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Základy logiky a teorie množin

1.

Základy logiky a teorie množin
A.

Logika

Matematická logika vznikla v 19. století. Jejím zakladatelem byl anglický matematik G. Boole (1815 -1864).
Boole prosadil algebraické pojetí logiky a zavedl logické spojky. K dalším tvůrcům booleovské logiky patřil
J. Venn (1834 -1923). Predikátová logika a její vznik je pak spojen s německým matematikem G. Fregem
(1848 -1925). Frege zavedl v logice pojem kvantifikátoru.
Výrok
Definice (intuitivní) :
Výrok je tvrzení o němž má smysl říci, zda je pravdivé nebo nepravdivé.
Výroky značíme A, B, …..
Je-li A pravdivý, zapisujeme tuto skutečnost symbolicky p(A) = 1,
je-li A nepravdivý, píšeme p(A) = 0.
Symboly 0; 1 se nazývají pravdivostní hodnoty.

Tato tvrzení budeme zkoumat samostatně, bez souvislosti s případným kontextem. Každé tvrzení pro nás bude
samostatným celkem. Je dobré si uvědomit, že není nutné okamžitě vědět, zda je dané tvrzení pravdivé nebo
nepravdivé, abychom o něm řekli, že se jedná o výrok. Musí ale být smysluplné zabývat se otázkou pravdivosti
tohoto tvrzení (v dalším textu si ukážeme tvrzení, kde to smysluplné není), jinak řečeno musí existovat cesta, jak
se k pravdivosti tvrzení dobrat.
Vše si nejdříve vysvětlíme na větách z běžného života a postupně přejdeme i k větám matematickým, které nám
umožní přesněji formulovat, co je pravda nebo nepravda (slovo lež se v matematické logice nepoužívá). Nejdříve
si ale ukážeme několik příkladů:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

„V roce 1998 získala hokejová reprezentace České republiky zlatou medaili na olympijských
hrách v Naganu.“
Uvedená věta je výrokem. Dokonce je pravdivým výrokem, jehož pravdivost si můžeme snadno ověřit
nahlédnutím do historických sportovních tabulek.
„Český král a římskoněmecký císař Karel IV. vládl v 18. století.“
I tato věta je výrok. Samozřejmě je to výrok nepravdivý, to všichni známe z dějepisu.
„4 < 5“
Opět máme před sebou výrok. Ačkoli tak na první pohled nemusí vypadat, jedná se vlastně o zkrácený
zápis jednoduché věty, která říká: „Číslo čtyři je menší než číslo pět.“ Taková věta je samozřejmě
pravdivá.
„Sedni si!“
Výše uvedené tvrzení je větou rozkazovací. U rozkazu ale nemá smysl hovořit o pravdivosti. Můžeme
uvažovat pouze o tom, zda bude či nebude splněn, ale to nesouvisí s pravdivostí. Je to tedy první příklad
tvrzení, které není výrokem.
„Co je dnes k večeři?“
Při hlubším zamyšlení zjistíme, že ani u otázek nemá valný smysl zabývat se jejich pravdivostí. Něco
jiného by byly odpovědi na otázky. Tato věta také není výrokem.
„Ať se máme všichni dobře!“
Z jazykového hlediska je tento celek větou přací. Ani u vět přacích však nemá smysl ptát se na jejich
pravdivost. Opět se můžeme maximálně ptát, zda se nám přání splní.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

studijní text

Základy logiky a teorie množin

Trzení:
„Na státní vlajce České republiky je modrý trojúhelník.“
„Slovo rostlina označuje totéž, co slovo živočich.“
„Evropská unie má více než 15 členských zemí.“
„Československá televize začala vysílat v roce 1953.“
„Nejvyšší povolená rychlost vozidel v obci je v ČR stanovena na 90km/h.“
„Demokracie je totalitní zřízení.“
„Posvátnou knihou muslimů je Korán.“
„Číslo 3 patří do množiny reálných čísel.“
„5,12 = 18,1“
„−5 + 3 < 154“
„Přičtení stejného čísla k oběma stranám rovnice je ekvivalentní úpravou.“

Ohodnocení:
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1

Prohlédneme-li si předchozí příklady, zjistíme, že jediný typ jednoduché věty (souvětí prozatím ponechme
stranou), který připadá v úvahu jako výrok, je věta oznamovací. Rozkaz, otázka ani věta přací výrokem být
nemohou. To však neznamená, že všechny oznamovací věty jsou výroky:
1.

„Učitel drží v ruce křídu.“

Při prvním pohledu bychom se mohli nechat unést myšlenkou, že jde o výrok – vždyť se stačí na učitele
podívat a hned víme, zda křídu skutečně drží. Zde narážíme na první rozdíl mezi běžným a matematickým
jazykem. Na začátku jsme si zapověděli uvažovat posuzovaná tvrzení v jakémkoli kontextu. Řekli jsme si,
že tvrzení budeme posuzovat jako samostatné celky. V takové situaci ovšem nemůžeme vědět, o kterém
z milionů učitelů se tato věta vyjadřuje. To by v běžném jazyce vyplynulo právě z kontextu, který jsme si
zakázali. Nemá tedy smysl zabývat se pravdivostí tohoto tvrzení, protože nikdy nebudeme vědět, na kterého
z učitelů se podívat. Věty obsahující takový „nezjistitelný“ prvek nebudeme za výroky považovat.
2.

„x > 10“

Přečteme-li si tento matematický zápis, dostaneme opět oznamovací větu. Ale co máme dosadit za x? To
nevíme. Věta tedy opět není dostatečně přesná. Abychom mohli hovořit o pravdivosti takové věty, museli
bychom vzít v úvahu nějaké další dodatečné informace, ale to jsme si zakázali.
Jednotlivé výroky lze spojovat ve složené výroky pomocí logických spojek. Předmětem studia
výrokové logiky je studium závislosti pravdivostní hodnoty složeného výroku na způsobu spojení a na
pravdivostních hodnotách jednotlivých výroků.
Negace výroku

Výrok A’ (resp. ¬A) se nazývá negace výroku A. Negace mění pravdivostní hodnotu výroku v
opačnou.
p(A)
1
0

p(A’)
0
1

Negací výroku budeme tedy rozumět takový výrok, který popírá pravdivost výroku původního.
Negace výroku je tedy jeho „pravý opak“, který vylučuje platnost původního výroku. Pravdivostní ohodnocení
negace výroku musí být vždy opačné než pravdivostní ohodnocení původního výroku. Nejjednodušším
způsobem, jak z výroku vyrobit jeho negaci, je přidat na začátek daného výroku formulaci: „Není pravda, že…“
Další možností je ovšem vytvoření nového výroku s opačnou „pravdivostí“. Pokud vyrábíme z výroku jeho
negaci, říkáme, že výrok negujeme. Ukázka na příkladech nám pomůže k lepšímu porozumění pojmu negace:
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Výrok:
„Na státní vlajce České republiky je modrý
trojúhelník.“
„Číslo 1 je záporné.“

„Číslo 0,5 patří do množiny celých čísel.“
„V Dobřichovicích je právě teď bezvětří.“

„V Praze na Žižkově včera ve 13:00 pršelo.“
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Negace:
„Není pravda, že na státní vlajce České republiky je modrý
trojúhelník.“
„Na státní vlajce České republiky není modrý trojúhelník.“
„Není pravda, že číslo 1 je záporné.“
„Číslo 1 není záporné.“
„Číslo 1 je nezáporné.“
„Není pravda, že číslo 0,5 patří do množiny celých čísel."
„Číslo 0,5 nepatří do množiny celých čísel.“
„Není pravda, že v Dobřichovicích je právě teď bezvětří."
„V Dobřichovicích není právě teď bezvětří.“
„V Dobřichovicích právě teď vane vítr.“
„Není pravda, že v Praze na Žižkově včera ve 13:00
pršelo.“
„V Praze na Žižkově včera ve 13:00 nepršelo.“

