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Vážené kolegynČ, vážení kolegové,

pĜedkládáme vám sborník obsahující texty tĜí vyzvaných pĜednášek, rekapitulaci
uplynulých tĜiceti konferencí, texty delších a kratších sdČlení, které byly pĜihlášeny na
jubilejní, 30. mezinárodní konferenci Historie matematiky. Všechny pĜíspČvky byly graficky
a typograficky sjednoceny, nČkteré byly upraveny i jazykovČ. ZaĜazen byl též program
konference a seznam všech úþastníkĤ, kteĜí se pĜihlásili ve stanoveném termínu (15. kvČten
2009). Sborník vznikl díky finanþní podpoĜe Katedry didaktiky matematiky MFF UK
a Ústavu aplikované matematiky FD ýVUT.
V první þásti sborníku jsou zaĜazeny hlavní pĜednášky, o nČž byli požádáni zkušení
pĜednášející, kteĜí se vČnují matematice, dČjinám matematiky, souvislostem matematiky
s ostatními sférami lidské þinnosti, výchovČ doktorandĤ, Ĝízení a organizaci vČdecké práce
a mnoha dalším aktivitám.
Ve druhé þásti sborníku jsou uveĜejnČny kratší þi delší pĜíspČvky jednotlivých
úþastníkĤ. Konference není monotematicky zamČĜena, snažili jsme se poskytnout dostateþný
prostor k aktivním vystoupením, diskusím a neformálním setkáním všem pĜihlášeným,
tj. matematikĤm, historikĤm matematiky, uþitelĤm vysokých i stĜedních škol, doktorandĤm
oboru Obecné otázky matematiky a informatiky i všem dalším zájemcĤm o matematiku a její
vývoj.
Program letošní konference je opČt pomČrnČ pestrý. VČĜíme, že každý najde Ĝadu témat,
která ho zaujmou a potČší, že objeví nové kolegy, pĜátele a spolupracovníky, získá inspiraci,
Ĝadu podnČtĤ, motivaci i povzbuzení ke své další odborné práci a ke svému studiu.
PodrobnČjší informace o letošní jubilejní konferenci i o všech pĜedchozích konferencích
a letních školách lze najít na adrese
http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html.

JindĜich BeþváĜ a Martina BeþváĜová
V Praze, v þervenci 2009
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L. Boþek, J. Hromadová: Izoperimetrické nerovnosti, W. Blaschke a trochu politiky
B. Rieþan: Matematika a hudba
J. ŠtČpán: Povídka o BrownovČ pohybu a také o NobelovČ cenČ za ekonomii

II. Konferenþní vystoupení (25 minut)
ď. Balková: Krok za krokem k Ĝešení soustav lineárních algebraických rovnic
A. Bálintová: Skúsenosti z pôsobenia na VŠ v Tunisku vo výuþbe matematiky
J. BeþváĜ: Interpretace matematických výsledkĤ našich pĜedkĤ
M. BeþváĜová: O jedné maturitní zkoušce
M. Benediktová: Doba C. F. Gausse
J. ýižmár: Matematika na Slovensku 1945–1965
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J. KotĤlek: Metodika soudobých dČjin matematiky na pĜíkladu Riemannovy hypotézy
L. Kvasz: Matematika a jej jazyk
M. Kvaszová: Historie vybraných problémĤ z poþátkĤ teorie pravdČpodobnosti
M. Marþoková: 40-roþná história konferencií slovenských matematikov
M. Melcer: Pováleþná devastace finanþní matematiky
L. Moravec: Seznámení s Jakubem Filipem Kulikem
M. Otavová: Ladislav Jandera – souþasník Bernarda Bolzana
P. Pavlíková: O Fareyových zlomcích
K. Pazourek: Slovní úlohy o dČlitelnosti 1850–1950
Š. Porubský: Ako rýchlo vieme a môžeme násobiĢ
I. Saxl: Paracelsus a jeho dílo
I. Saxl: Matematika v dobČ ParacelsovČ
A. Slavík: O binomické vČtČ s racionálními a reálnými exponenty
R. Smýkalová: StĜedovČký zrod trigonometrických veliþin
P. Surynková: Vývoj výpoþetní geometrie
I. Sýkorová: Zlomky ve staré Indii
M. TihlaĜíková: Teorie automorfních funkcí
D. Trkovská: MöbiĤv Barycentrický poþet a geometrické transformace
J. Widž: Z historie ĜetČzových zlomkĤ
W. WiĊsław: Towarzystwo Nauk ĝcisłych w ParyĪu (1870–1882)
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ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Pátek 21. 8. 2009
Dopolední program 10:00–12:00
Zahájení
Plenární pĜednáška:
J. ŠtČpán: Povídka o BrownovČ pohybu a také o NobelovČ cenČ za ekonomii
Odpolední program 14:00–15:30
Konferenþní vystoupení:
R. Smýkalová: StĜedovČký zrod trigonometrických veliþin
ď. Balková: Krok za krokem k Ĝešení soustav lineárních algebraických rovnic
A. Bálintová: Skúsenosti z pôsobenia na VŠ v Tunisku vo výuþbe matematiky
Odpolední program 16:00–18:00
Konferenþní vystoupení:
J. BeþváĜ: Interpretace matematických výsledkĤ našich pĜedkĤ
M. Otavová: Ladislav Jandera – souþasník Bernarda Bolzana
L. Dostálová: HilbertĤv program
Sobota 22. 8. 2009
Dopolední program 8:30–10:00
Plenární pĜednáška:
L. Boþek, J. Hromadová: Izoperimetrické nerovnosti, W. Blaschke a trochu politiky
Dopolední program 10:30–12:00
Konferenþní vystoupení:
J. ýižmár: Matematika na Slovensku 1945–1965
M. BeþváĜová: O jedné maturitní zkoušce
M. Marþoková: 40-roþná história konferencií slovenských matematikov
Odpolední program 14:00–15:30
Konferenþní vystoupení:
Š. Porubský: Ako rýchlo vieme a môžeme násobiĢ
J. Widž: Z historie ĜetČzových zlomkĤ
M. Melcer: Pováleþná devastace finanþní matematiky
Odpolední program 16:00–18:00
Konferenþní vystoupení:
I. Saxl: Matematika v dobČ ParacelsovČ
J. KotĤlek: Metodika soudobých dČjin matematiky na pĜíkladu Riemannovy hypotézy
Diskuse o práci historika matematiky

6

NedČle 23. 8. 2009
Dopolední program 8:30–10:00
Plenární pĜednáška:
B. Rieþan: Matematika a hudba
Dopolední program 10:30–12:00
Konferenþní vystoupení:
H. Durnová: PromČny oddČlení matematických strojĤ v ýSAV
M. Chocholová: Tužby našich pĜedkĤ
D. Trkovská: MöbiĤv Barycentrický poþet a geometrické transformace

PondČlí 24. 8. 2009
Dopolední program 8:30–10:00
Konferenþní vystoupení:
L. Ilucová: História pentagonálnych teselácií
M. Benediktová: Doba C. F. Gausse
M. TihlaĜíková: Teorie automorfních funkcí
Dopolední program 10:30–12:00
Konferenþní vystoupení:
A. Kalousová: HrabČ de Buffon a hra franc-carreau
K. Pazourek: Slovní úlohy o dČlitelnosti 1850–1950
P. Pavlíková: O Fareyových zlomcích

Odpolední program 14:00–15:30
Konferenþní vystoupení:
I. Sýkorová: Zlomky ve staré Indii
M. Kvaszová: Historie vybraných problémĤ z poþátkĤ teorie pravdČpodobnosti
A. Slavík: O binomické vČtČ s racionálními a reálnými exponenty
Odpolední program 16:00–18:00
Konferenþní vystoupení:
M. Hykšová: Karel Vorovka (1879–1929) – matematik a filosof
L. Kvasz: Matematika a jej jazyk
W. WiĊsław: Towarzystwo Nauk ĝcisłych w ParyĪu (1870–1882)
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Úterý 25. 8. 2008
Dopolední program 8:30–10:00
Konferenþní vystoupení:
V. Chmelíková: Z historie výuky deskriptivní geometrie na stĜedních školách
L. Moravec: Seznámení s Jakubem Filipem Kulikem
P. Surynková: Vývoj výpoþetní geometrie
Dopolední program 10:30–12:00
ZávČreþná diskuse
Zakonþení
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HISTORIE MATEMATIKY JIŽ POTěICÁTÉ!1
JINDěICH BEýVÁě
Abstract: The contribution describes the brief history, main aims and results of thirty
Summer Schools and Conferences “History of Mathematics” held in the years 1980–
2009. The other interesting activities and achievements connected with the Conferences
are mentioned as well.

1 Úvod
Uplynulých tĜicet let aktivit v dČjinách matematiky v ýeskoslovensku, resp. v ýeské
republice bylo bezprostĜednČ spjato s pravidelnČ poĜádanou akcí, která se pĤvodnČ nazývala
letní škola SvČtonázorová výchova v matematice. Dnes je již organizována jako mezinárodní
konference Historie matematiky. Úctyhodné množství publikací, uþebních textĤ a monografií,
Ĝada doktorátĤ a nČkolik rozvíjejících se soubČžných aktivit je dostateþným dĤvodem
k podrobnČjšímu ohlédnutí. Považuji za velmi zajímavé pĜipomenout jak pĜíþiny, které ke
vzniku pĤvodních letních škol vedly, tak realizaci námČtĤ, které byly zformulovány roku
1980 na první z nich.

2 Letní školy SvČtonázorová výchova v matematice I.–X. (1980 až 1989)
Koncem sedmdesátých let 20. století byl do uþebních plánĤ uþitelského studia matematiky
v tehdejším ýeskoslovensku zaĜazen pĜedmČt SvČtonázorové problémy v matematice. Pro jeho
výuku však nebyly fakulty vychovávající budoucí uþitele matematiky pĜipraveny2, byl proto
pociĢován výrazný nedostatek jak kvalifikovaných pĜednášejících3, tak vhodné odborné
literatury. Jaroslav Šedivý4 (1934–1988) z Katedry teorie vyuþování matematice
Matematicko-fyzikální fakulty UK ve spolupráci s Matematickou pedagogickou sekcí Jednoty
þeskoslovenských matematikĤ a fyzikĤ inicioval tehdy vznik série letních škol SvČtonázorová
výchova v matematice, na nichž se mČli vyuþující ze všech fakult pĜipravujících budoucí
uþitele matematiky v ýeskoslovenské republice pĜipravovat pro výuku novČ vzniklého

1
PodpoĜeno projektem Podpora technických a pĜírodovČdných oborĤ Operaþního programu VzdČlávání pro
konkurenceschopnost (CZ.1.07/4.2.00/06.0005).
2
ZavádČní nového pĜedmČtu „SvČtonázorové problémy matematiky“ do vysokoškolského vzdČlávání uþitelĤ
matematiky od studijního roku 1981/2 pĜináší Ĝadu problémĤ. PĜedmČt zahrnuje vedle matematické logiky
a filozofických problémĤ základĤ matematiky znaþnou þást vČnovanou dČjinám matematiky a právČ k posledním
dvČma oblastem zatím ne na všech vysokých školách existují odborníci. (J. Folta, DVT 14(1981), str. 182)
Na MFF UK byl tento pĜedmČt vyuþován poprvé ve školním roce 1981/82 v pátém roþníku uþitelského studia
kombinací matematika-fyzika a matematika-deskriptivní geometrie v rozsahu 2/1, 0/2 se dvČma zápoþty;
vyuþujícím byl J. Šedivý, od roku 1988 pak J. Folta. Ve stejném roce zaþaly bČžet DČjiny fyziky v rozsahu 2/0
(bez zakonþení, I. Úlehla, od r. 1987 L. Pátý) a DČjiny školy a pedagogiky v rozsahu 2/0 (zkouška, V. Štverák,
R. VáĖová).
3
V nČkolika pĜedchozích desetiletích nebyli bohužel vychováváni ani profesionální odborníci pracující v historii
matematiky (napĜ. formou tehdejší aspirantury), ani vyuþující dČjin matematiky þi filozofie matematiky.
ProfesionálnČ se dČjinám matematiky v té dobČ vČnovali Luboš Nový a Jaroslav Folta z tehdejšího Ústavu
þeskoslovenských a svČtových dČjin ýSAV, logice a dČjinám logiky pak Karel Berka z Ústavu pro sociologii
a filozofii ýSAV.
4
O Jaroslavu Šedivém viz krátký þlánek [1], v nČmž jsou uvedeny další bibliografické odkazy. Viz též
brožura [8]. Dne 8. prosince 2009 by Jaroslavu Šedivému bylo 75 let.
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pĜedmČtu.5 SouþasnČ mČly být sepsány základní uþební texty pro vysokoškolskou pĜípravu
budoucích uþitelĤ matematiky.6 SpoleþnČ s J. Šedivým se pĜípravy odborného programu
letních škol a celé jejich organizace chopil Jaroslav Folta z tehdejšího Ústavu
þeskoslovenských a svČtových dČjin ýSAV, pozdČji k nim pĜibyl Eduard Fuchs z brnČnské
PĜírodovČdecké fakulty. Název vysokoškolských pĜednášek a semináĜĤ, stejnČ tak i letních
škol, byl poplatný tehdejší oficiální ideologii, program letních škol však tvoĜila (až na
nepatrné výjimky) klasická historie matematiky, která byla místy obohacována rĤznými
filozofickými pohledy. Na první letní škole pĜednášeli K. Berka, J. Folta, K. Hájek, L. Nový,
M. Hejný a J. Šedivý, na druhé K. Berka, J. Folta, E. Fuchs, J. Hrubeš, J. Mikulþák, I. Netuka,
L. Nový, Š. Schwabik, J. Šedivý, J. Veselý a P. VopČnka.
V letech 1980 až 1989 se konalo deset letních škol SvČtonázorová výchova
v matematice (Branžež, Cikháj, ProstĜední Beþva, Luhaþovice, ŽivohošĢ, Malá Morávka,
Lipovec, Jevany, Valašské MeziĜíþí a Vranov nad Dyjí); první probČhla v záĜí, další vždy
na pĜelomu kvČtna a þervna. Byl o nČ pomČrnČ velký zájem, na každý bČh pĜijelo kolem
padesáti osob.7
Matematická pedagogická sekce pĤvodnČ plánovala jen asi pČt takovýchto letních
škol. Zhruba od poloviny osmdesátých let se však charakter tČchto akcí postupnČ mČnil;
zaþali na nich totiž se zasvČcenými pĜednáškami vystupovat jejich dĜívČjší pasivní
úþastníci.8 PĤvodní vzdČlávací akce se tak pĜerodila na pravidelná setkávání zájemcĤ
o historii matematiky, z nichž mnozí seznamovali své kolegy s vývojem matematických
disciplín, v nichž sami pracovali a jejichž základy þi pokroþilé partie pĜednášeli na
vysokých školách. Toto mČnící se zamČĜení letních škol podstatnČ pĜispČlo k tomu, že
akce, která byla pĤvodnČ plánovaná jen na nČkolik let, pĜežila tĜi desetiletí.
Roku 1986 vznikla z iniciativy J. Folty pĜi JednotČ ýeskoslovenských matematikĤ
a fyzikĤ a pĜi ýeskoslovenské spoleþnosti pro dČjiny vČd a techniky (vČdecké spoleþnosti
tehdejší ýeskoslovenské akademie vČd) Stálá pracovní skupina pro dČjiny matematiky.9
5

