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ABSTRAKT. PĜíspČvek se zabývá Gödelovou vČtou o neúplnosti a jejími dĤsledky pro matematiku a poþítání a
možnými souvislostmi ve fyzice a v racionálním poznání.
ABSTRACT. The contribution deals with the Gödel’s incompleteness theorem and its consequences in mathematics
and computation and also with possible connections in physics and in rational understanding of the world.
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1. ÚVOD
V poznávání pĜírody došlo ve 20. století ke tĜem,
pro fyziku velice závažným krizím a pĜelomĤm,
které vedly k podstatnému prohloubení našich
znalostí a našeho pohledu na pĜírodní dČní. DvČ
z nich jsou všem fyzikĤm dobĜe známy a týkají se
chápání prostoroþasových vztahĤ (teorie relativity) a
jevĤ na úrovni mikrosvČta (kvantová teorie). Tyto
dvČ velké teorie tvoĜí jádro fyziky naší doby. TĜetí
krize a z ní plynoucí pouþení se týkají pĜedevším
matematiky, matematické logiky a matematické
informatiky.
Mají vĤbec tČmto otázkám fyzikové vČnovat
pozornost? Fyzika má pĜece stále co dČlat s vlastními
otevĜenými otázkami. KupĜ. právČ se slouþením
obecné relativity s kvantovými jevy, s interpretací
kvantové teorie a se sjednocováním rĤzných typĤ
fyzikálních interakcí, tedy s “teorií všeho”.
Myslím, že fyzikové mají a musejí naþerpat
pouþení i z této tĜetí krize a ze zmČny povahy
matematiky, k níž tato krize vedla.
Matematika je pĜece jazykem a zpĤsobem
vyjadĜování fyzikálních teorií a v širším kontextu je
tak souþástí úsilí o fyzikální popis pĜírodního dČní.
PĜed mnoha léty jsem kdesi vidČl fotografii, na níž
byl J.A. Wheeler pĜi jakési pĜednášce a za ním byla
na tabuli napsána vČta: “GödelĤv teorém je pĜíliš
závažný,
než
aby
byl
ponechán
pouze
matematikĤm”.
2. MATEMATIKA
Když matematika zaþala vedle potenciálního
nekoneþna (tj. neomezenČ pokraþujících limitních
procesĤ, které jsou bČžné v matematické analýze)
pracovat i s nekoneþnem aktuálním (nekoneþnými
množinami), ukázala se potĜeba nespoléhat se toliko
na intuitivnČ založené pĜístupy (známý RussellĤv
paradox vede ke sporu). Bezpeþnost pĜed
nežádoucím a neuvČdomČlým zanášením vedlejších
pĜedpokladĤ a pĜedstav mČly zajistit axiomatické
formální systémy. V nich se zachází s abecedou
symbolĤ (pro logické operace, promČnné, urþité
konstanty ap.) a jejich posloupnostmi tvoĜenými

podle urþité gramatiky (formulemi), pĜidají se jisté
formule jako axiomy dané teorie a podle logických
vyvozovacích pravidel se z axiomĤ (pĜijatých za
pravdivé) odvozují další pravdivá tvrzení tohoto systému.
DĤkaz daného tvrzení je uskuteþnČn tehdy, je-li podle
daných pravidel vytvoĜena posloupnost vycházející
z axiomĤ a konþící tímto tvrzením. Postup je þistČ
mechanický (výpoþetní), bez vnášení pĜedstav zvenþí.
Již roku 1889 vytvoĜil takový axiomatický systém
(obsahující sþítání, násobení a indukþní schema) pro
aritmetiku pĜirozených þísel G. Peano. Poté byly
axiomatizovány i jiné þásti matematiky a byla
axiomatizována i teorie množin, která se mČla stát
základem pro vybudování celé matematiky. PĜedním
stoupencem tohoto þistČ formálního pĜístupu, v nČmž
veškeré pravdy matematiky mohou být vyvozovány a
ovČĜovány mechanickým poþítáním, byl D. Hilbert.
Tento slibný program náhle svými výsledky zastavil
mladý vídeĖský matematický logik, pĤvodem z Brna, K.
Gödel [1]. Ve svých 25 letech (r. 1930) ukázal (v tzv. “2.
vČtČ o neúplnosti”), že každý formální axiomatický
systém, pokud je “dostateþnČ bohatý”, aby v nČm bylo
možno zformulovat alespoĖ aritmetiku pĜirozených þísel,
je nevyhnutelnČ neúplný! Existují v nČm tvrzení, která
jsou v nČm nerozhodnutelná! Nelze je dokázat ani
vyvrátit. DoplnČním vhodných axiomĤ lze systém rozšíĜit
a tvrzení rozhodnout; v novém systému se však opČt
objeví nerozhodnutelná tvrzení. Toto zjištČní znamenalo
šok.