Všimněme si, že pravdivost výroků v posledním řádku tabulky je proměnlivá s počasím, ale přesto jsme dokázali
vytvořit negaci. Tvorba negací tedy nezávisí na pravdivostním ohodnocení původního výroku. Proč jsme
nepoužili negaci ve tvaru „V Praze na Žižkově včera ve 13:00 svítilo slunce.“? Takový výrok by totiž nebyl
negací výroku původního. Představme si situaci, kdy by na Žižkově ve zmiňované době bylo zataženo, ale bez
deště. V takovém případě by původní výrok i uvedený návrh negace byly nepravdivé. Ale my jsme si řekli, že
výrok a jeho negace musí mít vždy navzájem opačné pravdivostní ohodnocení.
Ještě bychom si měli říci, co nastane, jestliže výrok znegujeme dvakrát za sebou. Pak se dostaneme k původnímu
výroku, u kterého jsme s negováním začínali. Popřeme-li totiž negaci výroku, dostáváme výrok původní.
Výrok se nazývá elementární, nebo též atomární, neobsahuje-li logické spojky. Například výroky A ; B
jsou atomární. Rozhodování o pravdivosti atomárního výroku přísluší odpovídající vědecké disciplíně, která
zkoumá shodu jeho obsahu s objektivní realitou.
Logické spojky

Logické spojky, které spojují dva výroky, definujeme tabulkou pravdivostních hodnot vypsáním všech
existujících kombinací. Spojky se po řadě nazývají
konjunkce ∧, disjunkce ∨, implikace ⇒, ekvivalence ⇔
Výroky vzniklé spojením elementárních výroků pomocí logiských spojek říkáme složené výroky
Mezi složené výroky patří například tyto věty:
Dnes je pondělí a venku prší.
Mám psa nebo kočku.
Jestliže je auto červené, pak není modré.
Tato věta je výrok právě tehdy, když o ní můžeme jednoznačně říct, že je pravdivá, nebo nepravdivá.

Konjunkce
Pod pojmem konjunkce si můžeme představit obdobu
spojky „a“, kterou známe z běžné řeči, a také ji tak budeme
číst. Její význam si osvětlíme na příkladu. Vezměme např.
dva následující výroky:
A. „Dnes je pondělí.“
B. „Venku prší.“
Po jejich spojení pomocí konjunkce (tedy vlastně spojky
„a“) vznikne věta:
„Dnes je pondělí a venku prší.“

Konjunkce
p(A)
1
1
0
0

p(B)
1
0
1
0

p(A ∧ B)
1
0
0
0

slovní vyjádření: A a zároveň B
logický význam: současně platí A i B
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Konjunkce je pravdivá právě tehdy, když jsou pravdivé oba spojované dílčí výroky. Jinak je nepravdivá.
Jinak řečeno, aby byla konjunkce pravdivá, musí být pravdivé oba spojované výroky. Pokud je pravdivý jen
jeden nebo dokonce žádný, konjunkce je nepravdivá.
V matematických větách se konjunkce obvykle čte jako „a současně“. Zápis „3<5 ∧ 5<7“ tedy přečteme jako:
„Číslo tři je menší než číslo pět a současně číslo pět je menší než číslo sedm.“
Tento výrok o přirozených číslech je pravdivý, protože oba dílčí výroky jsou také pravdivé. Pokud bychom jeden
z nich vyměnili za výrok nepravdivý (například s obrácenou nerovností), byla by už celá konjunkce nepravdivá.

Disjunkce
Disjunkce je vlastně spojka „nebo“. V běžném jazyce se většinou spojka „nebo“ používá ve smyslu
vylučovacím. V matematické logice je to trochu jinak, ukažme si to opět na příkladu. Budeme mít dva výroky:

Disjunkce
p(A)
1
1
0
0

p(B)
1
0
1
0

p(A ∨ B)
1
1
1
0

slovní vyjádření: A nebo B
logický význam: platí aspoň jeden z A, B

A. „Dnes pršelo v Praze.“
B. „Dnes pršelo v Brně.“
Po jejich spojení pomocí disjunkce (vlastně spojky „nebo“)
vznikne věta:

Dnes pršelo v Praze nebo v Brně.
V Praze nebo v Brně dnes pršelo.

V běžné mluvě chápeme situaci tak, že pršelo právě na jednom ze dvou míst. Takový přístup ukazuje vylučovací
význam této spojky („buď jeden, nebo druhý“). V matematice je to ale jinak, zde připouštíme i situaci, že
nastanou obě varianty současně, tedy v našem případě pršelo v Praze i v Brně.
Disjunkce dvou výroků je pravdivá právě tehdy, když je pravdivý alespoň jeden ze spojovaných výroků.

Implikace
K spojení dvou vět pomocí implikace se používá sousloví „z toho plyne“, mnohem častěji se implikace do běžné
řeči „překládá“ jako vazba „jestliže – pak“. U této spojky záleží na pořadí výroků. U konjunkce i disjunkce bylo
jedno, zda jsme psali nejdříve první výrok a potom druhý nebo naopak. Spojením jsme získali výrok stejného
významu i pravdivostního ohodnocení. Implikace se chová jinak, při změně pořadí výroků se změní nejen
význam výsledného výroku, ale často i jeho pravdivostní ohodnocení. Zkusme si opět spojit dva výroky:

Implikace
p(A)
1
1
0
0

p(B)
1
0
1
0

p(A ⇒ B)
1
0
1
1

slovní vyjádření: jestliže A, pak B
logický význam: z A plyne B

A. „Dnes pršelo v Praze.“
B. „Dnes byly některé pražské chodníky mokré.“
Po spojení implikací vznikne věta:
Jestliže dnes v Praze pršelo, pak byly dnes některé pražské
chodníky mokré.
Změníme – li pořadí výroků, vznikne obrácená implikace:
Jestliže byly dnes některé pražské chodníky mokré, pak
v Praze dnes pršelo.

Věta získala zcela jiný význam. A tím i jinou pravdivostní hodnotu. (Chodníky mohou být mokré i z jiného
důvodu, rozhodně z toho nevyplývá fakt, že muselo pršet.)
Stejnou pravdivostní hodnotu jako výrok A ⇒ B má výrok B’ ⇒ A’:
Jestliže byly dnes všechny pražské chodníky suché, potom v Praze nepršelo.
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Pro implikaci A ⇒ B platí následující terminologie:
A se nazývá postačující podmínka pro B
Implikace B ⇒ A se nazývá obrácená implikace
B se nazývá nutná podmínka pro A.
B’ ⇒ A’ se nazývá obměna implikace.

Ekvivalence
Pokud výroky A a B spojíme pomocí ekvivalence, čteme takové spojení jedním z následujících způsobů:
„A právě když B.“
„A právě tehdy, když B.“
„A tehdy a jen tehdy, když B.“
„Výrok A je ekvivalentní s výrokem B.“
„Výroky A a B jsou ekvivalentní.“

A. „Ludolfovo číslo je iracionální.“
B. „Ludolfovo číslo nelze zapsat zlomkem.“

Ekvivalence
p(A)
1
1
0
0

p(B)
1
0
1
0

p(A ⇔ B)
1
0
0
1

Zaměnili jsme dva termíny, které označují tutéž vlastnost
čísla. Mohli bychom hovořit o pouhém využití synonym.
V matematice můžeme narazit i na podstatně složitější
formulace.

slovní vyjádření: A právě tehdy, když B
logický význam: A a B jsou ekvivalentní

Ekvivalence je pravdivá právě tehdy, když jsou oba výroky
pravdivé nebo když jsou oba výroky nepravdivé.