Ve zprávČ o první letní škole je zmínČno plánované zamČĜení tČchto akcí: Matematická pedagogická sekce
JýSMF zaĜadila do plánu svých akcí v letech 1980–84 sérii letních škol vČnovaných problematice svČtonázorové
výchovy ve vyuþování matematice na vysokých školách. … Obsahem školy v prvních dvou letech má být pĜevážnČ
historie matematiky, logiky a deskriptivní geometrie, podávaná z pozic historického materialismu; filozofická
problematika bude pĜevažovat pozdČji, kdy bude možné opĜít její výklad o znalost faktĤ z historie zmínČných vČd
… Dobrá motivace obtížných pojmĤ a metod zvyšuje kvalitu uþitelské práce pĜi výuce matematiky. A o to jde
i organizátorĤm letních škol k svČtonázorovým problémĤm ve vyuþování matematice. Zpráva je podepsána
Výbor MPS, je otištČna v PMFA 26(1981) na str. 116. Napsal ji patrnČ J. Šedivý.
Ve zprávČ o 2. letní škole je uvedeno: … málokterá fakulta má odborníky v pĜíslušném oboru, vhodné literatury
– pĜedevším pro studenty – je nedostatek a tak problémy se zajištČním kvalitní výuky daného pĜedmČtu jsou
nemalé. (E. Fuchs, MFvŠ 13(1982/83), str. 281)
6
Pro zajištČní semináĜe k svČtonázorové výchovČ v uþitelském studiu bude úþelné pĜipravit þítanky klasických
matematických textĤ, popĜ. sborník statí (jejich základem mohou být pĜednášky v letní škole). (PMFA 26(1981),
str. 116)
7
O prvních deseti letních školách SvČtonázorová výchova v matematice a o publikacích, které vznikly
v souvislosti s touto letní školou v období 1980 až 1989, lze základní fakta nalézt v þlánku [2].
8
… se náplĖ letní školy zaþala zamČĜovat stále více ke speciálním otázkám moderního vývoje matematiky
a nabývat více seminárního charakteru. SvČdþí o tom i rozšíĜení poþtu pĜednášejících … (J. Folta, DVT
18(1985), str. 60)
9
PodnČt k založení takovéto skupiny se zrodil již na první letní škole v Branžeži. Ve zprávČ o jejím prĤbČhu je
uvedeno: Doporuþovalo se, aby Jednota þeskoslovenských matematikĤ a fyzikĤ vytvoĜila skupinu vážnČjších
zájemcĤ o historii matematiky a tak podnítila rozvoj tohoto oboru u nás. V diskusi bylo mimo jiné naznaþeno, že
je tĜeba vČnovat zavedení pĜedmČtu na vysoké školy zvýšenou péþi, protože tato pedagogická základna by mohla
posílit i badatelskou práci v dČjinách matematiky a tak pomoci postihnout zejména neobyþejný rozvoj
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Jejím pĜedsedou se stal BĜetislav Novák, místopĜedsedou Jaroslav Folta, tajemníkem
JindĜich BeþváĜ, þleny této skupiny byli L. Berger, L. Bukovský, E. Fuchs, M. T. Morovics, I. Netuka, L. Nový, J. Šedivý, A. Šolcová a J. Veselý.10 Po krátké dobČ pĜevzal
vedení Stálé pracovní skupiny pro dČjiny matematiky J. Folta, místopĜedsedou se stal
J. BeþváĜ, hospodáĜem E. Fuchs a tajemnicí A. Šolcová. Pod hlaviþkou této skupiny (a již
zmínČné Matematické pedagogické sekce Jednoty, þasto též s pomocí nČkteré její
poboþky) byly v dalších letech letní školy o svČtonázorové výchovČ organizovány. Po
smrti J. Šedivého je pĜipravovali J. Folta, E. Fuchs a J. BeþváĜ.
V þervnu roku 1989, ještČ pĜed politickými zmČnami ve státČ, bylo na desáté letní
škole ve VranovČ nad Dyjí rozhodnuto zmČnit pĤvodní název této akce poznamenaný
tehdejší ideologií tak, aby zcela otevĜenČ a jasnČ charakterizoval její zamČĜení – Letní
škola z historie matematiky.
V souvislosti s letními školami se Jaroslav Šedivý, Jaroslav Folta a Eduard Fuchs
postarali o vydání þtyĜ dílĤ skript SvČtonázorové problémy matematiky (1983, 1984,
1985, 1987), do nichž pĜispČlo i nČkolik dalších autorĤ (J. BeþváĜ, K. Berka, J. ýižmár,
J. Frolíková, I. Füzéková, J. HoĜejší, J. Chvalina, I. Netuka, Š. Schwabik, J. Veselý). Na
tyto texty, které vyšly ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze jako klasická
skripta v tehdejším bČžném formátu A4, navázaly dva sborníky vybraných pĜednášek
z letních škol, které ve formátu B5 vydala Jednota þeskoslovenských matematikĤ
a fyzikĤ; první sborník, SvČtonázorová výchova v matematice (1987), editoval J. Šedivý,
druhý sborník, Filozofické a vývojové problémy matematiky (1988), editoval J. Folta.11
Autorsky se na nich podíleli J. BeþváĜ, K. Berka, J. ýižmár, E. Fuchs, J. Hrubeš,
R. Kolomý, H. KoĜínková12, I. Marek, I. Netuka, J. Pech, V. Štefl, J. Šedivý a J. Veselý.
V letech 1987 a 1988 vydali Jaroslav Šedivý, JiĜí Mikulþák a Stanislav Židek ve
spolupráci s I. Füzékovou a J. Pechem (opČt ve Státním pedagogickém nakladatelství
jako klasická skripta A4) dva tituly zamČĜené na dČjiny vyuþování matematice v našich
zemích: Antologie matematických didaktických textĤ. Období 1360–1860 a Antologie
z uþebnic matematiky 1860–1960. V letech 1982 až 1990 vydala Jednota pod taktovkou
Jaroslava Šedivého a Jaroslava Folty osm souborĤ DČjin matematiky a fyziky v obrazech.
Tyto soubory obrázkĤ doprovázených struþným textem popularizovaly zejména
významné matematiky, fyziky a astronomy, svČtové i naše, Ĝadu dĤležitých záležitostí
obsahovala i vČcná hesla: nejslavnČjší monografie a þasopisy, které sehrály zásadní roli
ve vývoji matematiky a fyziky, stroje a pĜístroje, vČdecké spoleþnosti, školy apod. Byly
urþeny zejména uþitelĤm stĜedních, ale i základních škol; forma tČchto publikací
umožĖovala vyvČšovat jednotlivé listy na školních nástČnkách. První soubor pĜipravili
J. Šedivý a J. Folta, druhý soubor V. Malíšek, další již mČly vČtší autorské kolektivy.13

þeskoslovenské matematiky v prĤbČhu dvacátého století a zejména v období výstavby socialistického
ýeskoslovenska. (J. Folta, DVT 14(1981), str. 182)
10
Viz J. Folta: Stálá pracovní skupina pro dČjiny matematiky, DVT 19(1986), str. 255, J. BeþváĜ: Stálá pracovní
skupina pro dČjiny matematiky, in V. semináĜ o filozofických otázkách matematiky a fyziky, JýSMF, Brno,
1988, str. 44–47. Viz též Sjezdový sborník, Jednota þeskoslovenských matematikĤ a fyzikĤ, Jednota slovenských
matematikov a fyzikov, Nitra, 1990, str. 53–54, Sjezdový sborník, Jednota þeských matematikĤ a fyzikĤ,
Olomouc, 1993, str. 79–80.
11
Texty nČkterých pĜednášek byly v osmdesátých letech publikovány v þasopise Matematika a fyzika ve škole.
12
Její tĜístránkový pĜíspČvek SvČtonázorová výchova v duchu závČrĤ XVI. sjezdu KSý byl jediným ideologickým pĜíspČvkem všech tČchto publikací.
13
V þlánku [2] jsou rovnČž uvedeny podrobné bibliografické údaje o všech publikacích uvedených v tomto
odstavci; jsou tam i odkazy na jejich recenze.
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Škoda, že pĜipravovaný devátý svazek již nevyšel. PĜipomeĖme, že námČt na vydávání
takovýchto souborĤ se zrodil na první letní škole v Branžeži.14
Skripta SvČtonázorové problémy matematiky, antologie matematických didaktických
textĤ i soubory DČjiny matematiky a fyziky v obrazech postupnČ získávali úþastníci
jednotlivých letních škol.
I z pohledu dnešní doby, kdy je vydávání publikací všeho druhu usnadnČno souþasnou
technikou a nepodléhá zdlouhavému Ĝízení, je tĜeba vysoce ocenit výkon tehdejších
tvĤrcĤ výše zmínČných publikací. Je zajímavé, že aktivita tČchto deseti let byla z velké
þásti naplánována již na první letní škole v Branžeži.
Poznamenejme ještČ na okraj, že roku 1988 vzniklo na Matematickém ústavu Univerzity
Karlovy, který je souþástí Matematicko-fyzikální fakulty UK, OddČlení historie matematiky
pod vedením JindĜicha BeþváĜe. DČjiny matematiky tak roku 1988 získaly jisté institucionální
zajištČní. V souvislosti se vznikem tohoto oddČlení byla na MFF UK vypsána výbČrová
pĜednáška DČjiny matematiky, kterou ve školním roce 1988/89 vedl J. Folta. V následujícím
roce vznikl pĜi OddČlení historie matematiky výbČrový semináĜ z dČjin matematiky, který se
po nČkolika letech stal souþástí Celostátního semináĜe z dČjin matematiky a posléze se
transformoval (od školního roku 2005/06) na nynČjší Didakticko-historický semináĜ. Od roku
1988 jej vede J. BeþváĜ.

