
13. Základy matematické logiky

Výroky

a - Přijde Drahoslav.
b - Přijde Elen.

Konjunkce
Konjunkce v češtině vznikne spojením výroků spojkou ,,a“:

Přijde Drahoslav a Elen.
Je pravdivá, pokud výroky a i b jsou pravdivé.

Negace konjunkce:
¬(a ∧ b) <=> ¬a ∨ ¬b

Nepřijde Drahoslav nebo nepřijde Elen.

Disjunkce
Disjunkce v češtině vznikne spojením výroků spojkou ,,nebo“ v poměru slučovacím:

Přijde Drahoslav nebo Elen.
Je pravdivá, pokud je aspoň 1 z výroků a a b pravdivý.

Negace disjunkce:
¬(a ∨ b) <=> ¬a ∧ ¬b

Nepřijde Drahoslav, ani Elen.

Implikace
Implikace v češtině vznikne použitím obratu ,,jestliže - pak“ pro spojení výroků:

Jestliže přijde Drahoslav, pak přijde i Elen.
Pokud je výrok a nepravdivý, považujeme ji za pravdivou, v opačném případě je pravdivá, pokud 

je i výrok b pravdivý.
Negace implikace:

¬(a => b) <=> a ∧ ¬b
Přijde Drahoslav, ale nepřijde Elen.
(Přijde Drahoslav a nepřijde Elen.)

Obrácená implikace:
a => b --> b => a

Jestliže přijde Elen, pak přijde Drahoslav.
Pravdivostní hodnota implikace základní a obrácené není nijak závislá.

Obměněná implikace:
a => b --> ¬b => ¬a

Jestliže nepřijde Elen, pak nepřijde ani Drahoslav.
Implikace základní a obměněná jsou ekvivalentní, takže jejich pravdivostní hodnoty jsou stejné.

Ekvivalence
Ekvivalence, zvaná také oboustranná implikace, vznikne v češtině spojetím výroků obratem 

,,právě tehdy, ...“:
Jestliže přijde Drahoslav, pak přijde Elen a jestliže přijde Elen, pak přijde Drahoslav. <=> 

Drahoslav přijde právě tehdy, když přijde Elen.
Ekvivalence je pravdivá právě tehdy, když mají výroky a a b stejnou pravdivostní hodnotu.

Negace ekvivalence:
[¬(a <=> b)] <=> [(a ∧ ¬b) ∨ (b ∧ ¬a)]

Přijde Drahoslav a nepřijde Elen nebo přijde Elen a nepřijde Drahoslav.

Kvantifikace výroků



Velký kvantifikátor (∀) znamená ,,pro všechna“.
Malý kvantifikátor (∃) znamená ,,existuje aspoň 1“.
K negaci kvantifikovaného výroku používáme kvantifikátor opačný.

Všechny cesty vedou do Říma. (∀c: v)
Aspoň jedna cesta nevede do Říma. (∃c: ¬v)

Někdo to dokáže vyřešit. (∃d: w)
(Existuje aspoň jeden ,,někdo“, který to dokáže vyřešit.)

Nikdo to nedokáže vyřešit. (∀d: ¬w)
(Pro všechny ,,některé“ platí, že to nedokážou vyřešit.)

První je vždy výrok základní, druhá jeho negace.
c - jednotlivé cesty z množiny všech cest

v - Cesta vede do říma.
d - někdo z množiny všech

w - Dokáže to vyřešit.

Důkazy

Přímý důkaz
Přímý důkaz je založen na tom, že jestliže a => b a výrok a platí, platí i výrok b.
Principem přímého důkazu je sestavení řetězce implikací, kde první je výrok a, který v důsledku 

vyimplikuje výrok b.

Nepřímý důkaz
Lze ho použít pro důkaz výroku ve tvaru implikace, přičemž využijeme vlastnosti, že (a => b) 

<=> (¬b => ¬a). Pak tedy přímo dokážeme obměněnou implikaci.

Důkaz sporem
Důkaz sporem je založen na faktu, že platí-li výrok, neplatí jeho negace. Dokážeme tedy přímo, 

že ¬a ≠> b.

Důkaz matematickou indukcí
Matematická indukce se používá pro výroky typu ,,Pro všechna přirozená čísla...“. Nejprve se 

výrok dokáže pro první člen (tzv. indukční krok), pak uvažujeme, že platí k-tý člen a nakonec 
provedeme důkaz (k+1)-tého členu.

Příklad:
∀n ε N: 3|n => 3|(n+3)
n = 3:
3|(n+3) => 3|6 - platí
n = k; 3|k:
3|(k+3)
n = k + 3, protože pro k + 1 i k + 2 výrok platí, jelikož neplatí předpoklad implikace:
3|(k+3+3) => 3|[(k+3)dělí + 3] => 3|3 - platí