Při vyhodnocování pravdivostní hodnoty složeného výroku budeme zachovávat následující pořadí operací:
negace’, konjunkce ∧, disjunkce ∨, implikace ⇒, ekvivalence ⇔
Uzávorkování je tomuto pořadí nadřazeno.

Pro negace složených výroků platí následující vztahy:
1. (A’) ’ = A.
2. (A ∧ B) ’ = A’ ∨ B
3. (A ∨ B) ’ = A’ ∧ B’
4. (A ⇒ B) ’ = A ∧ B’
5. (A ⇔ B) ’ = (A ∨ B) ∧ (A’ ∨ B’)
Příklady:
A: Dnes je pondělí a venku prší.
A’: Dnes není pondělí nebo venku neprší.
A’: Není pravda, že dnes je pondělí a venku prší
B: Mám psa nebo kočku.
B’: Nemám psa ani kočku.
B’: Není pravda, že mám psa nebo kočku.
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C: Jestliže je auto červené, pak není modré.
C’: Auto je červené a zárověň modré.
C’: Není pravda, že je-li auto červené, pak není modré.
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D: Světlo je právě tehdy, když není tma.
D’:Je světlo a zároveň je tma nebo není světlo a není tma.
D’: Není pravda, že světlo je právě tehdy, když není tma.
Matematické objekty s jednoznačně stanoveným významem, např. 1, π, 2 nazýváme konstanty.
Objekty, které nemají jednoznačně stanovený význam, např. x, y, z, nazýváme proměnné.
Definice:
Výroková forma je tvrzení obsahující proměnné, z něhož se stane výrok po dosazení konstant za proměnné.
Z výrokové formy lze utvořit výrok také tak, že všechny proměnné ve formě vážeme nějakou omezující
podmínkou, jednoznačně specifikující jejich počet. Tato podmínka se nazývá kvantifikátor.

Příklad:
Tvrzení A: 3x je sudé, je výroková forma.
Volíme-li x = 1, pak p(A) = 0 tj. nepravdivý výrok, zatímco pro x = 2 je p(A) = 1 tj. pravdivý výrok
V matematice se nejčastěji používají následující dva kvantifikátory:
1. obecný kvantifikátor, který se označuje ∀ a čte se „pro každé“
2. existenční kvantifikátor , který se označuje ∃ a má význam „existuje aspoň jeden“
Kvantifikátorů existuje nekonečně mnoho. Příkladem dalšího kvantifikátoru je kvantifikátor ∃! s významem
existuje právě jeden. Podobně existují kvantifikátory právě dva, právě tři, atd. Nejběžněji používané
kvantifikátory využívají slovních spojení aspoň, právě a nejvýše.
Příklady:
Alespoň jeden z vás to dokázal.
Nikdo to neumí.
Všichni se smějeme.
Někdo nedával pozor.
Ukázka zápisu pomocí symbolů:
Pro každé číslo x z R platí, že přičteme-li k němu libovolné kladné číslo y, zvětšíme ho, nebo se nezmění.
∀x∈R, y∈R+; x + y ≥ x.
Existuje alespoň jedno číslo x z R pro které platí, že vynásobíme-li jej -1, jeho hodnota se nezmění.
∃ x∈R; x = -x.
Negací obecného kvantifikátoru je existenční a naopak:
obecný kvantifikátor ∀ negujeme jako "existuje alespoň jeden, který ne", ...
existenční kvantifikátor ∃ negujeme jako "pro žádný", "nikdo", "neexistuje žádný", ...
Výroky s kvantifikátory a jejich negace:
Alespoň jeden z vás to dokázal. → Nikdo z vás to nedokázal.
Nikdo to neumí. → Alespoň jeden to umí.
Všichni se smějeme. → Alespoň jeden se nesměje.
Někdo nedával pozor. → Všichni dávali pozor.
Některé věci prostě nedávají smysl. → Vše dává smysl.
Jeden z nás dvou to chápe. → Ani já, ani ty to nechápeme.
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Výrokové formy A , B se nazývají logicky ekvivalentní, což zapisujeme A = B, když je forma A ⇔ B tautologie.
Například formy (A ∧ B) a (B ∧ A) jsou logicky ekvivalentní, platí (A ∧ B) = (B ∧ A)
Forma (A ∧ B) ⇔ (B ∧ A) je tautologie.

Výroková forma, která při dosazení libovolné kombinace pravdivostních hodnot elementárních výroků
nabývá hodnotu 1 se nazývá tautologie
nabývá–li hodnotu 0 nazývá se kontradikce.

Příklad:
Šárka a Iva čekají na svoje kamarády Petra, Honzu a Jirku. Šárka tvrdí: Přijde-li Petr a Honza, přijde i Jirka.
Iva říká: Já si myslím, že když přijde Petr a nepřijde Jirka, nepřijde ani Honza.
Na to povídá Šárka: To ale říkáš totéž co já. Rozhodněte, zda obě skutečně říkají totéž.
Řešení:
Nejprve provedeme vhodné označení atomárních výroků. Symbolem A označme výrok „Petr přijde“,
symbolem B označme výrok „Honza přijde“ a dále C označme výrok „Jirka přijde“. V provedeném označení
má výpověď Šárky tvar: X = (A ∧ B) ⇒ C a výpověď Ivy tvar: Y = (A ∧ C’) ⇒ B’. Aby Šárka a Iva říkaly totéž,
musí být X ⇔ Y tautologie. Sestavíme tabulku pravdivostních hodnot.

A

B

C

B’

C’

A∧B

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0

(A∧B)⇒C
X
1
0
1
1
1
1
1
1

A∧C’
0
1
0
1
0
0
0
0

(A∧C’)⇒B’
Y
1
0
1
1
1
1
1
1

X⇔Y
1
1
1
1
1
1
1
1

Z tabulky pravdivostních hodnot vyplývá, že X ⇔ Y je tautologie, což znamená, že Šárka a Iva říkají skutečně
totéž.

Následující výrokové formy jsou tautologie:
1. (A ⇒ B) ⇔ (B’ ⇒ A’)
2. ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ C)) ⇒ (A ⇒ C)
3. (A ⇔ B) ⇔ ((A⇒ B) ∧ (B ⇒ A))
Uvedené tautologie mají zásadní význam. Tvoří základ teorie důkazů.
Tvrzení (1) říká, že důkaz implikace je ekvivalentní důkazu její obměny.
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Vlastnost (2) se nazývá tranzitivita implikace. Tvrzení (2) můžeme rozšířit na libovolný konečný počet
výrokových proměnných A1, . . . . . . . An. Odtud plyne, že forma [(A1 ⇒ A2) ∧ (A2 ⇒ A3 ) ∧ . . . . . (An-1 ⇒ An)] ⇒
(A1 ⇒ An) je tautologie.
Část (3) říká, že důkaz ekvivalentnosti dvou tvrzení dokážeme důkazem implikace a obrácené implikace.

Platí následující vztahy pro negace složených výroků:
1. (A’) ’ = A.
2. (A ∧ B) ’ = A’ ∨ B
3. (A ∨ B) ’ = A’ ∧ B’
4. (A ⇒ B) ’ = A ∧ B’
5. (A ⇔ B) ’ = (A ∨ B) ∧ (A’ ∨ B’)
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B. Důkazy v matematice
Matematická tvrzení mají často tvar implikací, nebo ekvivalencí.
Ve větě tvaru A ⇒ B se A nazývá předpoklad a B tvrzení věty nebo závěr.
Existují tři základní možnosti důkazu implikace: přímý, nepřímý a sporem.