3 Letní školy Historie matematiky XI.– XXIII. (1990 až 2002)
Od roku 1990 se konaly letní školy pod názvem Historie matematiky vždy zaþátkem
þervna (Lanžhot, tĜikrát ManČtín-Brdo), od roku 1994 pak ve druhé polovinČ srpna
(Vyškov, Chrudim, þtyĜikrát Jevíþko, Velké MeziĜíþí a dvakrát Jevíþko).
Po roce 1990 nastaly v organizaci tČchto akcí výrazné problémy zpĤsobené razantním
zvýšením cen ubytovacích zaĜízení (nocležné i stravné) a malými finanþními možnostmi
fakult. OrganizátoĜi letní školy tehdy využili nabídku J. Folty a uspoĜádali tĜikrát za
sebou letní školu na jeho soukromém objektu na Brdu nedaleko ManČtína.15 Tyto tĜi akce
mČly svoji osobitou atmosféru (spaní ve spacích pytlích na pĤdČ, rozdČlování obČdĤ
pĜivezených z vývaĜovny místního družstva, kolektivní pĜíprava veþeĜí z nakoupených
zásob apod.), poþet úþastníkĤ však velmi rychle poklesl; 11. letní školy v LanžhotČ se
úþastnilo 55 osob, ale 14. letní školy na Brdu jen nČco málo pĜes deset osob.
V následujících letech využili organizátoĜi svých kontaktĤ s kolegy pĤsobícími na
školách s ubytovacími zaĜízeními (Jan Zlatník, Petr Jílek a František Procházka, Dag
Hrubý, Aleš Trojánek) a uspoĜádali letní školy postupnČ na Vysoké škole pozemního
vojska ve VyškovČ, na prĤmyslové škole v Chrudimi, na gymnáziu v Jevíþku a na
gymnáziu ve Velkém MeziĜíþí.16 Poþet úþastníkĤ akce výraznČ vzrostl, na 15. škole ve
VyškovČ již bylo opČt více než padesát osob.17
14
Uþitelé stĜedních i základních škol by jistČ uvítali soubory fotografií významných matematikĤ, logikĤ
a filozofĤ, ukázek poþetní techniky a dalších pĜístrojĤ, typických listĤ z významných publikací apod. Takové
materiály by mohli uplatnit na nástČnkách, v matematických uþebnách i pĜi výuce. (PMFA 26(1981), str. 116)
Tak se uvažovalo o vytvoĜení þítanky klasických matematických textĤ, o sérii diapásĤ z dČjin matematiky,
o publikaci souborĤ fotografií významných matematikĤ (þi titulních stran jejich prací apod.) pro potĜeby výuky
jak na vysokých školách, tak na stĜedních školách. (J. Folta, DVT 14(1981), str. 182)
15
Viz þlánek J. Folty nazvaný O sponzorství trochu jinak, Vesmír 70(1991), str. 708.
16
ěadu zajímavých informací o obou tČchto gymnáziích þtenáĜ získá z jejich nedávno vydaných almanachĤ:
Gymnázium Jevíþko 1897–2007. Almanach k 110. výroþí založení Gymnázia v Jevíþku, Jevíþko, 2007, Almanach
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Na jednotlivých vysokých školách se po roce 1989 podstatnČ pĜepracovávaly uþební
plány, fakulty se výraznČ diferencovaly, pĜestaly existovat celostátní programy studia
jednotlivých oborĤ, tedy i plány studia uþitelství matematiky. PĜedmČt SvČtonázorové
problémy v matematice byl vČtšinou nahrazen pĜedmČtem DČjiny matematiky.18
V letech 1991 až 1992 se na Matematicko-fyzikální fakultČ UK a na PĜírodovČdecké
fakultČ MU konstituoval nový obor doktorského studia nazvaný Obecné otázky
matematiky a informatiky.19 V jeho rámci lze studovat dČjiny matematiky, obhájit
disertaþní práci a získat titul Ph.D. (pĤvodnČ titul Dr.). BČhem devadesátých let se tak
letní školy z historie matematiky staly místem setkávání doktorandĤ, jejich školitelĤ
a þlenĤ oborové rady, platformou pro prezentaci výsledkĤ doktorského studia, pro
diskuse a výmČny zkušeností. Poprvé se krátká vystoupení doktorandĤ uskuteþnila roku
1994 ve VyškovČ20, v dalších letech již nČkteĜí doktorandi podrobnČ referovali o své
pĜipravované disertaþní práci. Od poloviny devadesátých let byly proto letní školy
vedeny též pod hlaviþkou oborových rad doktorského studia oboru Obecné otázky
matematiky a informatiky, hlavními organizátory akcí byli pĜedsedové oborových rad
J. BeþváĜ a E. Fuchs. Poþet obhájených doktorských disertaþních prací v Praze a v BrnČ
postupnČ narĤstá, nČkteré patĜí pĜímo do dČjin matematiky. M. BeþváĜová se roku 2007,
deset let po obhájení disertaþní práce Život a dílo F. J. Studniþky, úspČšnČ habilitovala na
Filozofické fakultČ UK s prací ýeská matematická komunita.
Roku 1993 se v Jevíþku konal první SemináĜ z historie matematiky pro vyuþující na
stĜedních školách, který pĜevzal pĤvodní vzdČlávací aktivity dĜívČjších letních škol
z historie matematiky. PĜípravný výbor tvoĜili JindĜich BeþváĜ, Eduard Fuchs a Dag
Hrubý, pĜednášeli J. BeþváĜ, E. Fuchs, A. Šarounová a J. Šimša, poþet úþastníkĤ pĜesáhl
80 osob. Myšlenka uspoĜádat takový semináĜ se zrodila na šestém semináĜi
o filosofických otázkách matematiky a fyziky. SemináĜe o filosofických otázkách mČly
již v té dobČ svou tradici (Bílovec 1980, Olomouc 1982, Jevíþko 1985, Bílovec 1986,
Žćár nad Sázavou 1988, Jevíþko 1992). Od té doby se semináĜe z historie matematiky
pravidelnČ stĜídají se semináĜi o filosofických otázkách; druhý až osmý semináĜ z historie
matematiky se konaly v Jevíþku v letech 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 a 2007,
zatímco sedmý až þtrnáctý semináĜ o filosofických otázkách probČhly v letech 1994,
1996, 1998, 2002 v Jevíþku a v letech 2000, 2004, 2006 a 2008 ve Velkém MeziĜíþí.21

100 let gymnázia ve Velkém MeziĜíþí, Velké MeziĜíþí, 1999, Almanach 110 let Gymnázia Velké MeziĜíþí, Velké
MeziĜíþí, 2009.
17
O letních školách, které se konaly v letech 1990 až 2002, lze najít základní fakta v þláncích [2], [4] a [5].
18
V uþebních plánech uþitelského studia na MFF UK byl od školního roku 1990/91 zaveden místo pĜedmČtu
SvČtonázorové problémy v matematice pĜedmČt DČjiny matematiky, který vedl J. BeþváĜ. Nejprve byl vyuþován
pro studenty 5. roþníku uþitelského studia matematiky po celý školní rok v rozsahu 2/0, po úpravách studijních
plánĤ byl redukován na 2/0 v letním semestru 4. roþníku s klasifikovaným zápoþtem, nČkolik let však dobíhalo
studium s celoroþní pĜednáškou. V dalších letech J. BeþváĜ postupnČ ke kurzovní semestrální pĜednášce pĜipojoval tĜi semestrální výbČrové pĜednášky o vývoji matematiky ve starovČku, stĜedovČku a novovČku.
19
Viz J. BeþváĜ: Obecné otázky matematiky a informatiky, in Celostátní semináĜ fakult vychovávajících uþitele
matematiky. Pracovní materiály (red. E. Fuchs, Z. Došlá), Šlapanice 28. 9.–30. 9. 1992, MU Brno, str. 27–28.
20
Novinkou letní školy bylo zaĜazení bloku, ve kterém se pĜedstavilo 18 doktorandĤ postgraduálního studia
Obecné otázky matematiky a informatiky, kteĜí studují na MFF UK v Praze a na PĜF MU v BrnČ. Ti, kteĜí mají
již dva roky studia za sebou, hovoĜili o výsledcích své pĜipravované disertaþní práce, ostatní o svém studiu,
zadaném tématu disertace, metodách práce apod. Velmi užiteþné bylo neformální setkání doktorandĤ, jejich
vzájemné diskuse, i diskuse s ostatními úþastníky letní školy. Koncepce výchovy ve výše uvedeném oboru
postgraduálního studia byla pĜedmČtem dalších dlouhých diskusí. (J. BeþváĜ, PMFA 40(1995), str. 164)
21
Informace o I. až VII. semináĜi z historie matematiky lze nalézt v þlánku [6].
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Zprávy o obou semináĜích jsou pravidelnČ zveĜejĖovány v odborném tisku (Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie, Matematika, fyzika, informatika, Uþitel matematiky,
DVT). Od roku 1994 se letní škola z historie matematiky konala vždy v bezprostĜední
þasové návaznosti na tyto semináĜe, pouze roku 1999 semináĜi pĜedcházela.
Roku 1994 založili JindĜich BeþváĜ a Eduard Fuchs edici DČjiny matematiky.
Komunita badatelĤ v dČjinách matematiky i zájemcĤ o otázky vývoje matematiky a jejího
vyuþování tak získala jednak Ĝadu textĤ, jednak bohaté publikaþní možnosti. NČkteré
svazky edice mají charakter sborníkĤ rozšíĜených verzí pĜednášek proslovených na
letních školách, semináĜích þi pĜi jiných pĜíležitostech, jiné svazky jsou upravenými
disertaþními pracemi absolventĤ doktorského studia Obecné otázky matematiky
a informatiky (P. Šišma, M. NČmcová-BeþváĜová, K. Lepka, M. Hykšová, Z. Kohoutová,
A. Slavík, L. Lomtatidze, E. Pecinová), resp. obhájenou habilitaþní prací (M. BeþváĜová),
nČkteré jsou monografiemi uþebnicového charakteru (Malý prĤvodce teorií integrálu,
Poþátky poþtu pravdČpodobnosti, Matematika v 16. a 17. století, Matematika ve
stĜedovČké EvropČ, Matematika ve starovČku – Egypt a Mezopotámie), jiné jsou
monografiemi ryze odbornými (Z historie Jednoty, Matematika v jezuitském Klementinu
v letech 1600–1740, Eukleidovy Základy, jejich vydání a pĜeklady, Matematika na
nČmecké technice v BrnČ, Vývoj teorie pravdČpodobnosti v þeských zemích do roku 1938,
Z historie lineární algebry), tĜi svazky obsahují komentované pĜeklady klasických textĤ
(TĜi stĜedovČké sbírky matematických úloh, Staroegyptská matematika – Hieratické matematické texty, Matematika v devíti kapitolách).22 V edici DČjiny matematiky rovnČž vyšly
monografie vČnované nČkolika našim matematikĤm (Eduard Weyr, Jan Vilém Pexider,
František Josef Studniþka, Karel Rychlík, Vladimír KoĜínek, Emil Weyr, Ladislav Svante
Rieger) – soustavnČ je tak realizována myšlenka, s níž pĜišel J. BeþváĜ v roce 1986 na
zakládající schĤzi Stálé pracovní skupiny pro dČjiny matematiky.23
Jednotlivé svazky edice DČjiny matematiky byly bČhem let postupnČ vydávány
s finanþní podporou projektĤ Fondu rozvoje vysokých škol, projektĤ Ministerstva
školství, mládeže a tČlovýchovy, s podporou Grantové agentury ýR, resp. Grantové
agentury Akademie vČd ýR, pĜispČla též Jednota þeských matematikĤ a fyzikĤ a její
Matematická vČdecká sekce (dnešní ýeská matematická spoleþnost), nČkolik svazkĤ bylo
finanþnČ podpoĜeno Výzkumným centrem pro dČjiny vČdy24 apod. V posledních letech
využívá edice DČjiny matematiky podporu Matematické sekce MFF UK, Katedry
didaktiky matematiky MFF UK a Ústavu aplikované matematiky FD ýVUT.
Od roku 1994 získávají jednotlivé svazky edice DČjiny matematiky úþastníci letních
škol a semináĜĤ z historie matematiky, semináĜĤ o filosofických otázkách matematiky
a fyziky, delegáti a hosté sjezdĤ Jednoty þeských matematikĤ a fyzikĤ, úþastníci a porotci
Studentské vČdecké a odborné þinnosti a vysokoškolští a stĜedoškolští uþitelé, kteĜí se
úþastní nejrĤznČjších odborných a vzdČlávacích akcí, konferencí, semináĜĤ, rĤzných
soustĜedČní, letních škol apod.
Edice DČjiny matematiky se zrodila a dále rozvíjela v tČsné souvislosti s letními
školami a semináĜi z historie matematiky, bezprostĜednČ navázala na Ĝadu výše

22

NČkteré tituly edice DČjiny matematiky patĜí do více „kategorií“.
O edici DČjiny matematiky viz [3] a [7]. Viz též recenze L. Nového v DVT 42(2009), str. 55–61.
24
Výzkumné centrum pro dČjiny vČdy existovalo od podzimu roku 2000 až do konce roku 2004; angažovali se
v nČm J. BeþváĜ, M. BeþváĜová, E. Fuchs a M. Hykšová.
23
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zmínČných publikací, s nimiž pĜišli Jaroslav Šedivý a Jaroslav Folta v osmdesátých letech
dvacátého století. Roku 2009, kdy se akce vČnovaná dČjinám matematiky koná již
potĜicáté, má edice DČjiny matematiky již þtyĜicet svazkĤ. Technický pokrok posledních
patnácti let umožnil autorĤm þi autorským kolektivĤm vydávání profesionálnČ pĜipravených publikací, o jejichž typografické a grafické úrovni se pĜedchozí generaci ani nesnilo.

4 Konference Historie matematiky XXIV.– XXX. (2003 až 2009)
Charakter pravidelnČ poĜádaných akcí se postupnČ natolik promČnil, že se termín letní
škola stal anachronismem. Proto byla roku 2003 letní škola pĜejmenována na konferenci
a s jistou mírou nadsázky jí bylo pĜidáno pĜízvisko mezinárodní. PravidelnČ se totiž naší
akce úþastní hosté ze Slovenska a Polska, objevili se úþastníci z NČmecka, Itálie, Ruska
a Ukrajiny. Nezanedbatelná þást programu konference patĜí v posledních letech doktorandĤm, kteĜí zde prezentují výsledky své práce za uplynulý školní rok. V letech 2003,
2005 a 2007 se konference konala v Jevíþku, v letech 2004, 2006 a 2008 ve Velkém
MeziĜíþí, v roce 2009 se koná opČt v Jevíþku.25
Po Ĝadu let dostávali úþastníci letních škol a konferencí rozmnožené sylaby pĜednášek
v nejednotné podobČ v papírových deskách, program konference se i pĜednášející
dozvídali až po pĜíjezdu na akci. Roku 2006 došlo k výrazné zmČnČ. Všichni úþastníci se
s programem pĜipravované konference, jejím þasovým harmonogramem i seznamem
úþastníkĤ mohli seznámit na webové stránce konference zhruba mČsíc pĜed konferencí
a po pĜíjezdu na konferenci získali pĜi prezentaci konferenþní sborník svázaný
v kroužkové vazbČ s veškerými materiály: program konference, její þasový
harmonogram, seznam úþastníkĤ, sylaby, resp. struþné verze konferenþních pĜíspČvkĤ.
V následujících dvou letech již úþastníci dostávali klasický konferenþní sborník vytištČný
v nakladatelství Matfyzpress. V letech 2006 a 2007 editovala s velkým nasazením
sborník M. BeþváĜová, o rok pozdČji M. BeþváĜová a J. BeþváĜ.
Souþasný programový a organizaþní výbor (J. BeþváĜ, M. BeþváĜová, E. Fuchs,
M. Hykšová, I. Saxl) udČlal v posledních tĜech letech obrovský kus práce, podaĜilo se mu
po obsahové i organizaþní stránce výraznČ pozvednout úroveĖ konference. Jednu þást
programu nyní zaujímá nČkolik zvaných pĜednášek, druhou þást vČtší poþet kratších
konferenþních pĜíspČvkĤ. Zaþal být vydáván profesionálnČ pĜipravený konferenþní
sborník, který úþastníci získávají hned po pĜíjezdu na konferenci. Na publikování
konferenþních pĜíspČvkĤ tedy není tĜeba þekat. Akce se v posledních letech pravidelnČ
úþastní více než padesát osob – uþitelé vysokých škol, doktorandi, jejich školitelé,
þlenové oborových rad výše zmínČného doktorského studijního oboru Obecné otázky
matematiky a informatiky, pravidelnČ se objevují i studenti, stĜedoškolští uþitelé a další
zájemci.
Všechny informace o konferenci Historie matematiky, o semináĜích z historie
matematiky pro vyuþující na stĜedních školách, semináĜích o filosofických otázkách
matematiky a fyziky, o edici DČjiny matematiky, o doktorském studiu v oboru Obecné
otázky matematiky a informatiky a o Didakticko-historickém semináĜi na MFF UK lze
získat na následujících rozsáhlých, pravidelnČ aktualizovaných webových stránkách:

25

O konferencích, které se konaly od roku 2003, lze najít základní fakta v þláncích [4] a [5].
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http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html
http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/
http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/otazky/
http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/Edice/Edice.htm
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/pgs/pgs.htm
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~becvar/dh-seminar.htm
Dostanete se na nČ ze stránky Katedry didaktiky matematiky MFF UK, jejíž adresa je
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/.