GödelĤv dĤkaz je založen na skuteþnosti, že finitní
prostĜedky formálního systému lze zakódovat v aritmetice
samé! Poté lze ukázat, že zakódovaná vČta “Toto tvrzení
je
nedokazatelné”
je
v aritmetice
vyjádĜena
nerozhodnutelným tvrzením o pĜirozených þíslech.
PĤvodní GödelĤv dĤkaz je dosti nesnadný a vyžaduje
peþlivé sledování jednotlivých krokĤ [2].
PrávČ možnost vytvoĜení tzv. Gödelova þísla pro
každý symbol, každé tvrzení i každý dĤkaz, a tím i
zakódování formálního systému i metamatematiky s ním
spojené, v aritmetice samé, je geniálním Gödelovým
poþinem, který byl v [3] dokonce oznaþen za možná
nejvČtší individuální intelektuální výkon dosažený ve 20.
století. Konkrétní þíselné zakódování prostĜedkĤ daného
formálního systému lze však provést mnoha rĤznými
vhodnými zpĤsoby, nejen Gödelovými mocninami
prvoþísel. Jiným Gödelovým výsledkem je kupĜ. i

poznání: “Je-li teorie T bezesporná, nelze v ní tuto
bezespornost dokázat”. To vede k tomu, že nelze
dokázat ani bezespornost aritmetiky (je-li
bezesporná). Aritmetika bez násobení je však
bezesporná, rozhodnutelná a úplná.
V dĤkazu použitá vČta: ”Toto tvrzení je
nedokazatelné” je nutnČ pravdivá, jinak bychom
dostali spor. Znamená to tedy, že pravdivost a
dokazatelnost nČjakého tvrzení není totéž. Ne každé
pravdivé tvrzení je dokazatelné. Jinými výsledky
následující doby byla napĜ. Tarského vČta o formální
nedefinovatelnosti pravdy, ChurchĤv závČr o
nerozhodnutelnosti predikátového poþtu (tj. ani
tautologie nelze mechanicky rozeznávat) ad.
V matematice jsou tyto otázky vyjádĜeny v pojmech
rekurzivních
a
rekurzivnČ
spoþetných
(vyþíslitelných) množin. O podrobnosti a pĜesnost
vyjadĜování nebudeme usilovat. OstatnČ i
v pĜedchozích tvrzeních by nČkterá upĜesnČní byla
žádoucí (o tzv. Z-bezespornosti ap.).
GödelĤv
teorém
však
neumožĖuje
nerozhodnutelné vČty úþinnČ vyhledávat. Velice
srozumitelnČ formulovanou úlohou, která již
od r. 1742 odolává dokázání þi vyvrácení
protipĜíkladem, je tzv. Goldbachova hypotéza,
Ĝíkající, že každé sudé þíslo se dá nejménČ jedním
zpĤsobem napsat jako souþet dvou prvoþísel (kupĜ.
20 = 13 + 7, 22 = 17 + 5 atd.). Je snad tato tak
jednoduchá vČta z obvyklých axiomĤ aritmeticky
nerozhodnutelná?
Jak je patrno, matematika nemĤže zaruþit vždy
urþitost, jistotu a rozhodnutelnost (jak bychom pĜi
tradiþní
úctČ
k ní
oþekávali).
ěada
nerozhodnutelných otázek se objevuje i v té þásti
teorie þísel, která se zabývá diofantickými rovnicemi,
v nichž se hledají celoþíselná Ĝešení algebraických
rovnic. Jak by si mohla matematika þinit nároky na
plné jistoty jinde, když má své nerozhodnutelnosti už
v elementární teorii þísel?
3. TEORIE POýÍTÁNÍ
Jak se tyto nerozhodnutelné problémy projevují
vnČ matematiky? Mnoho pĜímých souvislostí lze
ovšem nalézt v teorii poþítání. Churchova-Turingova
teze o ekvivalenci rekurzivnosti a efektivní
vypoþitatelnosti tyto vztahy zprostĜedkovává. ýasto
jsou pojmy mechanický, algoritmický, vypoþítatelný
a rekurzivní brány jako synonyma.