Přímý důkaz:
Chceme-li dokázat implikaci A ⇒ B přímým důkazem, pak se pokusíme zkonstruovat tzv.
řetězec implikací
A ⇒ A1 , A1 ⇒ A2 , . . . . . . ., An ⇒ B.

Nepřímý důkaz:
Při nepřímém důkazu využijeme platnost tautologie (A ⇒ B) ⇔ (B’ ⇒ A’)
Implikaci (B’ ⇒ A’) potom dokazujeme přímým důkazem.

Důkaz sporem:
Vycházíme z předpokladu, že p(A∧ B’) = 1 a konstruujeme řetězec implikací
A∧ B’⇒A1 , A1 ⇒ A2 , . . . . . . . , An ⇒ S
až dojdeme k výroku S, který logicky popírá původní předpoklad, nebo nějaký evidentně pravdivý výrok.
Spor je situace, kdy nějaký výrok a jeho negace mají být současně pravdivé.

Příklad:
Dokažte přímo, nepřímo i sporem, že ∀ x ∈ N : x ≥ 2 ⇒ 6x + 3 > 13.
Řešení:
a) Přímý důkaz:
Jednotlivé kroky důkazu vyžadují elementární znalosti o vlastnostech nerovností.
x≥2
⇒
6x ≥ 12
⇒
6x + 1 ≥ 12 + 1
⇒
6x + 1 ≥ 13
Uvedený řetězec implikací tvoří důkaz tvrzení.

⇒

6x + 3 > 13

b) Nepřímý důkaz:
Sestrojíme obměnu původní implikace.
∀ x ∈ N: 6x + 3 ≤ 13 ⇒ x < 2:
Toto tvrzení je logicky ekvivalentní původnímu tvrzení. Obměnu dokážeme přímým důkazem. Zkonstruujeme
řetězec implikací
6x + 3 ≤ 13

⇒

6x ≤ 10

⇒

x≤

10
6

⇒

x < 2:
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c) Důkaz sporem:
Předpokládejme, že dokazované tvrzení neplatí. Pak je ale pravdivá jeho negace. Negace implikace má tvar
∃ x ∈ N : x ≥ 2 ∧ 6x + 3 ≤ 13
Z tohoto předpokladu nyní plyne, že existuje x ∈ N takové, že
x ≥ 2 ∧ 6x + 3 ≤ 13

⇒

x ≥ 2 ∧ 6x ≤ 10

což je spor, neboť žádné x ∈ N vlastost x ≥ 2 ∧ x ≤

⇒

x≥2 ∧ x≤

10
6

10
nemá. Předpoklad, z něhož se řetězec implikací
6

odvíjel, je tedy nepravdivý. To ale znamená, že je pravdivá jeho negace. Tato negace je však ekvivalentní
původní implikaci.
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C. Základní množinové pojmy
Privilegované postavení mezi matematickými teoriemi zaujímá teorie množin. Za jejího zakladatele je
považován německý matematik G. Cantor (1845 - 1918). Základní problematikou, kterou se teorie množin
zabývala, byly otázky týkající se vlastností nekonečna, zejména srovnávání různých velikostí nekonečna.
Ukázalo se však, že v teorii množin lze modelovat i jiné matematické teorie a to tak, že se každému
matematickému objektu přiřadí určitá množina, která ho reprezentuje. V tomto smyslu se teorie množin stala
základem celé matematiky.
S jistou nadsázkou lze říci, že se teorie množin narodila 7. 12. 1873. Toho dne totiž G. Cantor nalezl odpověď na
otázku, zda lze všechna reálná čísla z nějakého intervalu (a; b) spočítat v tom smyslu, že je lze vzájemně
jednoznačně zobrazit na množinu všech přirozených čísel. Ke svému překvapení zjistil, že takové zobrazení
neexistuje.
Otázku, zda má smysl porovnávat nekonečné systémy podle velikosti, si položil například již v roce 1638 jeden z
géniů té doby, Galileo Galilei. Ten vypsal řadu čísel 1; 2; 3; 4; ……. a jejich druhých mocnin 1; 4; 9; 16; ….. a
uvědomil si, že mezi těmito množinami existuje vzájemně jednoznačné zobrazení. To by však znamenalo, že
jsou uvedené systémy čísel stejně velké. Tento závěr se mu jevil naprosto absurdní. Popíral totiž jeden ze
základních Eukleidových logických axiomů, který říká, že celek je vždy větší než jeho část. Galilei proto dospěl
k závěru, že pro nekonečné systémy nemá otázka o jejich velikosti žádný smysl.
Na konci svého života sepsal B. Bolzano (1781 - 1848) matematicko-filozofické dílo Paradoxy nekonečna.
Vyšlo posmrtně v roce 1851. V tomto díle dospěl na práh teorie množin. Na přelomu 19. a 20. století se objevily
v teorii množin antinomie, které si vynutily novou metodiku výstavby matematických teorií. Nejobvyklejší
metodou se stala axiomatická výstavba.
Definice (intuitivní):
Množina je souhrn libovolných navzájem rozlišitelných objektů.
1. Jednotlivé objekty nazveme prvky množiny a shrnování v jeden celek budeme označovat pomocí
složených závorek.
2. Množiny zpravidla označujeme velkými písmeny a jejich prvky malými písmeny.
3. Zápis a ∈ A znamená, že objekt a je prvkem množiny A.
4. Negace má tvar a ∉ A.
5. Symbolem Ø nebo { }označujeme množinu, která nemá žádný prvek (tzv. prázdná množina).
6. Řekneme, že množina A je podmnožinou množiny B, když každý prvek množiny A je prvkem množiny B.
Pak píšeme A ⊂ B (neostrá inkluze) nebo A ⊆ B (ostrá inkluze).
7. Řekneme, že množiny A; B jsou si rovny, když mají tytéž prvky. Pak píšeme A = B (A ⊆ B ∧ B ⊆ A).
8. Některé často používané množiny mají vlastní stálé označení. Množina všech přirozených čísel N, celých
čísel Z, racionálních čísel Q a reálných čísel R.
9. Množinu lze zadat výčtem prvků, tj. napsáním seznamu, např. {1; 2; 3} nebo pomocí charakteristické
vlastnosti {x ∈ N; x ≤ 3}.
V množinových závorkách nezáleží na pořadí, v jakém prvky zapíšeme. Nezáleží ani na tom, kolikrát prvek v
množině zapíšeme. Proto budeme pro přehlednost zapisovat každý prvek pouze jednou.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

studijní text
Základy logiky a teorie množin
Někdy je vhodné umět zapsat počet prvků v dané množině (neboli mohutnost množiny). Některé mohou
obsahovat i nekonečně mnoho prvků. Jak tedy zapíšeme, že např. množina M obsahuje pět prvků (neboli má
mohutnost 5)? Učiníme tak pomocí dvou svislých čar – „|M| = 5“.
Často se také používá grafické znázornění množin, které umožňuje objasnění některých vztahů a pojmů.
Obvykle množinu znázorňujeme jako kruh (buď vybarvíme celou jeho plochu nebo ho jen naznačíme
zakreslením kružnice, která ho ohraničuje). To, že množiny mají některé prvky společné, zakreslíme tak, že se
množiny patřičným způsobem překrývají. Pokud chceme naznačit, že nějaký prvek patří do dané množiny,
zakreslíme ho jako bod uvnitř kruhu, je – li nějaká množina podmnožinou jiné, zakreslíme menší kruh uvnitř
většího (viz následující obrázky).

x ∈M

x ∉M

H ⊆M

Pro libovolné množiny A;B;C platí:
1. Ø ⊆ A
2. A ⊆ A
3. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆C) ⇒ (A ⊆ C)

tranzitivita inkluze.