5 DoplĖující program
Ve veþerních programech letních škol a konferencí se þasto diskutovalo o metodách
práce v dČjinách matematiky, o nové literatuĜe, našich i zahraniþních akcích vČnovaných
otázkám vývoje matematiky, o novČ zĜízeném doktorském studiu, o výchovČ v tomto oboru,
o vhodných tématech disertaþních prací, rodily se námČty pro pĜíští práci, programy semináĜĤ
apod. Úþastníci si mohli zakoupit nČkteré nové i starší tituly odborné literatury nebo je získat
v pravidelnČ organizované dražbČ.
Odborný program letních škol a konferencí býval doplnČn nejrĤznČjšími poznávacími
a kulturními aktivitami. Výlety do okolí pravidelnČ organizovala tzv. turistická sekce, pĜi
veþerních posezeních se mnohdy o rozšíĜení literárního rozhledu úþastníkĤ staral J. Folta, na
spoleþenských veþerech vystoupil nČkolikrát se svými pĜednáškami B. Henry,26 nČkdy pĜijel
i doc. Arne Vrbský ze ZemČdČlské akademie v Grünfeldu a proslovil odbornou pĜednášku na
téma výzkum lidových písní se zemČdČlskou tematikou.27 RovnČž se zpívalo u klavíru nebo
pĜi kytaĜe.
V roce 1993 byl v Jevíþku v restauraci Na Dvorci založen klub Paracelsus, Ĝada
úþastníkĤ letních škol, konferencí a semináĜĤ se stala jeho þleny. V dalších letech se
pravidelnČ konalo pĜijímání do tohoto klubu spojené s obtížným vstupním testem.

6 Do dalších let
V letošním roce se zájemci o historii matematiky setkávají již potĜicáté. VČĜím, že
aktivity úspČšnČ rozvíjené v minulých letech budou pokraþovat i v dalším desetiletí.
PevnČ doufám, že se bude každoroþnČ konat konference z historie matematiky a každým
druhým rokem semináĜ z historie matematiky pro vyuþující na stĜedních školách, že
budou vycházet další svazky edice DČjiny matematiky, že bude i v pĜíštích letech
pozornost vČnována matematikĤm našich zemí, že budou þas od þasu v oboru Obecné
otázky matematiky a informatiky obhajovány kvalitní doktorské disertace vČnované
vývoji matematiky a že se þasem doþkáme další habilitace z dČjin matematiky.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

26

Na jubilejní, desáté letní škole mČl mírnČ pobuĜující politický projev, na jedenácté proslovil pĜednášku
Matematika a život, na dvanácté pĜednášku Z dČjin techniky a na tĜinácté škole uspoĜádal výstavku koláží.
RovnČž byl nČkolikrát vystaven jeho soubor DČjiny dČjin matematiky a fyziky v obrazech.
27
Jednou se v Jevíþku objevila neþekanČ i jeho žena Mathilde.
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IZOPERIMETRICKÉ NEROVNOSTI,
W. BLASCHKE A TROCHU POLITIKY
LEO BOýEK, JANA HROMADOVÁ
Abstract: Simple isoperimetric inequalities are solved by pupils at primary school. The
history of the isoperimetric problem starts with the story about the queen Dido and the
foundation of Carthage. Jacob Steiner spent a lot of time solving this problem by
symetrizations of geometrical objects. In 1916, Wilhelm Blaschke wrote a book “Kreis
und Kugel”, which contains many proofs and different generalizations of this problem.

1 Izoperimetrické nerovnosti
1.1

TČtivové þtyĜúhelníky

Již na základní škole se žáci uþí urþit obvod l a obsah S þtverce, je-li dána délka a jeho
strany, pĜípadnČ z obvodu l þtverce vypoþítat jeho obsah a podobnČ. Protože l = 4a, je
l2 = 16a2 = 16S. Obdélník o stejném obvodu l dostaneme z þtverce tak, že jednu jeho
stranu zmenšíme o délku d, druhou o stejnou délku zvČtšíme, jeho obsah bude
(a–d)(a+d)=a2–d2, tedy menší, než obsah výchozího þtverce (obr. 1). Proto pro obsah S
každého pravoúhelníku o obvodu l platí
(1)
l 2 ≥ 16 S ,
pĜiþemž rovnost platí pouze pro þtverec. Dostali jsme tak první izoperimetrickou
nerovnost, která nám vlastnČ Ĝíká, že mezi všemi pravoúhelníky s daným obvodem l má
nejvČtší obsah právČ jen þtverec.

Obr. 1

Obr. 2

Vezmeme-li libovolný konvexní þtyĜúhelník (obr. 2) se stranami délek a, b, c, d
(každá strana musí být nutnČ menší než souþet zbývajících tĜí), tak pro jeho obsah S platí
(2)
4 S = 2ab sin α + 2cd sin γ ,
kde D je úhel mezi stranami a, b a J je úhel mezi stranami c, d. Vidíme, že obsah S není
délkami stran urþen, závisí ještČ na volbČ úhlĤ D, J. Ty ovšem nejsou na sobČ nezávislé,
jsou spolu vázány podmínkou
a 2 + b 2 − c 2 − d 2 = 2ab cos α − 2cd cos γ ,
(3)
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kterou dostaneme z kosinové vČty. Umocníme-li rovnice (2) a (3) a seþteme-li je,
dostaneme po úpravČ vztah

(

) (

16 S 2 = 4 a 2 b 2 + c 2 d 2 − a 2 + b 2 − c 2 − d 2

(

)

)

2

− 8abcd cos(α + γ ) .

Je proto 16 S ≤ 4(ab + cd ) − a + b − c − d a rovnost platí pouze v pĜípadČ
α + γ = π , tedy když je þtyĜúhelník tČtivový, tedy když mu lze opsat kružnici. Pro ten je
S 2 = (s − a )(s − b )(s − c )(s − d ) , kde s je poloviþní obvod þtyĜúhelníku. To je tzv.
BrahmaguptĤv vzorec pro obsah S tČtivového þtyĜúhelníku s danými délkami a, b, c, d
jeho stran. V pĜípadČ d = 0, kdy se vlastnČ nejedná o þtyĜúhelník, nýbrž o trojúhelník,
pĜejde BrahmaguptĤv vzorec ve známý vzorec HeronĤv. Využijeme ještČ známou
nerovnost mezi geometrickým a aritmetickým prĤmČrem þtyĜ kladných þísel s–a, s–b, s–
c, s–d, která Ĝíká, že souþin tČchto þísel se nejvýše rovná þtvrté mocninČ jejich
aritmetického prĤmČru. Dostaneme tak opČt nerovnost (1), teć jsme ji však dokázali pro
každý þtyĜúhelník. Rovnost platí pouze v pĜípadČ, kdy je þtyĜúhelník tČtivový se stejnČ
dlouhými stranami, tedy když je to þtverec.
2

2

2

2

2

2 2

Pro þtyĜúhelník s danými délkami stran a, b, c, d platí ještČ jedna nerovnost, nerovnost
Ptolemaiova. ěíká, že
ef ≤ ac + bd ,
kde e, f jsou délky úhlopĜíþek, a, c délky dvou protČjších stran a b, d délky zbývajících
dvou protČjších stran þtyĜúhelníku. I v tomto pĜípadČ platí rovnost ef = ac + bd právČ
tehdy, když je þtyĜúhelník tČtivový. Ptolemaiovu nerovnost lze dokázat pomocí kruhové
inverze nebo elementárnČ takto:

Obr. 3
V polorovinČ ABC (obr. 3) zvolíme bod M tak, aby ¨ ABM byl podobný ¨ ACD , je
DA
CA
a podle vČty
tedy ∠ADC = ∠AMB = δ a ∠DAM = ∠CAB . KromČ toho je
=
MA
BA
sus jsou podobné i trojúhelníky ¨ DAM , ¨ CAB , takže ∠DMA = ∠CBA = β . Podle
trojúhelníkové nerovnosti je BD ≤ BM + MD , rovnost platí pouze tehdy, když bod M
leží na úseþce BD , tedy v pĜípadČ δ + β = π , kdy je þtyĜúhelník tČtivový. Dále je
BM : CD = AB : AC (plyne z podobnosti ¨ ABM a ¨ ACD) a MD : AD = BC : AC
(podobnost ¨ MAD, ¨ BAC). Užitím tČchto vztahĤ dostaneme
AC ⋅ BD ≤ AB ⋅ CD + BC ⋅ AD .
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HeronĤv vzorec pro trojúhelník Ĝíká, že pro obsah S trojúhelníku a délky a, b, c jeho
stran platí
S 2 = s (s − a )(s − b )(s − c ) ,
kde s je poloviþní obvod. Použijeme-li i v tomto pĜípadČ nerovnost mezi geometrickým
3

§s·
a aritmetickým prĤmČrem kladných þísel s–a, s–b, s–c, dostaneme nerovnost S 2 ≤ s¨ ¸ ,
©3¹
po úpravČ l 2 ≥ 12 3 ⋅ S , kde l je obvod trojúhelníku; rovnost platí pouze pro trojúhelník
rovnostranný. Zadáme-li tedy napĜíklad pro trojúhelník l = 6 cm a S = 3 cm2, je tím
trojúhelník jednoznaþnČ urþen, vyhovuje pouze rovnostranný trojúhelník s délkou strany
2 cm.

1.2

Mnohoúhelníky

Nerovnosti l 2 ≥ 12 3 ⋅ S pro trojúhelníky a l 2 ≥ 16 S
speciálními pĜípady nerovnosti

π

⋅S ,
n
která platí pro každý konvexní, ale i nekonvexní rovinný n-úhelník. Rovnost v (4) platí
pouze pro konvexní pravidelný n-úhelník. DĤkaz (4) ukážeme pozdČji, ale jen pro
n-úhelníky rovnostranné. Je totiž zĜejmé, že n-úhelník s daným obvodem, který není
rovnostranný, nemá mezi n-úhelníky daného obvodu nejvČtší obsah. Plyne to ihned
z toho, že trojúhelník se stranami délek a, b, c, kde b ≠ c , má menší obsah než
b+c b+c
rovnoramenný trojúhelník se stranami délek a,
,
(obr. 4).
2
2

(4)

l 2 ≥ 4n tan

pro þtyĜúhelníky jsou

Obr. 4
Dále využijeme diskrétní variantu Wirtingerovy nerovnosti (viz [4]), která Ĝíká, že pro
n-úhelník v rovinČ vždy platí

¦a

π

¦ ti2 ,
n
kde a1, a2, ..., an jsou délky stran n-úhelníku a t1, t2, ..., tn jsou vzdálenosti jeho vrcholĤ od
tČžištČ n-úhelníku. Rovnost platí právČ tehdy, když je n-úhelník afinním obrazem
pravidelného konvexního mnohoúhelníku. V pĜípadČ n = 3 platí tedy vždy rovnost,
v pĜípadČ n = 4 platí v (5) rovnost právČ tehdy, když je þtyĜúhelník rovnobČžníkem.
(5)

2
i

≥ 4 sin 2

NechĢ je dán rovinný n-úhelník

A1 A2  An , An = A0 s tČžištČm T a délkami

ai = Ai Ai −1 svých stran. Oznaþme ti vektor Ai − T . Je pak (viz [3])
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8 tan
≤

n

§

¦ ¨© t
i =1

i −1

π

− ti

n
2

⋅ S = 4 tan

π

n

¦t
n
i =1

+ tan 2

π

i −1

× t i = 2 tan

2
·
t i −1 + t i ¸ =
n
¹

¦ (t
n

π

n

i =1

n

ª

¦« t

i =1 ¬
§
n ¨
π
1
≤ ¦ ¨1 − tan 2 +
π
n
¨
i =1
cos 2
¨
n
©

i −1

− ti

2

·
¸
¸ t i −1 − t i
¸
¸
¹

i −1

+ tan 2

2

)(

+ t i × t i − t i −1

≤

n
2 ·º
¨ 4¦ t i − t i −1 − t i ¸» ≤
n © i =1
¹¼

π§

n

= 2¦ ai2 ,
i =1

v pĜípadČ rovnostranného n-úhelníku je l = na1 a tedy 4n tan

1.3

)

π
n

⋅S ≤ l2 .