Dnes je známa celá Ĝada dĤkazĤ Gödelova
teorému vedených snazší a názornČjší cestou, právČ
pĜes algoritmické výpoþetní postupy. Všechny jsou
však založeny, stejnČ jako dĤkaz GödelĤv, na
vhodném paradoxu (lháĜe, holiþe ap.) a na pĜíslušné
modifikaci známého Cantorova diagonálního
schematu, jímž se dokazuje nespoþetnost množiny
všech reálných þísel. Všechna reálná þísla, vyjádĜená
jako nekoneþné posloupnosti cifer 0 a 1 (ve dvojkové
soustavČ) nebo cifer 0 až 9 (v desítkové soustavČ),
nelze oþíslovat pĜirozenými þísly a seĜadit je.
Kardinální þíslo (mohutnost, poþetnost) množiny
reálných þísel (kontinua) je vČtší, než mohutnost
množiny þísel pĜirozených, > 0 .

NejznámČjší podobou Gödelova teorému v teorii
poþítání je Ĝešení tzv. halting problému. ěíká, že
neexistuje algoritmus, který by obecnČ rozlišoval, zda se
poþítaþ pracující podle nČjakého algoritmu pĜi urþitém
vstupu zastaví v koneþném þase þi nikoli (Turing). Jiná
vyjádĜení mohou mít provokativnČjší podobu: “Nelze
obecnČ výpoþetnČ predikovat budoucnost” nebo “Lze
sestavit zaĜízení, které udČlá cokoli, co lze udČlat, avšak
nelze sestavit zaĜízení, které by vám Ĝeklo, zda to udČlat
lze.” Pro úvahy o obecných otázkách vypoþitatelnosti A.
Turing vymyslel tzv. univerzální poþítaþ, který je vlastnČ
koneþným automatem s neomezenou vnČjší pamČtí.
TuringĤv poþítaþ v principu dokáže cokoli, þeho je
schopen jakýkoli konkrétní jiný poþítaþ.
Velmi plodným pojmem v tČchto souvislostech je tzv.
algoritmický informaþní obsah daného objektu (kupĜ.
koneþné þi nekoneþné posloupnosti nul a jedniþek). Je dán
délkou minimálního programu (vyjádĜenou v bitech),
který dokáže tento objekt popsat þi generovat.
Posloupnost je náhodná, tj. nemá teorii, nelze-li ji zkrátit.
ZmínČný pojem je vhodným prostĜedkem k vyjádĜení
složitosti (komplexnosti) objektu þi stavu. Souvislost
s Gödelovým teorémem spoþívá kupĜ. v tom, že u dané
posloupnosti nelze obecnČ algoritmicky rozhodnout, zda
je náhodná (tj. nezkratitelná) þi nikoli.
4. FYZIKA
Lze však najít nČjaké uplatnČní pĜedchozích
výsledkĤ také ve fyzice? Myslím, že ano. KupĜ. právČ
zmínČný algoritmický informaþní obsah byl využit k
rozšíĜení pojmu entropie z makroskopického i na
mikroskopický stav systému. Algoritmický informaþní
obsah nachází uplatnČní i v úvahách analyzujících þinnost
tzv. Maxwellova démona, v nichž je démon zobecnČn do
podoby zaĜízení na zpracování informace (tedy poþítaþe).
Teorie deterministického chaosu pracuje s plnČ
deterministickými systémy. Dynamika je popsána zcela
jednoznaþnČ diferenciálními rovnicemi pracujícími
s reálnými þísly. A pĜesto, pĜi koneþné pĜesnosti mČĜení,
nemĤže u chaotického systému poskytovat dlouhodobé
pĜedpovČdi jeho chování. Jednou ze zcela konkrétních
otázek je porovnání chaosu hodnoceného kladnými
Ljapunovovými exponenty s algoritmickým informaþním
obsahem diskrétnČ vzorkované typické trajektorie.
V deterministickém chaosu jde vlastnČ o stĜetnutí se
kontinua, tj. diferenciálních rovnic a poþáteþních
podmínek, vyjádĜených reálnými þísly, a finitních
možností jakýchkoli mČĜení. Chaotickou trajektorii získat
výpoþtem vĤbec nelze, v libovolné blízkosti vypoþtené
trajektorie se však mĤže nacházet opravdu chaotická
trajektorie, zaþínající z odlišných poþáteþních podmínek
(tzv. ”stínové lema” ).
Ve smyslu teorie algoritmické nahodilosti je
témČĜ každé reálné þíslo ”nahodilé”; posloupnost cifer,
která je vyjadĜuje, nemĤže být zkrácena. Takové þíslo
nese nekoneþnou informaci, nemĤže být získáno
mČĜením; nelze je vlastnČ ani definovat. A pĜesto je
reálné þíslo ve fyzice doma, totiž všude v prostĜedích
matematické analýzy.