Příklad:
Máme-li množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a C = {1, 2, 3, 4}. Pak všechna tato tvrzení platí:
A ⊆ B, B ⊆ A, C ⊆ A, C ⊆ B, A = B, C ⊂ A a C ⊂ B. Naopak, např. tvrzení B ⊂ C a A ⊂ C pravdivá nejsou.

Doplněk množiny
Mějme dvě množiny A a B, kde navíc platí B ⊆ A. V takové situaci zavádíme pojem doplněk množiny.
Je-li B ⊆ A, pak doplňkem množiny B vzhledem k množině A je množina, která obsahuje všechny prvky
z A, které zároveň nejsou v B.
Doplněk množiny B vzhledem k množině A značíme B'A.

Pokud je z předchozího kontextu jasné, k jaké množině je doplněk
vztažen, můžeme psát zkráceně B'. Je také zřejmé, že operace
doplňku není komutativní, neboli když zaměníme pozice množin A
a B, nedostaneme stejný výsledek (nejen to, dokonce pak většinou
není možné o doplňku mluvit, protože je porušena podmínka
inkluze). Graficky si můžeme doplněk znázornit následovně
(doplněk je vyznačen šrafováním).
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Příklady:
1.

Budeme-li za A považovat množinu všech trojúhelníků v nějaké dané rovině a množina B bude
množina všech ostroúhlých trojúhelníků tamtéž, pak množina B'A bude množina všech tupoúhlých a
pravoúhlých trojúhelníků v dané rovině – z množiny A totiž odebereme všechny prvky obsažené
zároveň v její podmnožině B (tedy všechny ostroúhlé trojúhelníky).

2.

Mějme množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = {1, 3, 6}. Pak je množina B'A = {2, 4, 5}.

3.

Jsou dány množiny C = {x ∈ N; x > 5} a D = {6, 7}. Pak je množina D'C = {x ∈ N; x > 7}.

4.

Říkali jsme si, že množina je sama sobě podmnožinou. Máme-li množinu M, pak M'M = Ø.

Rozdíl množin
Rozdíl množin A a B, který značíme A − B, je množina, která obsahuje všechny prvky množiny A
s výjimkou těch, jež jsou zároveň prvky množiny B.
A – B = { x ; x ∈ A ∧ x ∉ B}

Příklady:
1.

Mějme množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = {1, 3, 6, 8}. Pak je množina A − B = {2, 4, 5}.

2.

Jsou-li množiny C = N a D = {x ∈ N; x > 5}. Pak je množina C − D = {1, 2, 3, 4, 5}.

3.

Zkusíme-li provést rozdíl množiny se sebou, získáme prázdnou množinu: M − M = Ø.

4.

Jak dopadne rozdíl u dvou množin, které nemají žádné společné prvky? Výsledkem bude původní
množina, od které „odečítáme“, protože z ní podle definice rozdílu odebereme všechny prvky, které
jsou současně v druhé množině, a těch je nula. Tedy např. bude-li A = N a B = {0, −1, −2, −3}, pak
A − B = A = N.

5.

Pokud nastane situace, kdy jedna množina je podmnožinou druhé, mohou nastat dva případy podle
toho, jaké pořadí množin zvolíme v rozdílu. Budeme mít dvě množiny C a D, pro něž platí C ⊆ D. Pak
C − D = Ø, protože z C odebereme všechny její prvky (všechny totiž patří i do množiny D). Opačný
rozdíl je také zajímavý: D − C = C'D. V tomto speciálním případě se tedy rozdíl chová stejně jako
doplněk (z množiny D totiž odebereme všechny její prvky, které jsou zároveň prvky množiny C).
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Sjednocení množin
Sjednocení množin A a B je množina, obsahuje všechny prvky a pouze takové prvky, které patří alespoň do
jedné z množin A a B. Značíme ji A ∪ B.

A ∪ B = {x ; x ∈ A ∨ x ∈ B}
Operace sjednocení je komutativní : A ∪ B =

B∪A

Sjednocením dvou množin tedy získáme množinu, která
obsahuje všechny prvky z obou těchto množin. Množina
nemůže obsahovat více exemplářů stejného prvku (pokud
je tedy nějaký prvek v obou množinách, v jejich
sjednocení bude pouze jednou).

Příklady:
1.

2.
3.
4.
5.

Uvažujme nějakou třídu 1.A. Nechť množinou Ch je množina všech chlapců z této třídy a množinou D
je množina všech dívek z téže třídy. Pak množina D ∪ Ch je množina všech studentů a studentek třídy
1.A.
Mějme množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = {3, 6, 8, 9}
Pak je množina A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}.
Mějme množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = Ø . Pak je množina A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Platí to i
obecně, pro jakoukoli množinu M je M ∪ Ø = M.
Předchozí příklad můžeme ještě více zobecnit. Uvažujme množiny C a D, pro něž platí C ⊆ D. Pak
C ∪ D = D. Tedy sjednocením množiny a její podmnožiny je vždy původní množina.
Stejně tak získáme původní množinu, pokud ji sjednotíme se sebou samou: M ∪ M = M.

Průnik množin
Průnik množin A a B, je množina všech prvků, které jsou obsaženy v množině A a současně i v množině
B. Značíme ji A ∩ B.

A ∩ B = {x ; x ∈ A ∧ x ∈ B}
Operace sjednocení je komutativní : A ∩ B =

B∩A

Jestliže dvě množiny nemají žádné společné prvky,
neboli jejich průnikem je prázdná množina, pak
o těchto množinách říkáme, že jsou disjunktní.
Chceme-li naznačit opačnou situaci – tedy že
množiny mají nějaké společné prvky – používáme
často spojení, že množiny mají neprázdný průnik.
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Příklady:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvažujme nějakou kuchyňskou skříňku s nádobím. Řekněme, že množina A je množina všech hrnečků
ve skříňce, množinou B je pak množina všeho skleněného nádobí ve skříňce. Množina A ∩ B je pak
množina všech skleněných hrnečků ve skříňce. Pokud v ní žádné skleněné hrnečky nejsou, jsou
množiny A a B disjunktní.
Mějme množiny A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = {3, 6, 8, 9}. Pak A ∩ B = {3, 6}.
A = {−1, 2, 3, 4, 5, 6} a B = Q. Pak A ∩ B = {−1, 2, 3, 4, 5, 6} = A.
Mějme množiny A = {1, 2, 3, 6} a B = Ø. Pak A ∩ B = Ø. Prázdná množina totiž neobsahuje vůbec
žádné prvky, a tak nemůže mít s jinou množinou nějaký společný prvek.
Předchozí příklad lze zobecnit na průnik libovolné množiny a prázdné množiny. Ten je totiž v takovém
případě vždy prázdný. Neboli, pro libovolnou množinu A platí: A ∩ Ø = Ø.
Podobně se můžeme zamyslet nad tím, jak je to s průnikem množiny a její podmnožiny. Tím bude
právě ona podmnožina – tedy: Je-li A ⊆ B, pak A ∩ B = A.
Průnikem libovolné množiny se sebou samou je opět sama tato množina, množiny zúčastněné v tomto
průniku mají společné právě všechny prvky: M ∩ M = M.