UzavĜené kĜivky

π½

Posloupnost ®n tan ¾ je klesající, její limita je π . Dostáváme tak klasickou
n¿
¯
izoperimetrickou nerovnost
l 2 ≥ 4π S ,
(6)
pro každou kĜivku délky l v rovinČ, která ohraniþuje útvar s obsahem S. Rovnost platí
l2
právČ jen pro kružnici. Podobné uzavĜené kĜivky mají stejný pomČr
, který není pro
S
l2
žádnou kĜivku menší než 4π . ýíslo
− 4π mĤžeme proto brát jako míru asymetriþnosti
S
uzavĜené kĜivky. Pro kružnici se toto þíslo rovná nule, kružnice je plnČ symetrická. ýím
je toto þíslo menší, tím více se pĜíslušná kĜivka blíží kružnici, tím více je „kulatá“. Toho
si zĜejmČ byla vČdoma královna Dido (též zvaná Elissa), která se podle báje ucházela
o politický azyl v cizí zemi a bylo jí pĜislíbeno tolik pĤdy, kolik je schopna ohraniþit
jednou volskou kĤží. Dido rozstĜíhala kĤži na tenké proužky, svázala je do uzavĜené
kĜivky, kterou rozprostĜela na zem do tvaru kružnice. Na území, které takto ohraniþila,
bylo pak postaveno mČsto Kartágo v dnešním Tunisu. Znala Dido nerovnost (6) nebo
dokonce i její dĤkaz?
NejznámČjší dĤkazy nerovnosti (6) pocházejí od Jacoba Steinera (1796–1863),
švýcarského geometra, který se zabýval témČĜ výhradnČ syntetickou geometrií. Jeho
postup spoþíval v symetrizaci útvaru, pĜi které zĤstával obvod zachován, ale zvČtšil se
obsah, nebo se nezmČnil obsah, ale zmenšil se obvod. Ukážeme jeden pĜíklad. V rovinČ
s konvexním útvarem U s obsahem S a obvodem l zvolíme pevnČ pĜímku p (obr. 5).
PĜímka x kolmá k pĜímce p protne hranici U v bodech X, Y. Úseþku XY posuneme po
pĜímce x tak, aby se její stĜed posunul na pĜímku p, dostaneme tak úseþku X ′Y ′ . Úseþky
X ′Y ′ tak vytvoĜí útvar U ′ , který má podle Cavalieriho principu stejný obsah S, ale jeho
obvod se zmenšil. To plyne napĜíklad z toho, že dva rĤzné lichobČžníky se stejnými
délkami základen a stejnou výškou mají stejný obsah, ale rovnoramenný má menší obvod
(obr. 6). Svými symetrizacemi dokázal J. Steiner pouze to, že kĜivka, která není kružnicí,
neohraniþuje pĜi dané délce l oblast nejvČtšího obsahu. NejvČtší obsah mĤže mít pouze
kruh s obvodem l. Abychom však mohli tvrdit, že kruh má mezi všemi útvary s danou
délkou obvodu nejvČtší obsah, museli bychom vČdČt, že mezi všemi uzavĜenými
kĜivkami dané délky existuje kĜivka ohraniþující oblast maximálního obsahu. A právČ
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chybČjící dĤkaz existence byl Steinerovi vytknut napĜíklad takovým významným
matematikem, jako byl P. Dirichlet (1805–1859). Existenþní dĤkaz byl pak podán napĜ.
K. Weierstrassem (1815–1897) i dalšími matematiky. Využili pĜi tom metody variaþního
poþtu nebo teorii Fourierových Ĝad.

Obr. 5

Obr. 6

Ukážeme si jeden dĤkaz opírající se o Wirtingerovo lemma:
NechĢ f je diferencovatelná funkce na množinČ reálných þísel R s periodou 2π a nechĢ
2π

³
0

f ( x )dx = 0. Pak je

2π

³
0

f ′2 ( x )dx ≥

2π

³ f (x )dx
2

a rovnost platí právČ tehdy, když je

0

f ( x ) = a cos x + b sin x, a, b konstanty. Wirtingerovo lemma se dokazuje nejlépe pomocí
rozvoje funkce f ve Fourierovu Ĝadu.
Zvolme v rovinČ uzavĜenou kĜivku C ohraniþující konvexní oblast U. Poþátek
kartézské soustavy souĜadnic zvolme uvnitĜ oblasti U. Každý jednotkový vektor se dá
pak napsat ve tvaru (cos ϕ , sin ϕ ) . Pak existuje právČ jedna kladná hodnota h(ϕ ) tak, aby
pĜímka s rovnicí x cos ϕ + y sin ϕ = h(ϕ ) mČla s oblastí U alespoĖ jeden spoleþný bod, ale
žádný vnitĜní bod oblasti U. Taková pĜímka se nazývá opČrná pĜímka oblasti U a funkce
pĜiĜazující každému ϕ hodnotu h(ϕ ) je tzv. opČrná funkce oblasti U (obr. 7). Zatím
budeme pĜedpokládat, že je spojitČ diferencovatelná. KĜivka C je pak obálkou pĜímek
x cos ϕ + y sin ϕ = h(ϕ ) , její body dostaneme jako limitu prĤseþíkĤ dvou opČrných pĜímek
odpovídajících hodnotám ϕ , ϕ + δ pro δ → 0 , tedy jako prĤseþík pĜímek
x cos ϕ + y sin ϕ = h(ϕ )
− x cos ϕ + y sin ϕ = h′(ϕ ),
takže
x(ϕ ) = h(ϕ ) cos ϕ − h ′(ϕ ) sin ϕ
y (ϕ ) = h(ϕ ) sin ϕ + h ′(ϕ ) cos ϕ ,
þárka znamená derivaci podle ϕ .
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Dostali jsme tak parametrické vyjádĜení kĜivky C a z diferenciální geometrie pak víme,
2π

že délka l uzavĜené kĜivky se rovná

³

x′ 2 + y′ 2 dϕ =

0

2π

2π

0

0

³ (h + h′′)dϕ = ³ h(ϕ )dϕ .

Obr. 7

Obr. 8

Využili jsme toho, že h je periodická funkce s periodou 2π a h + h′′ je nezáporná
funkce vyjadĜující polomČr kĜivosti kĜivky C. ObdobnČ využijeme znalosti z diferenciální
geometrie k vyjádĜení obsahu S oblasti U,
2π
2π
2π
1 x y
1
1
S= ³
dϕ = ³ h(h + h′′) dϕ = ³ h 2 − h′2 dϕ ,
2 0 x′ y ′
2 0
2 0
kde jsme využili integrace per partes a opČt periodiþnosti funkce h. Nyní použijeme
l
Wirtingerovo lemma na funkci f = h −
, která pĜedpoklad Wirtingerova lemmatu
2π
splĖuje. Dostaneme tak nerovnost
2π
2π
§ 2
l
l2 ·
2
³0 h′ dϕ ≥ ³0 ¨¨© h − h π + 4π 2 ¸¸¹dϕ .

(

)

Tedy l 2 ≥ 4π S .
l
l
= a cos ϕ + b sin ϕ , tedy pro h + h′′ =
= konst. ,
2π
2π
kdy má kĜivka konstantní polomČr kĜivosti a je proto kružnicí.
Zajímavé je vzít oblast U*, která bude dána opČrnou funkcí h* = h + ε , kde ε je
kladná konstanta. Oblast U* je pak ohraniþena kĜivkou C*, tzv. paralelní kĜivkou ke
kĜivce C (obr. 8). Pro obsah S* a délku l* obvodu oblasti U* dostáváme vztahy
S * = S + lε + πε 2 ,
l * = l + 2πε ,

Rovnost platí právČ tehdy, když h −

2

takže l * − 4πS * = l 2 − 4πS . Poznamenejme ještČ, že všechny uvedené vztahy platí i za
slabších podmínek, staþí napĜíklad, aby funkce h′ mČla koneþnou variaci. MĤžeme také
vzít dvČ opČrné funkce h1, h2 a pro každé t ∈ 0,1 vzít opČrnou funkci h = th1 + (1 − t )h2
a odpovídající kĜivky Ct ohraniþující oblast Ut s obsahem St a obvodem lt, které jsou dány
2π
1
′ ′
2
vzorci lt = tl1 + (1 − t )l2 , St = t 2 S1 + 2t (1 − t )M + (1 − t ) S 2 , kde M = ³ §¨ h1h2 − h1 h2 ·¸dϕ je
¹
2 0©
tzv. smíšený obsah oblastí U1, U2.
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Použijeme-li Wirtingerovo lemma na funkci

h1 h2
− , dostaneme pro M nerovnost
l1 l2

l2
l
S1 + 1 S 2 ≥ 2 S1S 2 , rovnost platí právČ tehdy, když jsou útvary U1, U2
l1
l2
stejnolehlé s kladným koeficientem. Funkce h1 je totiž až na funkci tvaru a cos ϕ + b sin ϕ
konstantním násobkem funkce h2, pĜiþemž vhodnou volbou poþátku dosáhneme toho, že
h1 bude pouze násobkem h2, takže U1, U2 jsou stejnolehlé. Zvolíme-li za U1 kruh
1
o polomČru r, snadno odvodíme M = rl2 a z odvozené nerovnosti dostaneme opČt
2
nerovnost l22 ≥ 4π S 2 s rovností právČ jen v pĜípadČ, kdy je U2 rovnČž kruh.
2M ≥

Jednou z podstatných þinností matematika je zobecnit, zpĜesnit, zesílit výsledky svých
kolegĤ. Není tomu jinak ani v pĜípadČ izoperimetrické nerovnosti. Existuje mnoho
zobecnČní, napĜíklad pro plochy, nebo pro uzavĜené prostorové kĜivky i mnoho zostĜení
izoperimetrické nerovnosti (viz [5]). PĜípady prostorové necháme pro jinou pĜednášku,
uvećme alespoĖ dvČ zostĜení izoperimetrické nerovnosti pro kĜivky v rovinČ. Pomocí
vhodnČ zvolené míry geometrických objektĤ lze dokázat nerovnost
2
l 2 − 4π S ≥ π 2 (R − r ) ,
která pochází od T. Bonnesena, v níž R znaþí polomČr nejmenšího kruhu, který ještČ
pokryje konvexní množinu U a r znaþí polomČr nejvČtšího kruhu, který mĤže být v U
obsažen.
Jiné zostĜení izoperimetrické nerovnosti dostaneme využitím zostĜeného Wirtingerova
lemmatu (viz [6]) a má tento tvar
l 2 − 4π S ≥ 2π 2 d 2 ,
kde d je vzdálenost tČžištČ kĜivky C od stĜedu úseþky, jejíž krajní body dČlí uzavĜenou
kĜivku na dva stejnČ dlouhé oblouky.

2 Wilhelm Blaschke
TémČĜ vše, co jsme zde uvedli, mĤžeme nalézt
v knize W. Blaschke Kreis und Kugel (viz [1]), která
vyšla v roce 1916 v Lipsku, ale jak píše sám autor,
vznikla vlastnČ v Praze. W. Blaschke se narodil roku
1885 v Grazu, kde byl mimo jiné jeho uþitelem také
jeho otec. Univerzitní studia zaþal sice v Grazu, ale
brzy pĜešel do VídnČ, kde mČl na nČho vliv hlavnČ
Wilhelm Wirtinger (1865–1945). Studoval také na
univerzitách v Bonnu a v Göttingen u Felixe Kleina
a Davida Hilberta. Privátním docentem se stal v roce
1910 na univerzitČ v Bonnu, odkud pĜešel na univerzitu
do Greifswaldu. Pro nás je významné jeho další
pĤsobištČ, v roce 1913 se totiž stal mimoĜádným
profesorem na nČmecké technice v Praze, pĤsobil zde
dva roky, pak pĜijal místo profesora v Lipsku. A tam
pĜednesl svou vstupní pĜednášku 15. kvČtna 1915 právČ
na téma Kreis und Kugel, „Kružnice a koule“, kterou
rozšíĜil a v roce 1916 vydal knižnČ. Snad je možno Ĝíci,
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že pĜednáška a kniha Kreis und Kugel mČla stejný význam pro vývoj geometrie jako
vstupní pĜednáška Felixe Kleina, když se roku 1872 ucházel o profesorské místo na
univerzitČ v Erlangen a která vešla do dČjin matematiky jako Erlangenský program. Roku
1917 opouští Blaschke Lipsko a pĜijímá místo profesora v Königsbergu (dnešním
Kaliningradu) a jak sám Ĝíká, k odchodu z Prahy pĜispČla ve váleþném roce 1915
nepĜátelská nálada þeského obyvatelstva, do Königsbergu odešel s nadČjí, že v agrárním
východním Prusku bude lepší zásobování potravinami. Ke konci války pĤsobil krátce
v Tübingen, aby po založení nové univerzity v Hamburku v roce 1919 pĜijal místo na této
univerzitČ a zĤstal zde až do svého odchodu do dĤchodu v roce 1953. PĜijal pak ještČ na
dva roky místo hostujícího profesora na univerzitČ v Istanbulu (viz [2]). Profesor
W. Blaschke zemĜel v roce 1962 v Hamburku.
V pĜedmluvČ ke své knize Kreis und Kugel Ĝíká W. Blaschke, že jeho knížeþka je
skromným váleþným pĜíspČvkem DU-muže. Blaschke byl totiž od dČtství invalidou,
kulhal, a to DU znamená Dienstuntauglich = nezpĤsobilý vojenské služby. DobĜe, že
nebyl pĜijat od armády. Kdo by byl napsal tak významnou práci o izoperimetrické
nerovnosti? W. Blaschke je autorem Ĝady dalších knih o geometrii, napĜíklad tĜídílné
uþebnice Vorlesungen über Differentialgeometrie, dále Vorlesungen über Integralgeometrie, Geometrie der Gewebe (geometrie tkání), spoluautorem byl Gerrit Bol, posledním
dílem je Elementare Differentialgeometrie, kterou napsal s Kurtem Leichtweissem.
PĜedmluvy se nČkdy ani neþtou. PĜedmluvy W. Blaschkeho obsahují zajímavé
politické poznámky. O jedné jsme se už zmínili. V pĜedmluvČ k prvnímu dílu pĜednášek
o diferenciální geometrii dČkuje autor nakladatelství, které podle slov W. Blaschkeho si
uchovalo sílu v dobČ, kdy bratranec významného francouzského geometra zatanþil
vítČzný tanec nad poraženým NČmeckem. Je to narážka na okupaci nČmeckého PorúĜí
francouzskými vojsky v roce 1923, kdy byl pĜedsedou francouzské vlády Raimont
Poincaré, bratranec Henriho Poincaré. V pĜedmluvČ k Teorii tkání, která vyšla v roce
1939, vyslovuje Blaschke uspokojení nad tím, že kniha vychází v radostné dobČ, kdy se
jeho užší vlast Rakousko spojila s jeho širší vlastí – VelkonČmeckou Ĝíší.
W. Blaschke byl zpoþátku proti politice tĜetí Ĝíše ve vČdecké oblasti, obával se
vČdecké izolace NČmecka. Stal se však þlenem nacistické strany a asi ne z kariérních
dĤvodĤ, nemČl to zapotĜebí, snad spíše z pĜesvČdþení. Ve válce pĜišel o všechen svĤj
majetek, když byl jeho dĤm v Hamburku zcela vybombardován. Po válce byl Blaschke
krátce postaven mimo službu, ale ještČ v roce 1946 byl „odnacifikován“ a mohl znovu
vést svou katedru. Zcela jiný osud potkal profesora L. Berwalda, kterému Blaschke
dČkuje v pĜedmluvČ ke druhému dílu pĜednášek o diferenciální geometrii. Ten je vČnován
hlavnČ afinní diferenciální geometrii, která byla hodnČ pČstována na nČmecké technické
univerzitČ v Praze v tzv. „afinním vČneþku“, jehož þlenem byl také Ludwig Berwald.
Bohužel, Ludwig Berwald spolu se svou ženou zahynuli v koncentraþním táboĜe v polské
Lodži [7].
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POVÍDKA O BROWNOVĚ POHYBU
A TAKÉ O NOBELOVĚ CENĚ ZA EKONOMII
JOSEF ŠŤĚPÁN1
Abstract: We shall follow the celebrated journey started by the discovery of
Brownian motion in 1895 that having met many crossroads passed through
Physics, Mathematics and Economy (L. Bacheliér, A. Einstein, N. Wiener,
P. Lévy, A. N. Kolmogorov, K. Itô) to meet ﬁnally the Nobel Prize for Economy
in 1997 (R. Merton, M. Scholes) in connection with ﬁnding out a usable
mathematical model for the stock market ﬁnancial operations.
1 Náhodná procházka
Historicky prvým stochastickým modelem s dynamikou v čase je diskrétní
náhodná procházka, jejíž geneze může být popsána následovně:

Částice se pohybuje po celočíselné přímce Z a její polohy v časech
n = 0, 1, 2, . . . jsou značeny jako S0 , S1 , S2 , . . . V čase nula je částice v poloze
S0 = 0.
 Je-li částice v čase n v poloze Sn , hodíme symetrickou mincí, kde na rubu
a líci je vyražena číslice 1, respektive číslice −1, a posuneme částici o jednotku
doprava nebo doleva podle výsledku pokusu.
Základní vlastnosti náhodné procházky zjistíme snadno:
 
−n n
, k = 0, 1, . . . , n ,
P [Sn = 2k − n] = 2
k
jde o k pohybů doprava a (n − k) pohybů doleva. Snadno též spočítáme střední
hodnotu a rozptyl náhodné veličiny Sn
ESn =

n


(2k−n)P [Sn = 2k−n] = 0, Var(Sn ) =

k=0

n


(2k−n)2 P [Sn = 2k−n] = n

k=0

a zjistíme, že přírůstky
X1 = S1 − S0 ,

X2 = S 2 − S 1 ,

...,

Xn = Sn − Sn−1 ,

...

jsou nezávislé náhodné veličiny, to jest, že platí
P [X1 = k1 , . . . , Xn = kn ] = 2−n = P [X1 = k1 ] · . . . · P [Xn = kn ]
pro každé n a pro každou posloupnost (k1 , k2 , . . . , kn ) čísel 1 a −1.
1 Za simulace a vyobrazení, které doprovázejí text, je autor zavázán doktorandovi MFF UK
Jakubu Staňkovi.
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Centrální limitní věta, kterou právě pro tento případ dokázal A. De Moivre
v roce 1730 a obecněji P. S. Laplace v roce 1812, říká, že


 y
u2
1
1
e− 2 du
lim P √ Sn ≤ y = F (y) := √
n→∞
n
2π −∞









platí pro y ∈ R.
Připomeňme, že F (y) = P [Y ≤ y] je distribuční funkce náhodné veličiny Y
s normovaným Gaussovým rozdělením pravděpodobností, jejíž hustota
u2
F  (u) = √12π e− 2 je na Obr. 1.











Obr. 1
Spočteme střední hodnotu a rozptyl náhodné veličiny Y :
1
EY = √
2π



∞

−∞

ue

2

− u2

du = 0,

1
Var(Y ) = √
2π



∞

−∞

u2 e−

u2
2

du = 1

a jest tedy
1
EY = E √ Sn = 0,
n


Var(Y ) = Var

1
√ Sn
n


= 1.

Předchozí výpovědi o vlastnostech náhodné procházky se týkají jejího chování
v individuálním čase t = n. Následující vlastnost se týká chování úseku náhodné
procházky S1 , S2 , . . . , Sn .
Vstup náhodné procházky do bariery. Bud a kladné celé číslo. Pak
P [ max Sn ≥ a] = 2 · P [Sn > 0] + P [Sn = a],
1≤t≤n
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protože množiny trajektorií naší částice
[ max Sn ≥ a, Sn > a]

[ max Sn ≥ a, Sn < a]

a

1≤t≤n

1≤t≤n











mají stejnou mohutnost (kombinatorický princip reﬂexe).











Obr. 2
Vypočteme
1
lim P [ √ max Ss ≥ a] =
t→∞
t 1≤s≤t



2
π



∞

e−

u2
2

du = P [|Y | ≥ a],

a

kde Y je náhodná veličina s normovaným Gaussovým rozdělením.
Následující vlastnosti budou již vlastnostmi celé nekonečné trajektorie (Sn ).
Okamžik prvého vstupu náhodné procházky do bariery 0 = a ∈ Z je
náhodný čas (říkáme také Markovský čas)
τa := inf{t > 0 : St = a},
Pak P [τa < ∞] = 1,

ale

kde inf ∅ = ∞.

Eτa =

∞


t · P [τa = t] = ∞.

t=1

Odsud zjišťujeme, že náhodná procházka je rekurentní v následujícím
smyslu:


P lim inf Sn = −∞ = P lim sup Sn = +∞ = 1.
n→∞

n→∞

Naše částice tudíž navštíví každý svůj možný stav a ∈ Z v nekonečně mnoha
časových okamžicích. Střední doba čekání na prvou takovou návštěvu je však
nekonečná. V této souvislosti poznamenejme, že je-li λa := min(τa , τ−a ) okamžik
prvého výstupu částice z otevřeného intervalu (−a, a), je Eλa = a2 < ∞.
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Historickým mezníkem byl objev, který učinil E. Borel v roce 1925; je znám
jako zákon velkých čísel. Tento zákon jednoduše říká:


Sn
= 0 = 1.
P lim
n→∞ n
S malými nároky na matematický aparát se můžeme o náhodné procházce
poučit v učebnici [27], s mnohem větší námahou pak v monograﬁi [25].
2 Brownův pohyb
Tento pohyb jako fyzikální fenomén poprvé zaznamenal anglický botanik
R. Brown v roce 1887 tím, že pozoroval pohyb zrnek pylu v tekutině způsobený
trvalými nárazy menších molekul kapaliny. Dosti překvapivé bylo to, že prvý
kvalitativní (matematický) popis Brownova pohybu navrhl L. Bachélier v roce
1900 v souvislosti s pokusem modelovat ﬂuktuace ceny akcie na burze.
Fyzikální teorii Brownova pohybu vytvořil A. Einstein v létech 1905 a 1906
v souvislosti s budováním statistické termodynamiky. Důkladnou matematickou
teorii Brownova pohybu vytvořil N. Wiener již v roce 1923, tedy v době, kdy
nebyl k disposici slavný univerzální model (Ω, F, P ), který pro matematickou
pravděpodobnost vytvořil A. N. Kolmogorov v roce 1933. U tohoto modelu se
nyní musíme zastavit, abychom i my mohli Brownův pohyb, lépe řečeno jeho
jednorozměrnou projekci, matematizovat. Pojmenujeme objekty v této trojici:
Ω je seznam náhodných stavů světa,
F ⊂ 2Ω je σ-algebra (poskytující seznam některých vlastností stavů světa),
P je pravděpodobnostní míra na F,
P (F )je pravděpodobnost vlastnosti F.
Připomeňme, že σ-algebra je množinový systém, který je uzavřen na spočetné
množinové operace, který zahrnuje množinu prázdnou i celý prostor Ω. Rovněž
připomeňme, že pravděpodobnostní míra je funkce P deﬁnovaná na F s hodnotami v intervalu [0, 1] taková, že
∞

P (∅) = 0,

P (Ω) = 1,

Fk

P

=

k=1

∞


P (Fk ),

pro disjunktní Fk ∈ F.

k=1

Pozorovat, měřit stavy světa ω ∈ Ω komplexně většinou nelze, pozorujeme
pouze některé jejich měřitelné charakteristiky, například X(ω) ∈ R. Požadavek
měřitelnosti vyjadřujeme následujícím způsobem:
Každá vlastnost typu {ω ∈ Ω : X(ω) ∈ I} , kde I ⊂ R je interval,
náleží do F, a tudíž má pravděpodobnost, kterou značíme jako P [X ∈ I].
Každé zobrazení X : Ω → R, které splňuje výše uvedený požadavek měřitelnosti,
nazýváme náhodná veličina.
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Základní představu o pravděpodobnostním rozložení hodnot náhodné veličiny
X poskytují její dvě číselné charakteristiky: střední hodnota EX a rozptyl
Var(X) = E(X − EX)2 , které můžeme interpretovat jako pravděpodobnostní těžiště, respektive moment setrvačnosti hodnot
(X(ω), ω ∈ Ω). A. N. Kol
mogorov již znal teorii abstraktního integrálu X dP , kterou vytvořil H. Lebesgue v roce 1902 a deﬁnoval střední hodnotu EX jako tento integrál pro X ve
velkém lineárním prostoru, který značíme L1 = L1 (Ω, F, P ) a který zahrnuje
všechny jednoduché náhodné veličiny X ∈ J typu
X(ω) = xk pro ω ∈ Fk , kde x1 , x2 , . . . , xn ∈ R,
a kde F1 , F2 , . . . , Fn jsou množiny v F, které tvoří rozklad Ω.
Pro jednoduchou náhodnou veličinu X přirozeně deﬁnujeme střední hodnotu
jako vážený průměr
n

xk · P [X = xk ].
EX =
k=1

Deﬁniční obor L1 operátoru střední hodnota E je pak v jistém smyslu maximální
lineární prostor obsahující J, do kterého ještě můžeme tento operátor z J
rozšířit jako operátor spojitý a lineární. Střední hodnota a rozptyl náhodné
procházky Sn , respektive střední hodnota a rozptyl normované Gaussovy
náhodné veličiny Y jsou touto abstraktní deﬁnicí určeny souhlasně se vzorci
uvedenými v 1. odstavci.
N. Wiener byl postaven před složitější úlohu. Náhodný stav světa ω ∈ Ω
určuje kompletní život částice, což je mimořádně nehladká, přesto však spojitá
trajektorie
B(ω) = (Bt (ω), t ≥ 0),

kde Bt (ω) je poloha částice v čase t.

Brownův pohyb musí být proto deﬁnován jako náhodná veličina s hodnotami
v prostoru spojitých funkcí C[0, ∞). Takové náhodné veličině říkáme spojitý
stochastický proces. Ukazuje se, že jeho správná deﬁnice je následující:
Bt je reálná náhodná veličina pro každé t ≥ 0,
B(ω) = (Bt (ω), t ≥ 0) je spojitá funkce na [0, ∞) pro každé ω ∈ Ω.
Fyzikální vlastnosti Brownova pohybu pobízejí deﬁnovat jej jako spojitý stochastický proces, který startuje z počátku a jehož pravděpodobnostní vlastnosti jsou
následující:
Bt − Bs
√
je normovaná Gaussova náhodná veličina pro každou dvojici s < t a
t−s


P Bt1 − Bt0 ≤ x1 , Bt2 − Bt1 ≤ x2 , . . . , Btk − Btk−1 ≤ xk =


= P [Bt1 − Bt0 ≤ x1 ] · P [Bt2 − Bt1 ≤ x2 ] . . . P Btk − Btk−1 ≤ xk
pro každou konečnou rostoucí posloupnost časových okamžiků t0 , t1 , . . . , tk a pro
každou konečnou posloupnost čísel x1 , x2 , . . . , xk . Připomeňme, že proces, který
splňuje druhou z uvedených podmínek je nazýván proces s nezávislými přírůstky.
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Dvourozměrný stochastický proces (Bt1 , Bt2 ), kde B 1 a B 2 jsou nezávislé
jednorozměrné Brownovy pohyby, jest pak matematický model dynamiky pozorované již zmíněným botanikem. Jednorozměrný Brownův pohyb, kterým se
budeme dále zabývat, bývá často nazýván Wienerův proces. Simulace trajektorie Brownova pohybu může vypadat následovně:













Obr. 3
Na počátku našeho výkladu si povšimneme dvou podobností náhodné procházky a Brownova pohybu. Prvá z uvedených deﬁničních vlastností platí pro náhodnou procházku limitně:




 x
2
Ss+t − Ss
Bs+t − Bs
1
− u2
√
√
e
du = P
≤ x , s ∈ N.
≤x = √
lim P
t→∞
t
t
2π 0
Také střední hodnota a rozptyl dynamik Sn a Bt jsou stejné
ESt = EBt = 0,

VarSt = ESt2 = t,

VarBt = EBt2 = t.

Samozřejmě nezávislost přírůstků Bt − Bs Brownova pohybu, postulovaná
druhou požadovanou deﬁniční vlastností, napodobuje nezávislost přírůstků
St − Ss náhodné procházky.
Bylo vytvořeno mnoho nových matematických postupů a konstrukcí, aby
mohla být dokázána existence Brownova pohybu a objeveny jeho mnohdy velmi
kuriózní vlastnosti. Rozhodující počáteční kroky v létech 1935 až 1942 učinili
A. N. Kolmogorov, P. Lévy, J. L. Doob, K. Itô a mnozí další matematici.
Budeme si všímat dalších analogií mezi náhodnou procházkou, která žije ve
světě diskrétním a Brownovým pohybem, jehož domovem je svět spojitý.
Vstup Brownova pohybu do bariery. L. Bacheliér již v roce 1900
objevil reﬂekční princip pro Brownovu částici
P [max Bs > a] = 2P [Bt ≥ a] + P [Bt = a] = 2P [Bt > a],
s≤t
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a > 0,

a jako důsledek pak tvrzení, kterému se dnes říká Bachelierova věta:


   ∞

2
Ss
2
− u2
P max Bs ≥ a =
e
du = P [|B1 | ≥ a] = lim P max √ ≥ a .
t→∞
s≤1
1≤s≤t
π a
t
Obecněji, P [maxs≤t Bs ≥ a] = P [|Bt | ≥ a].
Okamžik prvého vstupu Brownovy částice do bariery 0 = a ∈ R je
opět náhodný Markovský čas
τa := inf{t > 0 : Bt = a},

kde inf ∅ = ∞.