Kontinuum je velice zajímavý a možná i
problematický objekt, rozhodnČ hodný pozornosti fyzikĤ.
V teorii množin pĜední matematici celá léta vČnovali úsilí

k potvrzení tzv. hypotézy kontinua. Cantor vyslovil
domnČnku, že mezi kardinálními þísly 0
(mohutností množiny pĜirozených þísel) a 
(mohutností kontinua, tj. množiny všech reálných
þísel) se již žádné kardinální þíslo nemĤže nacházet,
tzn. že jakákoli množina reálných þísel je buć
koneþná, spoþetná nebo má mohutnost kontinua. Tak
dlouho se matematici snažili hypotézu dokázat, až
naopak dokázali, že je na ostatních axiomech
obvyklé teorie množin nezávislá a že ji lze
bezespornČ buć pĜijmout nebo pĜijmout její negaci.
Dlouho zvažovaným axiomem je také tzv.
axiom výbČru, Ĝíkající, že u každého disjunktního
systému neprázdných množin lze vybrat po jednom
prvku z každé množiny a vytvoĜit tak množinu
vzorkĤ. U koneþných množin je to samozĜejmé, u
nekoneþných množin je nČkdy tento axiom velice
užiteþný a plodný a umožĖuje þetné dĤkazy, nČkdy
však vede k podivným neintuitivním závČrĤm. Dává
kupĜ. tzv. Tarskiho paradox: Kouli lze rozdČlit na
nČkolik þástí a z nich poté složit dvČ koule stejnČ
velké jako byla koule pĤvodní. I tento axiom je
nezávislý na axiomech standardní teorie množin a
také na hypotéze kontinua.
PozdČji pĜibyl v diskusích tzv. axiom
determinovanosti, tvrdící, že každá nekoneþná hra na
pĜirozených þíslech je determinována, tj. má
vyhrávající strategii. Z tohoto axiomu lze hypotézu
kontinua dokázat, axiom výbČru je však s ním
nesluþitelný. V poslední dobČ pĜibývá celá
hierarchická škála rĤznČ silných axiomĤ tzv. velkých
kardinálĤ
(nazývaných
kupĜ.:
inaccessible,
indescribable, measurable, strong, superstrong,
extendible, huge atp.). Ty umožĖují rozhodnout
nČkterá jinak nerozhodnutelná tvrzení. Jak je to
doopravdy? Které axiomy je tĜeba pĜijmout a které
nikoli? Názornost ve svČtČ nekoneþných množin (tak
rozmanitých mohutností) sotva mĤžeme oþekávat. Je
tĜeba posuzovat dĤsledky ke kterým vedou, jak jsou
plodné a užiteþné pĜi popisu reálného svČta.
Matematika se tak pĜipodobnila fyzice a pĜírodním
vČdám. Nejsou nČkteré otázky matematiky také
záležitostí fyzikĤ? (VzpomeĖme i neeuklidovské
geometrie.)
NČkdy je kladena otázka: ”Je svČt veliký
poþítaþ?” Každý poþítaþ je jistČ fyzikálním
zaĜízením. Poþítání není jen intelektuální výkon, ale
také fyzikální pĜírodní proces, v nČmž toky
informace jsou vázány na toky fyzikálních veliþin
(energie …). Pojem informace je také, a možná i
pĜedevším, pojmem fyzikálním [4]. Lze však o celém
vesmíru Ĝíci, že jeho þasový vývoj je vlastnČ
poþítáním? Dá se fyzika vtČsnat do otázek typu anone? Je každý fyzikální zákon poþitatelný? Nejspíš
nikoli. Jde asi o to, co ještČ rozumíme fyzikou.
NČkteĜí autoĜi, trochu vágnČ, prostČ
srovnávají indeterminismus z kvantového svČta,
v nČmž výsledek experimentu je zcela urþitý, avšak
nemĤže být z teorie jednoznaþnČ pĜedpovČzen,
s Gödelovou nerozhodnutelností. V konkrétní
podobČ to ovšem pĜedstavuje velice nesnadnou úlohu
zabudovat výsledky matematické logiky do kvantové
teorie (s její superpozicí stavĤ, nelokálností,

provázaností, apriorními pravdČpodobnostmi, procesem
mČĜení, kvantovým zpracováním informace atp. [5]), jejíž
obecnČ pĜijatá filozofická interpretace je stále ( i po více
než 70 letech) otevĜeným problémem.