Vennovy diagramy
Grafické zobrazení může vypadat různě pro různé situace v závislosti na konkrétních množinách. Abychom
mohli odvozovat obecné vztahy mezi množinami, je nutné použít schéma, kterým bude možné zachytit všechny
vztahy mezi množinami. To umožňují Vennovy diagramy, které představil v 19. století anglický vědec a kněz
John Venn.
Vennův diagram umožňuje zaznamenat libovolný konečný počet množin tak, že rovnou zachytíme všechny
přípustné možnosti rozložení prvků a můžeme tak na stejném diagramu modelovat různé situace. My budeme
nejčastěji používat Vennův diagram pro dvě nebo pro tři množiny, pro velké počty množin jsou tyto diagramy již
poměrně nepřehledné.
Ve Vennových diagramech se množiny zachycují jako část roviny ohraničená uzavřenou křivkou,
v jednoduchých případech stačí kruh (tedy část roviny ohraničená kružnicí). Někdy se však používají i složitější
tvary. Vennův diagram pro dvě množiny je vidět na následujícím obrázku:
Při práci s množinami uvažujeme jen určitou skupinu prvků. Pokud např. vyjadřujeme nějaké operace s reálnými
čísly pomocí množin, budeme v těchto množinách
pracovat jen s reálnými čísly a prvky jako skleněný
hrneček z nějaké skříňky nebo lachtan z liberecké ZOO
jsou nám v takové situaci lhostejné. Obvykle tedy při
konkrétní práci s množinami uvažujeme nějakou
základní množinu, ze které budeme prvky vybírat
a množiny, s nimiž pracujeme, jsou potom jejími
podmnožinami. V našem příkladu s reálnými čísly by
touto základní množinou byla právě množina všech
reálných čísel R. Nejčastěji však budeme základní
množinu značit U. Ve Vennově diagramu tuto množinu
obvykle naznačujeme jako obdélník, uvnitř něhož jsou
jednotlivé množiny.
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Mám - li zavedenu základní množinu, můžeme některé vztahy a operace mezi množinami doplnit symbolickým
zápisem, abychom si ukázali použití symbolů, jako jsou kvantifikátory nebo logické spojky, i pro účely této
kapitoly. Následující obrázky ukazují, jak Vennovým diagramem zachytit např. fakt, že množina je
podmnožinou jiné množiny, nebo že 2 množiny jsou disjunktní.

B⊂A

B∩A=Ø

Máme-li zvolenou základní množinu, často se provádí
doplněk vzhledem k této základní množině. V takové
situaci obvykle nezapisujeme, že doplněk děláme
vzhledem k základní množině, ale např. doplněk
množiny A značíme A'.

De Morganovy vzorce
Tyto vzorce jsou pojmenovány po britském matematikovi Augustu De Morganovi, jenž v 19. století zformuloval
mnoho logických pravidel a zákonů. Vzorce pro dvě množiny:
1.
2.

(A ∪ B)' = A' ∩ B'
(A ∩ B)' = A' ∪ B'

K ověření použijeme Vennovy diagramy. Ty nám umožňují pracovat s množinami obecně. První vzorec:
zakreslíme do diagramu nejdříve jeho levou a poté i pravou stranu. Levá strana prvního vzorce je doplněk
sjednocení množin. Nejdříve tedy zakreslíme sjednocení množin a potom provedeme jeho doplněk:
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Pravá strana, tj. A' ∩ B': Je to průnik doplňků, musíme tedy nejdříve najít doplňky a pak provést jejich průnik.
V následujícím diagramu je žlutě označen doplněk množiny A, šrafováním je vyznačen doplněk množiny B.

Co je průnikem těchto dvou doplňků je zřejmé – je to ta část diagramu, která je podbarvena žlutě a zároveň je
šrafovaná. Označme tuto část zeleně a podívejme se, zda se shoduje s tím, co jsme si namalovali výše u množiny
(A ∪ B)': Diagramy jsou stejné, rovnost (A ∪ B)' = A' ∩ B' platí. Bez Vennových diagramů bychom tento vztah
obecně dokazovali složitěji.
Druhý vzorec: (A ∩ B)' = A' ∪ B'. Levá strana rovnosti je tentokrát doplňkem průniku – zakreslíme nejdříve
průnik a poté jeho doplněk:

Pravá strana je sjednocením doplňků. Doplňky množin A a B jsme si již do diagramu zakreslili při ověřování
předchozího vztahu:
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Po jejich sjednocení zůstane v diagramu bílé pouze to, co nebylo obsaženo ani v jednom z těchto doplňků.
Vlastní sjednocení doplňků opět vyznačíme zeleně:
Porovnáme-li oba diagramy, zjistíme opět, že ověřovaný vztah platí (diagramy jsou shodné).
De Morganovy vzorce však nemusíme aplikovat pouze na množiny. Vzpomeňme si na výroky. Zkusme množinu
nahradit výrokem, doplněk negací, průnik konjunkcí, sjednocení disjunkcí a rovnost ekvivalencí:
1.
2.

[(A ∨ B) '] ⇔ (A' ∧ B')
[(A ∧ B) '] ⇔ (A' ∨ B')

Zkusme si nyní pomocí Vennových diagramů ověřit ještě jiný vztah, který platí pro libovolnou dvojici množin:
A − B = A ∩ B'. Levou stranu umíme znázornit hned:
Pro zkonstruování obrazu množiny na pravé straně rovnosti musíme nejdříve najít doplněk množiny B:

Doplněk množiny B je vyznačen zeleně, množina A je vyšrafována. Průnikem je tedy množina, která je
v diagramu zelená a zároveň vyšrafovaná:
Diagram pro levou a pravou stranu rovnosti se opět shoduje, rovnost skutečně platí. Podobně jako jsme u výroků
zjistili, že jednotlivé logické spojky je možné nahradit kombinací jiných, vidíme totéž i u množinových operací.
Tento poslední příklad ukazuje právě způsob, jak zapsat rozdíl pomocí průniku a doplňku.

Tři množiny
V praxi se setkáváme i s podstatně většími počty množin. I na nich
můžeme postupně provádět množinové operace (tak jako můžeme např.
postupně sečíst tři čísla) a také pro ně můžeme použít Vennovy
diagramy. Vennův diagram – jak jsme si již řekli – lze vytvořit pro
libovolný konečný počet množin, my si však v této práci většinou
vystačíme s diagramem pro dvě nebo pro tři množiny:

Vennův diagram pro tři množiny A, B a C

Tento diagram je opět univerzální a opět jej využijeme k ověřování různých pravidel pro práci s množinami.
Zkusme například zjistit, zda je operace průniku asociativní, tedy zda platí (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C).
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Zakreslíme nejdříve levou stranu, tj. začneme množinou A ∩ B:
Co bude výsledným průnikem je asi zřejmé, přesto si však ještě vyšrafujme množinu C:
Výsledným průnikem je množina, která je na obrázku výše podbarvena i vyšrafována:

Pravá strana rovnosti: Nejprve zakreslíme množinu B ∩ C:
Vyšrafujme ještě množinu A:
Výsledným průnikem je opět množina, která je na obrázku výše podbarvená oranžovou barvou a zároveň
vyšrafovaná:
Pro levou i pravou stranu jsme získali stejný diagram, rovnost tedy platí. Z toho plyne, že operace průniku je
asociativní. Pokud budeme postupně provádět několik průniků, nemusíme tedy používat závorky, místo
(A ∩ B) ∩ C můžeme rovnou psát A ∩ B ∩ C.
Toto platí i pro sjednocení, tj. operace sjednocení je asociativní. Ověření tohoto pravidla zde provádět nebudeme,
avšak je to vhodná příležitost k procvičení.
U čísel platí také tzv. distributivní zákon – platí jeho obdoba i u množin? Zkusme to odvodit s využitím
Vennových diagramů.

Máme ověřit, že platí
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∪ C),
neboli že platí distributivnost průniku
vůči sjednocení. Začneme nejdříve
levou stranou rovnosti, zakreslíme
nejprve množinu B ∪ C a množinu A,
potom zachytíme jejich průnik.
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Zbývá znázornit pravou stranu
rovnosti, tj. nejdříve množiny A ∩ B
a A ∩ C a potom jejich sjednocení.

Vybarvené oblasti ve výsledných diagramech jsou opět shodné, rovnost A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) platí
pro libovolné tři množiny A, B a C.
Tento vztah platí i v případě, že zaměníme průniky a sjednocení, tj. budeme-li uvažovat rovnost
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C). Postup ověření je podobný jako v předchozím případě, proto si je nebudeme
znovu ukazovat.