Tak jako v případě náhodné procházky platí
P [τa < ∞] = 1,

ale Eτa = ∞ pro a = 0.

Opět se tudíž dovídáme, že Brownova částice je rekurentní, to jest


P lim inf Bt = −∞ = P lim sup Bt = +∞ = 1.
t→∞

t→∞

Také Brownova částice navštíví každý svůj možný stav a ∈ R v nekonečně
mnoha časových okamžicích, střední doba čekání na prvou návštěvu je nekonečná.
Stejně jako v případě náhodné procházky jest Eλa = a2 < ∞, kde λa :=
min(τa , τ−a ) je okamžik prvého výstupu částice z otevřeného intervalu (−a, a).
Brownův pohyb je proces s nezávislými přírůstky, a tudíž i pro něj platí


Silný zákon velkých čísel. P limt→∞ Btt = 0 = 1.
Pozorujeme-li chaotické chování fyzikální Brownovy částice, neděláme si iluze
o matematických vlastnostech její trajektorie. Z mnoha jejich dnes již známých
patologií si vybereme dvě opravdu zdařilé
Patologie 1. Trajektorie Bt je spojitá a nemá derivaci v žádném
z bodů intervalu (0, ∞) a není tedy funkcí s konečnou variací na žádném
omezeném intervalu. Přesněji
lim

n→∞

n 




− B (k−1)t  = ∞,
B kt
n
k=1

n

∀t ≥ 0.

Oblíbenou a poměrně obtížnou exhibicí na přednáškách o základech matematické analýzy je konstrukce spojité funkce, která nemá nikde derivaci. Brownův
pohyb jiné funkce nezná.
Patologie 2. Označíme-li Z = {t ≥ 0 : Bt = 0} množinu časových
okamžiků, ve kterých se Brownova částice nachází v počátku souřadnic, pak
Z je nespočetná uzavřená množina bez izolovaných bodů. To například
znamená, že částice, která startuje z počátku nejprve nekonečně krátce změní
znaménko své polohy a pak se teprve vydá na cestu k některé nenulové barieře.

37

Výše uvedená patologická chování nejsou vlastností všech trajektorií. Nalézt
však trajektorii, která není patologická můžeme však pouze s pravděpodobností
nula.
Jsou jména a významné monograﬁe, které je třeba zmínit v souvislosti se
studiem Brownova pohybu v období 1930 až 1960, a to obecně již i v libovolné
konečné dimenzi. Jsou to P. Lévy (1940), J. L. Doob (1953) a E. B. Dynkin
(1959), kteří vytvořili pro Brownův pohyb teoretické prostředí s klíčovými pojmy
jako jsou martingal, difuse a spojitý Markovský proces. M. Donsker
(1951–1952) a V. Strassen (1964) navázali na práce P. Erdöse a M. Kace
(1946) a učinili tak významný krok ve studiu Brownova pohybu jako limitního
chování náhodné procházky. V závěru odstavce vysvětlíme jejich výsledky
a zformulujeme tvrzení, které by mohlo mít název Moivreova-Laplaceova
limitní supervěta, známá však jest jako
Princip invariance. V této souvislosti jsou podstatné dva kroky:
(1) Na trajektoriích Brownova pohybu skrytě žije náhodná procházka Sn ,
která je konstruovaná následovně. Položíme S0 = 0 = B0 a čekáme na
prvý okamžik, λ1 , kdy Bt poprvé vstoupí do {−1, 1}. Brownův pohyb je
rekurentní, a proto jest λ1 < ∞. Položíme S1 = Bλ1 . Nyní čekáme na
okamžik λ1 < λ2 < ∞, kdy částice poprvé vstoupí do {Bλ1 − 1, Bλ1 + 1}
a položíme S2 = Bλ2 . Takto pokračujeme indukcí a intuitivně je zřejmé,
že takto vytvořená posloupnost S0 , S1 , S2 , . . . je náhodná procházka.
(2) Při každém n ∈ N transformujeme úsek náhodné procházky S0 , S1 , . . . , Sn
do spojitého polygonu (Stn , t ∈ [0, 1]) s uzlovými body


k Sk
, √
n
n


,

0≤k≤n

(Obr. 4).

Závažným výsledkem je pak zjištění, že polygon Stn lze v limitě aproximovat
1
Brownovým pohybem Btn = n− 2 Bnt , který vzniká změnou časové škály
v původním Brownově pohybu Bt . Platí



P

max

0≤t≤1

|Stn

−

Btn |

≥ →0

při n → ∞ pro každé  > 0,

a toto jest nazýváno princip invariance. Zjišťujeme, že při vhodném zjemňování
časové i stavové škály náhodné procházky je Brownův pohyb limitním stavem
náhodné procházky. Povšimneme si také (Obr. 4) postupného přibývání bodů,
kde polygony Stn nemají derivaci. Patologie 1 není již tak překvapivá ani
z matematického hlediska.
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Obr. 4
Výsledky, o nichž jsme hovořili v tomto odstavci, se opírají o náročný aparát
teorie pravděpodobnosti a matematické analýzy (jako např. v monograﬁi [25]).
3 Stochastický kalkulus
V mnohých aplikacích je diskrétní časová dynamika (Xt , t = 0, 1, . . . , n)
určována rekuretně pomocí spojitého koeﬁcientu b(x) (drift) a spojitého koeﬁcientu σ(x) (volatilita) vzorcem
(1)

Xt − Xs = b(Xs ) · (t − s) + σ(Xs ) · (St − Ss ),

0 ≤ s < t,

kde b(x) je okamžitá střední rychlost pohybu, pohyb jest však ovlivňován
i náhodným šumem, prostřednictvím náhodné procházky St . Vhodnou časově
prostorovou transformací při využití principu invariance ze závěru předchozího
odstavce vyplývá, že výše uvedená diferenční rovnice přechází v limitě do rovnice,
které budeme říkat stochastická diferenciální rovnice, a má tvar
dXt = b(Xt ) dt + σ(Xt ) dBt ,

0 ≤ t ≤ 1.

Opatrně tuto rovnici přepíšeme do tvaru integrálního

(2)

Xt = X 0 +

0



t

b(Xu ) du +

0

t

σ(Xu ) dBu ,

t ∈ [0, 1]

a čelíme prvé obtíži: standardní Lebesgueovská teorie integrálu (přesněji
Lebesgue-Stieltjesova integrálu) totiž nepočítá s diferenciálem dBt , který je
budován na funkci Bt , která nemá konečnou variaci, což je vlastnost Brownova
pohybu, kterou jsme zaznamenali jako Patologie 1.
Prvý stochastický integrál s diferenciálem dBt deﬁnoval K. Itô v roce 1942
v článku psaném japonsky a ve světové matematické komunitě byl tento integrál
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akceptován po vydání monograﬁe [K. Itô (1944)]. Vysvětlíme Itôův postup
v poněkud modernější podobě, avšak s omezeními, která dovoluje náš předpoklad
na spojitost koeﬁcientů driftu b(x) a volatility σ(x).
Povšimneme si, že řešení diferenční rovnice (1) posloupnost (Xt ) je konstruována tak, že hodnota Xt je pouze funkcí časového úseku náhodné procházky
S0 , . . . , St . Také si povšimneme, že v limitní rovnici (2) jsou procesy bt = b(Xt )
a σt = σ(Xt ) již spojité.
t
Itôův stochastický integrál 0 σs dBs budeme proto zvažovat pouze pro
integrandy σs , které mají následující vlastnost:
(σt , t ≥ 0) je spojitý proces, který je adaptován na Brownův pohyb (Bt , t ≥ 0),
to jest takový, že platí σt = ft (Bs , s ≤ t) pro každé t ≥ 0.
Pro takový integrand σt vytvoříme posloupnost Riemannových aproximací
Itn =

n




σ (k−1)t · B kt − B (k−1)t
n

n

k=1

n

a ukážeme (nikoliv příliš snadno), že existuje limita aproximací lim Itn := It ve
smyslu
lim P [ max |Isn − Is | ≥ ] = 0, ∀ > 0.
t

0≤s≤t

n→∞

Značíme It = 0 σs dBs a nazýváme stochastický integrál procesu σ. Tento
integrál je samozřejmě lineární funkcí integrandu.
Uvedeme však některé další základní a velmi netriviální vlastnosti tohoto
integrálu.
t
(1) 0 σs dBs ,lze deﬁnovat jako spojitý adaptovaný proces, opět tudíž jest


t

0

σ dB = ft (Bs , 0 ≤ s ≤ t).

(2) Je-li integrand σ integrovatelný se čtvercem, tj. platí-li E
pak

E

0



t

σs dBs = 0,

Var
0



t

σs dBs


=E

0

2

t
0

t

σs dBs

σs2 ds < ∞,


=E

0

t

σs2 ds.

Tyto vzorce však potvrzují obavu, že nekonečná variace trajektorií Brownova
pohybu způsobuje nestandardní chování stochastického integrálu.
Klasická pravidla pro derivování říkají, že dBt2 = 2Bt dBt , jinak zapsáno
t
2
Bt = 2 0 Bs dBs . Toto však není možné, protože
EBt2


=t

a zároveň
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E

t
0

Bs dBs = 0.

K. Itô v roce 1951 završil svá zkoumání stochastického integrálu a našel pravidla
pro zacházení se stochastickým diferenciálem pro širokou třídu stochastických
procesů odvozených z Brownova pohybu. Proces
σ = 0,

Yt = bt + σBt ,

v diferenciální formě dYt = b dt + σ dBt ,

se nazývá driftovaný Brownův pohyb. Je-li drift b záporný, pak ze zákona
velkých čísel pro Brownův pohyb plyne, že limt→∞ Yt = −∞, současně však Yt
s kladnou pravděpodobností vstoupí do libovolné bariery a > 0. Pro b < 0, σ = 1
například platí
P [τa < ∞] = e2ba ,

τa = inf{t > 0 : Yt = a}.

Brownův pohyb můžeme však driftovat složitěji. Proces
 t
 t
Yt = Y0 +
bs ds +
σs dBs , v diferenciální formě dYt = bt dt + σt dBt ,
0

0

kde bt a σt jsou spojité adaptované procesy, nazveme proces Itôův.
Itôova formule. Uvážíme výše uvedený Itôův proces Yt a funkci f (t, y) se
spojitými derivacemi
.

f (t, y) =

∂f
(t, y),
∂t

fy (t, y) =

∂f
(t, y),
∂y

fyy (t, y) =

∂2f
(t, y).
∂y 2

Pak proces Xt = f (t, Yt ) je Itôův a má stochastický diferenciál
.

dXt = f (t, Yt ) dt + fy (t, Yt ) dYt +

1
fyy (t, Yt )σt2 dt .
2

Podrobněji a v integrálním tvaru

 t
 t.
1
f (s, Ys ) + fy (s, Ys )bs + fyy (s, Ys )σs2 ds +
σs dBs
Xt = f (0, Y0 ) +
2
0
0
Výraz v rámečku odpovídá druhému členu Taylorova rozvoje, v klasickém
kalkulu jej nenajdeme a jest daní za nekonečnou variaci Brownova pohybu.
Speciálně, volíme-li f (t, y) = f (y) a Yt = Bt , dostáváme
1
df (Bt ) = fy (Bt ) dt + fyy (Bt ) dBt .
2
Pro funkci f (y) = y 2 dostáváme správný diferenciál druhé mocniny Brownova
pohybu dBt2 = dt + 2Bt dBt .
Vrátíme se na počátek tohoto odstavce ke stochastické diferenciální rovnici
dXt = b(Xt ) dt + σ(Xt ) dBt ,
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X0 = x

se spojitými koeﬁcienty b(x) a σ(x), která je příkazem nalézt spojitý adaptovaný
proces Xt s vlastností
 t
 t
Xt = x +
b(Xs ) ds +
σ(Xs ) dBs platné pro t ≥ 0.
0

0

Každé řešení takové rovnice se nazývá difusní proces nebo jednoduše difuse.
Základy teorie difusních procesů položil S. N. Bernstein v roce 1934. Byl to však
K. Itô (1951b), který vybudoval jejich rigorózní matematickou teorii, vyřešil
otázky existence jednoznačnosti řešení. Současný stav zkoumání v této oblasti
lze v přístupné formě blízké aplikacím nalézt v monograﬁi [21].
Vyzkoušíme si nyní jednu klasickou stochastickou diferenciální rovnici, která
se nazývá Langevinova rovnice:
dXt = −bXt dt + σ dBt ,

X = x > 0,

b > 0,

σ>0

pro rychlost pohybu molekuly plynu, nebo rychlost Brownovy částice v prostředí
s koeﬁcientem viskozity b. Položíme-li
Y0 = x a f (t, y) = σe−bt y,


 t
Xt = f (t, Yt ) = σe−bt x +
ebs dBs ,

dYt = ebt dBt ,

0







pak užitím Itôovy formule zjišťujeme, že Xt je řešení Langevinovy rovnice. Lze
dokázat, že je řešením jediným. Rovnici jako model pro rychlost Brownova pohybu sestavil již v roce 1908 P. Langevin. Fyzici L. S. Ornstein a G. E. Uhlenbeck
v roce 1930 rovnici vyřešili. Při t → ∞ vypočítáme
 t

σ2
σ2 
1 − e−2bt →
e−2b(t−s) ds =
EXt = x · e−bt → 0, Var(Xt ) = σ 2
2b
2b
0
a zjitíme, že√rychlost Brownovy částice Xt má při t → ∞ hustotu pravděpodobností jako σ2b · Y , kde Y je normovaná Gaussova náhodná veličina. Limitní chování rychlosti nezávisí na její počáteční hodnotě x. Simulaci OrnsteinUhlebeckova procesu Xt nabízí Obr. 5.












