z. do 16a, z. na 16u, z. slo-
žené 1610 

Zornovo lemma 538 

zúžení: z. souboru množin 48210, z. 
zobrazení 17® 

zúžující prodloužení 4824 
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