V tomto místČ je plná pĜíležitost i pro vizi
R.Penrose o nové fyzice, obsahující kvantovou
relativistickou gravitaci a umožĖující obsáhnout i problém
vČdomí. Tento pĜíspČvek, vyzývající fyziky k vČtšímu
zájmu o základy matematiky a o Gödelovy výsledky
v matematické logice, byl pĜihlášen na konferenci ještČ
pĜed vydáním þeského pĜekladu Penrosovy knihy
MakrosvČt, mikrosvČt a lidská mysl [6], založené na jeho
pĜedchozích knihách a diskusích. Penrose je rozhodným
stoupencem nevypoþitatelného charakteru lidské mysli,
pĜiþemž i lidskou mysl chce uchopit fyzikálními
prostĜedky. Je tedy i stoupencem pĜedstav, že fyzikální
jevy obecnČ vypoþitatelné nejsou. Do nové, obsažnČjší
fyziky je ochoten vložit (v souladu s Whiteheadem) i
jisté elementy primitivního vČdomí a pĜipustit tak i jejich
ontologický statut. Vedlo by to k urþitému ”zduchovČní”
pĜírodní vČdy?
5. PěÍRODOVċDA A TROCHU FILOSOFIE
Na obecnČ pĜírodovČdné úrovni lze konstatovat,
že formální výpoþetní pĜístupy nemohou celou
pĜírodovČdu obsáhnout; nemohou jistČ obsáhnout
možnosti lidské mysli. Navzdory tomu, že žádná
axiomatika nemĤže plnČ uchopit aritmetiku pĜirozených
þísel, každý školák ze zkušenosti chápe jejich povahu.
Mysl nepracuje algoritmicky, ale spíše dosahuje
porozumČní vhledem, který nelze na mechanický výpoþet
redukovat. GödelĤv teorém vypovídá o tom, že finitními
prostĜedky žádného formálního systému nelze obsáhnout
všechny pravdy svČta, ba ani všechny pravdy o
nekoneþném souboru pĜirozených þísel.
Nerozhodnutelnosti vznikají nutnČ tam, kde
nejde jen o pohled zvenþí. Standardní fyzika však o
takový pohled zvnČjšku usiluje. To však není úplnČ
možné, fyzika a celá pĜírodovČda jsou pĜece samy
souþástí svČta, který chtČjí v úplnosti racionálnČ popsat.
To bez nerozhodnutelností patrnČ není možné. I fyzika je
jen popisem zevnitĜ, je tedy endofyzikou, nikoli
exofyzikou, jak by si pĜála.
Lidská Ĝeþ a lidské poznání nerozlišují úrovnČ a
metaúrovnČ. To odpovídá Gödelovu teorému, v nČmž je
systém popsán v aritmetice a aritmetika sama je jeho
souþástí. Nerozhodnutelnosti jsou pak nevyhnutelné.
Žádná finitní teorie (a lidská Ĝeþ má jen finitní prostĜedky)
nemĤže dosáhnout úplného popisu svČta. Úplný popis by
umožĖoval i úplnou predikci. Úplná a vyþerpávající
pĜedpovČć je však v konfliktu s pĜedstavou a pocitem
svobodné vĤle. Svobodná vĤle by umožĖovala vhodným
rozhodnutím
uskuteþnČní
pĜedpovČdi
znemožnit.
Gödelovy výsledky z matematické logiky nám umožĖují
tyto (spíše tušené) souvislosti pĜesnČji formulovat a
doložit již v nejjednodušších strukturách jakou je napĜ.
aritmetika pĜirozených þísel.

6. ZÁVċR
Všechny pĜedchozí, nezĜetelnČ a vágnČ
formulované souvislosti mají patrnČ své fyzikální
prĤmČty.
Usiluje-li
fyzika
ve
svých
nejambicióznČjších programech být základem celé
pĜírodovČdy a být schopna vytvoĜit tzv. ”teorii
všeho”, pak to nemĤže být jen prosté sjednocení
všech typĤ fyzikálních interakcí, ale musí nČjakým
zpĤsobem zahrnout i pouþení vyplývající z oné tĜetí
krize a revoluce, o které je Ĝeþ v úvodu. Nesmí ji
opravdu ponechat jen matematikĤm.
ZámČrem pĜíspČvku nebylo ovšem nalézt
nČjaké nové odpovČdi, ani formulovat nové a pĜesné
otázky, ba ani podat pĜehled tématu, ale toliko
pĜipomenout jeho existenci a zajímavost.
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