Příklady řešené s využitím Vennových diagramů
Příklady, které si ukážeme, je možné řešit i bez Vennových diagramů, my si ale ukážeme, jak nám tyto diagramy
mohou řešení ulehčit a zjednodušit.
Příklad 1
Malá firma má 25 zaměstnanců, z toho 12 zaměstnanců má řidičský průkaz, 8 zaměstanců má svářečský průkaz.
10 zaměstnanců nevlastní ani jeden z těchto průkazů. Kolik zaměstnanců firmy má svářečský i řidičský průkaz
zároveň?
Za základní množinu U vezmeme množinu všech zaměstnanců firmy. Je zřejmé, že |U| = 25. Dále budeme
uvažovat množinu Ř všech zaměstnanců vlastnících řidičský průkaz a množinu S všech zaměstanců, kteří mají
svářečský průkaz. Platí tedy |Ř| = 12 a |S| = 8. Teď vše zakresleme do Vennova diagramu:
Proberme si, co reprezentují jednotlivé části diagramu. Množina Ř je zde složena ze dvou částí – žluté a zelené,
množina S je složena ze zelené a modré. Zelená část označuje množinu Ř ∩ S, což je množina zaměstnanců,
kteří mají současně řidičský i svářečský průkaz.
Mohutnost této množiny je pro nás klíčová, je totiž
řešením úlohy. Zatím ji však neznáme. Je zde však jedna
množina, jejíž mohutnost známe a jíž jsme zatím
nezmínili. Jakou množinu reprezentuje bílá část
diagramu? Je to množina (Ř ∪ S)', jinak ji můžeme
zapsat také jako U − (Ř ∪ S). To je množina
zaměstnanců, kteří nevlastní ani jeden z průkazů. Její
mohutnost ze zadání známe, ta je 10. Deset zaměstnanců
tedy spadá do „bílé části“ diagramu, zbývajících 15 musí
být v „barevné části“. Co je vlastně ona barevná část? To
je množina Ř ∪ S neboli množina všech zaměstnanců,
kteří vlastní alespoň jeden z průkazů. Dokážeme již nyní
určit, kolik zaměstnanců vlastní oba průkazy?
Víme, že |Ř ∪ S| = 15, a také víme, že |Ř| = 12 a |S| = 8. Sjednocení množin obsahuje 15 prvků, součet počtů
prvků množin Ř a S je však 12 + 8 = 20. Z toho je zřejmé, že tyto množiny musí mít několik společných prvků –
konkrétně je to 20 − 15, tedy 5 prvků. Neboli |Ř ∩ S| = 5. Množina Ř ∩ S je právě ona zelená část diagramu,
neboli množina zaměstnanců vlastnících oba průkazy. Oba průkazy tedy vlastní 5 zaměstnanců.
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Příklad 2
Do hudební školy chodí 200 žáků. 80 žáků hraje na housle nebo na klavír, 189 žáků hraje na nejvýše jeden
z těchto nástrojů. Na klavír hraje o 13 žáků víc než na housle. Kolik žáků hraje na oba nástroje a kolik klavíristů
nehraje na housle?
Základní množinou U bude tentokrát množina všech žáků navštěvujících hudební školu. Dále označme K
množinu všech tamějších klavíristů a H množinu všech houslistů navštěvujících školu. A zakresleme vše do
Vennova diagramu:
Žlutá značí žáky, kteří chodí na klavír, ale nehrají na
housle. Modrá naopak značí houslisty, kteří nechodí na
klavír. Zelená potom označuje ty, kteří hrají na oba
nástroje, tj. množinu K ∩ H. Žlutá a zelená dohromady
značí množinu K, modrá a zelená pak množinu H. Bílá
část diagramu značí množinu žáků, kteří nehrají ani na
jeden z těchto nástrojů.
|U| = 200, |K ∪ H| = 80, |K| = |H| + 13.

Jakou část diagramu zachycuje 189 žáků, kteří chodí
nejvýše na jeden ze zmiňovaných nástrojů? Jsou to
vlastně všichni žáci, kteří navštěvují školu ale zároveň
nehrají na oba nástroje. To znamená, chceme-li tuto
množinu zachytit (v našem případě šrafováním), bude
zabírat celý diagram kromě množiny K ∩ H:

Pro jistotu si naše dosavadní poznatky ještě shrňme do tabulky:
Množina
U
K
H
K∪H
K∩H
K − (K ∩ H)
H − (K ∩ H)
U − (K ∪ H) neboli (K ∪ H)'
U − (K ∩ H) neboli (K ∩ H)'

Mohutnost
200
|H| + 13
???
80
???
???
???
???
189

Vyznačení v diagramu
celá plocha diagramu
žlutá + zelená
modrá + zelená
žlutá + zelená + modrá
zelená
žlutá
modrá
bílá
šrafování

Na mohutnosti kterých množin se ptá zadání úlohy? Na mohutnost množiny vyznačené zeleně K ∩ H (žáci
hrající na oba nástroje) a množiny vyznačené modře K − (K ∩ H) (klavíristé nehrající na housle). Ani u jedné
z těchto množin zatím neznáme počet prvků, z toho, co vše již víme, jej však zvládneme vypočítat. Začněme
s množinou K ∩ H. Víme, že |(K ∩ H)'| = 189. Neboli, že z 200 žáků reprezentovaných množinou U jich 189
spadá do množiny vyznačené šrafováním (K ∩ H)'. Zbývajících 11 tak nutně musí spadat do zelené množiny,
tedy do množiny K ∩ H. Její mohutnost je tedy 11, neboli 11 žáků hraje na oba nástroje.
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Zbývá vyřešit, kolik žáků náleží do modré části diagramu. Na to si můžeme sestavit jednoduchou soustavu
rovnic. Pro zjednodušení si označme počet prvků (žáků) ve žluté části ž, v modré části pak m. Počet prvků
v zelené části již známe, ten je 11. Nyní můžeme sestavit soustavu rovnic:
ž + m + 11= 80
ž + 11=m +11+13
Z této soustavy již snad vypočteme, že ž = 41, a tedy že klavíristů, kteří zároveň nechodí na housle, je 41.
Příklad 3
Autosalon prodává automobily několika značek. Za poslední měsíc bylo prodáno celkem 61 vozů. Automobilů
vybavených klimatizací bylo prodáno třikrát více, než automobilů značky Škoda. Automobilů Škoda, které
nebyly vybaveny klimatizací, bylo prodáno o 6 méně než škodovek s klimatizací. Aut, která nenesla značku
Škoda a zároveň nebyla vybavena klimatizací, bylo prodáno o 3 více, než automobilů Škoda bez klimatizace.
Kolik bylo prodáno škodovek? Kolik bylo prodáno klimatizovaných vozů jiné značky než Škoda?
Opět si nejdříve zavedeme několik množin. Za základní
množinu U budeme považovat množinu všech aut
prodaných v autosalonu za poslední měsíc. Množina Š
bude množina všech prodaných vozů Škoda, množina K
bude množina všech klimatizovaných vozů. Vennův
diagram pro tuto úlohu tak bude velmi podobný těm,
které jsme uváděli u předchozích úloh:
Proměnná ž bude značit počet prvků žluté množiny
(neklimatizované škodovky), z zelené (klimatizované
škodovky), m modré (klimatizované vozy jiných značek)
a b bílé (neklimatizované vozy jiných značek).
Hodnoty kterých neznámých potřebujeme zjistit, abychom úlohu vyřešili? Počet prodaných škodovek je ž + z,
počet prodaných klimatizovaných „neškodovek“ je m. Nyní budeme sestavovat soustavu rovnic, abychom
hodnoty těchto neznámých získali.
Budeme postupně do rovnic zapisovat jednotlivé informace ze zadání.
První rovnicí můžeme zachytit celkový počet prodaných vozů: ž + z + m + b = 61.
Dále víme, že klimatizovaných vozů bylo prodáno třikrát více než škodovek: z + m = 3 (ž + z).
Další rovnice se týká automobilů Škoda s klimatizací a bez ní: ž + 6 = z.
A zbývá poslední vztah uvedený v zadání: b = ž + 3.
Výsledná soustava je:
ž + z + m + b = 61
z + m = 3(ž + z)
ž+6=z
b=ž+3
Řešení: ž = 5, z = 11, m = 37 a b = 8.
Za poslední měsíc bylo tedy prodáno 16 vozů Škoda a 37 klimatizovaných vozů jiných značek.
Podobně mohou být zadány i úlohy vedoucí na větší počet množin, a tedy i na složitější Vennův diagram
a složitější soustavu rovnic. U Vennova diagramu pro 3 množiny bychom se tak mohli dostat až k soustavě osmi
rovnic o osmi neznámých, která by už pravděpodobně byla poměrně obtížně řešitelná. Pokud však zadání
obsahuje konkrétní počty prvků u více částí množin, můžeme se těmto výpočtům vyhnout jako v následující
úloze.
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Příklad 4
Do třídy 5.A chodí 30 žáků. Hudební školu z této třídy navštěvuje 6 žáků, do modelářského kroužku chodí o 5
žáků více než do hudební školy. Dramatický kroužek navštěvuje o tři žáky méně, než kroužek modelářský. Dva
žáci chodí do modelářského kroužku i hudební školy, žádný žák nechodí zároveň do dramatického
i modelářského kroužku. 10 žáků nechodí do žádného kroužku. Kolik žáků navštěvuje dvě ze zmíněných
zájmových činností?
Základní množinou U bude množina všech žáků třídy. Dále zavedeme
množinu H žáků chodících do hudební školy, množinu M žáků
navštěvujících modelářský kroužek a množinu D žáků navštěvujících
dramatický kroužek. Vše zaznamenáme do Vennova diagramu pro 3
množiny:

Opět zavedeme neznámé pro počet prvků množinách vyznačených
jednotlivými barvami – ž pro žlutou, m pro modrou, č pro červenou, z pro
zelenou, o pro oranžovou, f pro fialovou, h pro hnědou a b pro bílou.

U některých těchto neznámých rovnou známe jejich hodnoty. Víme, že b = 10. Protože žádný žák nenavštěvuje
zároveň dramatický a modelářský kroužek, víme také, že z = 0 a také h = 0 (nenavštěvuje-li žádný žák
dohromady tyto dva kroužky nemůže žádný navštěvovat ani všechny tři zároveň). Dále víme, že o = 2. Z osmi
neznámých nám zbývají čtyři, pro ně již začneme vytvářet rovnice.
Hudební školu navštěvuje 6 žáků: č + o + h + f = 6.
Dosadíme-li již zjištěné hodnoty neznámých, získáme rovnici: č + 2 + f = 6, neboli č + f = 4.
Do modelářského kroužku chodí o 5 žáků více, než do hudební školy, tedy 11. Z toho získáváme
ž + o + h + z = 11.
Po dosazení za o, h a z dostaneme ž + 2 = 11.
Tím jsme vypočítali další proměnnou, ž = 9.
Dramatický kroužek navštěvuje 8 žáků (11 − 3), rovnice bude m + z + h + f = 8. Po dosazení za z a h dostáváme
m + f = 8.
Nesmíme také zapomenout na celkový počet studentů. Víme, že celkem je ve třídě 30 studentů, z toho ale 10
nenavštěvuje žádný kroužek. Na kroužky zbývá 20 studentů, tedy č + o + h + f + m + z + ž = 20.
Po dosazení již zjištěných hodnot a úpravě získáme rovnici: č + m + f = 9.
Můžeme zapsat soustavu:
č+f=4
m+f=8
č+m+f =9
Tuto soustavu snadno dořešíme. K odpovědi na zadání nám navíc z této soustavy stačí znát pouze hodnotu
neznámé f, která je 3, dále neznámých z a o, jejichž hodnoty jsme již určili. Výsledkem je součet těchto
neznámých, neboli dvě zájmové činnosti navštěvuje 5 žáků z 5.A.

Příklad 5
Zjednodušte následující množinový zápis: [C ∪ (A ∩ C)] ∪ [A ∩ [B ∩ (A ∪ B)]]
Tento typ úloh můžeme řešit postupnými úpravami podle různých pravidel pro operace s množinami nebo třeba
úvahou. My si však ukážeme, jak takovou úlohu vyřešit pomocí Vennova diagramu.
Výsledek tohoto množinového zápisu se budeme snažit zachytit do Vennova diagramu a z něj poté odvodit
jednodušší zápis. Budeme postupně zakreslovat jednotlivé operace od nejvnitřnějších závorek. Celý zápis je
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vlastně sjednocením dvou množin zapsaných opět složitými zápisy. Začněme s levou stranou tohoto sjednocení,
tj. s množinou [C ∪ (A ∩ C)] Nejdříve zakreslíme průnik množin A a C a poté jej sjednotíme s množinou C:

Nyní zakreslíme pravou stranu „nejvyššího“ sjednocení, tedy množinu [A ∪ [B ∩ (A ∪ B)]]
Začneme množinou A ∪ B, poté provedeme její průnik s množinou B a následně sjednocení s množinou A:
A ∪ [B ∩ (A ∪ B)] = A ∪ B

Máme zakreslenu levou i pravou stranu „nejvyššího“ sjednocení, nezbývá
než toto sjednocení provést:
[C ∪ (A ∩ C)] ∪ [A ∩ [B ∩ (A ∪ B)]]
Složitý množinový zápis jsme znázornili pomocí Vennova diagramu. Nyní
se na diagram podíváme, a zkusíme vymyslet jiný jednodušší zápis, jímž
by bylo možné vyznačenou množinu zapsat. V tomto případě to není těžké,
jsou vyznačeny všechny tři množiny, neboli v diagramu je zachyceno
jejich sjednocení. Zápis ze zadání můžeme tedy zjednodušit na zápis:
A ∪ B ∪ C.

Vennovy diagramy pro vyšší počty množin
Zatím jsme si ukázali Vennův diagram pro dvě a pro tři množiny, zároveň jsme si řekli, že Vennův diagram lze
nakreslit pro libovolný konečný počet množin. Pokud budeme chtít vytvořit Vennův diagram pro více než 3
množiny, nemůžeme již množiny zachycovat pouze pomocí kruhů, ale musíme použít i jiné tvary, resp. části
roviny vymezené složitějšími uzavřenými křivkami. Při větším počtu množin se Vennův diagram díky velké
nepřehlednosti stává jen obtížně použitelným.
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Základy logiky a teorie množin
Vennův diagram pro čtyři množiny

Shrnutí
Vztah nebo operace

Značení

Symbolické vyjádření

Podmnožina množiny

B⊆A

B ⊆ A ⇔ [∀ (x∈U): x∈B ⇒ x∈A]

Rovnost množin

A=B

A = B ⇔ [B ⊆ A ∧ A ⊆ B]

Průnik množin

A∩B

A ∩ B = {x∈U; x∈A ∧ x∈B}

Sjednocení množin

A∪B

A ∪ B = {x∈U; x∈A ∨ x∈B}

Rozdíl množin

A−B

A − B = {x∈U; x∈A ∧ x∉B}

Doplněk množiny
(vzhledem k základní množině
U)

A'

A' = {x∈U; x∉A}

Vennův diagram
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