 









Obr. 5
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4 Finanční matematika
Jedna z nedůležitějších stochastických diferenciálních rovnic je rovnice lineární
dXt = bXt dt + σXt dBt ,

X0 = x0 ,

b ∈ R,

σ > 0.

dXt
Xt







= b dt + σ dBt , vidíme, že procentuální
Přepíšeme-li tuto rovnici do tvaru
krátkodobé změny Xt se chovají jako driftovaný Brownův pohyb, což je
představa o chování burzovní akcie, kterou použil již L. Bacheliér v roce 1905.
Tento model pro cenu akcie je od této doby používán ve ﬁnanční matematice,
i když, jak dnes již víme, je mnohdy pouze prvým přiblížením realitě burzovních
obchodů. Označíme


1 2
f (t, z) = x0 exp (b − σ )t + z
Zt =σBt ,
2



1 2
Xt =f (t, Zt ) = x exp
b − σ t + σBt
2
a pomocí Itôovy formule zjišťujeme, že Xt je řešení naší rovnice. Lze dokázat, že
je to řešení jediné při počáteční podmínce X
 0 = x0 . Proces Xt je exponenciela
driftovaného Brownova pohybu dYt = b − 12 σ 2 dt + σ dBt a nazývá se
geometrický Brownův pohyb. Simulace trajektorie tohoto procesu je na
Obr. 6.








  











Obr. 6
Vypočítáme střední hodnotu řešení Xt v čase t jako
 

1 2
b − σ t · EeσBt = x0 · ebt .
EXt = x0 exp
2
2

Předpokládáme-li σ2 > b > 0, pak Yt je driftovaný Brownův pohyb se záporným
driftem a poznatky, které jsme získali ve 3. odstavci nám poskytují poněkud
překvapivou zprávu
lim EXt = +∞,

ale

t→∞
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lim Xt = 0.

t→∞

Současně však Xt dokáže vstoupit s kladnou pravděpodobností do libovolné
bariery a > 0. Toto jest nejen příklad toho, že limitu a integrál nelze beztrestně
zaměňovat, ale i důvod k zamyšlení pro investora, který vlastní rizikovou akcii,
o vztahu pravděpodobnosti a střední hodnoty. Naštěstí, reálné burzovní obchody
jsou ukončeny v některém terminálním čase T < ∞.
R. C. Merton v roce 1971, později F. Black a M. Scholes vytvořili v roce
1973 následující model ﬁnančního trhu: rozumný investor používá svůj majetek
dvojím způsobem. Nakupuje bezpečné obligace nebo dluhopisy (bonds), které
zhodnocují jeho investici s kladnou úrokovou mírou r (interest rate). Cena jedné
obligace Yt se tudíž řídí obyčejnou diferenciální rovnicí
dYt = r dt,

Y0 = y0 > 0,

a proto Yt = y0 · ert .

Investor toužící po větším zisku pak také nakupuje akcie (stocks), které jsou
rizikové a jejich cena Xt je terčem náhodných pertuberací. Pro cenu akcie
zvolíme geometrický Brownův pohyb řízený rovnicí



1
b − σ 2 t + σBt .
dXt = bXt dt+σXt dBt , X0 = x0 > 0, tudíž Xt = x0 exp
2
Označíme jako ot počet obligací a jako at počet akcií, které investor vlastní
v čase t. Vektor pt = (ot , at ) se nazývá portfolio a stochastický proces
Vt = ot · Yt + at · Xt pak registruje jeho hodnotu, tudíž majetek investora v čase
t.
Záporná hodnota počtu obligací ot modeluje vlastně kredit, který investor
získal k podpoře svých operací s akciemi. Záporná hodnota počtu akcií at je
znamením pro obchod, který je znám jako krátký prodej (short sale operation):
Znamená to, že investor prodá obligace, které nevlastní, musí je však ve velmi
krátké době zpětně koupit nebo za ně zaplatit. Model vyžaduje, aby byla
dodržována dvě následující pravidla:
P 1. Obchodování musí být spojité. Investor může spojitě měnit své
portfolio pt = (ot , at ) v libovolném čase t prodejem a nákupem libovolně malých
částí obligací a akcií na základě vývoje ceny akcie Xs v časovém intervalu
[0, t]. Jinými slovy předpokládáme, že stochastické procesy ot a at jsou spojité
a adaptované, to jest, že platí pt = ft (Bs , s ≤ t).
P 2. Žádáme také, aby se portfolio pt = (ot , at ) ﬁnancovalo samo. Investor
nemůže podporovat své obchody z vnějších zdrojů. Zisk nebo ztráta na hodnotě
portfolia musí být pouze důsledkem změn v cenách obligace či akcie. Portfolio,
které se ﬁnancuje samo (self-ﬁnancing portfolio), je matematicky deﬁnováno
požadavkem
dVt = ot dYt + at dXt
a po dosazení
dVt = (ot · rYt + at · bXt ) dt + at · σXt dBt .
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Portfolio pt = (ot , at ) je vlastně dynamická obchodní strategie s počáteční
investicí V0 , která má mít v terminálním čase T jistou požadovanou hodnotu
v závislosti na ﬁnální ceně akcie. Požadavek (contingent claim) je tudíž vyjádřen
jako VT = h(XT ), kde h(x) ≥ 0 je některá vhodná funkce. Bylo by velmi
příjemné konstruovat portfolio pt tak, aby platilo Vt = f (t, Xt ), kde f (t, x)
je funkce se spojitými derivacemi jak vyžaduje Itôova formule. Pravidlo P1
zaručuje, že Vt je Itôův proces a můžeme tuto formuli použít. Dostaneme


·
1
2 2
dVt = f (t, Xt ) + fx (t, Xt )bXt + fxx (t, Xt )σ Xt dt + fx (t, Xt )σXt dBt .
2
Porovnáme tento stochastický diferenciál s diferenciálem
dVt = (ot · rYt + at · bXt ) dt + at · σXt dBt ,
který deﬁnuje samoﬁnancující se portfolio a porovnáním koeﬁcientů obdržíme
at = fx (t, Xt ) a také rovnost
·
1
(BS 1) ot · rYt + fx (t, Xt ) · bXt = f (t, Xt ) + fx (t, Xt ) · bXt + fxx (t, Xt ) · σ 2 Xt2 ,
2

protože Itôův proces je nulový

·
1
f (t, Xt ) +
(BS 2) ot =
rYt

právě tehdy, když má nulové koeﬁcienty. Odsud

1
fxx (t, Xt ) · σ 2 Xt2
a také at = fx (t, Xt ).
2

Dosadíme a obdržíme
(BS 3)
f (t, Xt ) = Vt = ot Yt + at Xt
1
= fx (t, Xt )Xt +
rYt



·
1
2 2
f (t, Xt ) + fxx (t, Xt )σ Xt Yt .
2

Protože geometrický Brownův pohyb Xt navštíví s kladnou pravděpodobností
každý bod množiny (0, ∞) a protože zúčastněné koeﬁcienty jsou spojité, (BS 3)
platí právě tehdy, když f (t, x) je řešení slavné Black-Scholesovy parciální
diferenciální rovnice
·
1
(BS 4) f (t, X) = rf (t, x) − rxfx (t, x) − σ 2 x2 fxx t, x, x ≥ 0, 0 ≤ t ≤ T
2
s okrajovou podmínkou f (T, x) = h(x).
Zajímavý terminální požadavek poskytuje volba h(XT ) = (XT − K)+ , kde K je
kladná konstanta (exercise prize). Smysl takové volby bude patrný až vyložíme
podstatu evropského opčního kontraktu. Jediné řešení Cauchyova problému
(BS 4) s právě uvedenou okrajovou podmínkou je funkce f (x, t) ≥ 0 deﬁnovaná
na [0, T ] × (0, ∞) vztahem




ln(x/K) + (r − 12 σ 2 )(T − t)
ln(x/K) + (r + 12 σ 2 )(T − t)
r(T −t)
√
√
F
−Ke
xF
σ T −t
σ T −t
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√
x
2
pro 0 ≤ t < T a jako (x − K)+ pro t ≥ T , kde F (x) = ( 2π)−1 −∞ e−u /2 du
je distribuční funkce normované Gaussovy náhodné veličiny. Dosazením ceny
akcie Xt do rovnice této funkce dostaneme časový průběh hodnoty portfolia Vt =
f (t, Xt ) a dosazením do rovností (BS 2) pak tvar portfolia pt = (ot , at ), který
respektuje požadavek VT = (XT − K)+ . Pozoruhodným a často diskutovaným
rysem tohoto řešení je skutečnost, že nezávisí na velikosti driftu b v rovnici pro
cenu akcie Xt .
Právě předvedené řešení zdánlivě neřešitelné úlohy je v jistém smyslu řešení
nejlepší v množině dynamických portfolií, která se sama ﬁnancují a která
nedovolují investorovi ani krátkodobá zadlužení. Jinými slovy také požadujeme
dodržování pravidla
P 3. Hodnota portfolia Vt = ot Yt + at Xt nesmí být v časovém intervalu
[0, T ] nikdy záporná.
Obchodní strategie, která se přidržuje pravidel P1, P2 a P3, se nazývá
strategie přípustná. Pravidlo P3 je rozumné, jeho absence dovoluje obchody,
které mohou ohrozit bezpečnost celého ﬁnačního trhu. Minimální cena c(h, T )
terminálního požadavku h(XT ) je přirozeně deﬁnována jako
minimum všech c ≥ 0 takových, že existuje přípustné portfolio s cenou
(Vt , 0 ≤ t ≤ T ), které splňuje okrajové podmínky V0 = c, VT = h(XT ).
Lze dokázat, že při volbě h(x) = (x − K)+ je minimální cena dána vzorcem
c(h, T ) = f (0, x0 ),

(BS 5)

kde f (t, x) je řešení Black-Scholesovy rovnice a x0 počáteční cena akcie. Portfolio
(BS 2) s hodnotou Vt = f (t, Xt ) je jediné s touto vlastností: je-li Vt1 hodnota
jiného portfolia (o1t , a1t ) takového, že VT1 = (XT − K)+ , pak Vt1 ≥ Vt pro všechna
0 ≤ t ≤ T . Black-Scholesovo portfolio je tudíž nejúspornější.
Na burze se však dějí ještě podivnější věci. Obchod s evropskou opcí
(European call option) je kontrakt mezi investorem a prodávajícím makléřem,
který dává investorovi právo, nikoliv však povinnost, nakoupit v terminálním
čase jednu akcii za cenu K. Jest tudíž situace následující:
XT > K
XT ≤ K

=⇒
=⇒

investor realizuje zisk XT − K,
investor neuplatní své právo na opci a zisk je nulový.

Takový kontrakt má ovšem svou cenu. Makléř se musí pojistit. Jaká je
spravedlivá cena za nákup evropské opce? Uvědomíme-li si, že investor má
ještě také možnost obchodovat prostřednictvím některého přípustného portfolia,
byl by hloupý kdyby za opční kontrakt zaplatil více než činí minimální cena
terminálního ﬁnančního požadavku c(h, XT ), která je dána vzorcem (BS 5).
Toto jest tedy spravedlivá cena evropské opce a její stanovení způsobilo, že
M. C. Merton a M. Scholes obdrželi v roce 1997 Nobelovu cenu za ekonomii.
Tím také končí naše povídka o cestě Brownovy částice, kterou vykonala od
roku 1985 fyzikou, matematikou a ekonomií. Dodejme pouze, že zajímající se
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čtenář může tuto cestu sledovat podrobněji v pěkné monograﬁi [23], většími
nároky na znalosti pokročilejší teorie pravděpodobnosti pak v monograﬁi [7].
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P. Langevin, Sur la théorie du mouvenent brownien, C. R. Acad. Sci. Paris 146 (1908),
530–533.
P. S. Laplace, Theorie Analytique des Probabilite’s, 1812.
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MATEMATIKA A HUDBA
BELOSLAV RIEýAN
Abstract: Some informations about connections and collaboration
mathematicians and musicians are presented from the period 1969–1989.

1

between

Úvod

Rok 2009 je významným rokom výroþí v dejinách bývalého ýeskoslovenska. Na jar
roku 1969 definitívne odzvonilo Pražskej jari. Naproti tomu o 20 rokov neskôr,
v novembri , nastal v ýeskoslovensku obrat na opaþnú stranu. Naším cieĐom je
dokumentovaĢ spomenutých 20 rokov na vzĢahu matematikov a hudobníkov.

2 Matematici hudobníkom
ŠesĢdesiate roky zaznamenali politické uvoĐĖovanie a s tým súvisiaci rozkvet umenia
i vedy. Nádeje þeskoslovenskej kultúry zmrazili sovietske tanky a následné normalizaþné
previerky. Tie dopadli v slovenskej matematike zmierlivo, v slovenskej hudbe
katastrofálne. Popredné osobnosti našej generácie, o ktorej je reþ, boli vylúþení zo zväzu
skladateĐov: Ilja Zeljenka, Jozef Malovec, Ivan Parík, Juraj Beneš, Roman Berger þi Juraj
Hatrík. A v tej chvíli poskytla im matematika azyl. Pod patronátom Ivana Maþáka sme sa
v Slovenskom národnom múzeu mohli stretávaĢ na prednáškach o matematike (v r. 1982
boli tieto prednášky publikované v popularizaþnej knihe [7]).
Matematika a hudba majú spoloþný vysoký stupeĖ abstrakcie. To ich sem – tam
ochraĖuje pred mocnými tohto sveta. Príkladom môže poslúžiĢ skladba Mira Bázlika
Canticum 43. Bázlik absolvoval Univerzitu Karlovu v Prahe (žiak Miroslava KatČtova)
a neskôr VŠMU v Bratislave (žiak Jána Cikkera). Vyššie spomenutú tanky ho inšpirovali
k zhudobneniu Žalmu 43 v preklade Králickej biblie:
Suć mne, ó Bože, a zasać se o mou pĜi; od národu nemilosrdného a od þlovČka
lstivého a nepravého vytrhni mne.
Aby sa to dielo mohlo uvádzaĢ, namiesto Králickej biblie mienil použiĢ preklad biblie
Vulgata. Ale aj od tohto textu ho priatelia odhovorili, aby malo dielo šancu na
predvádzanie. Preto sa dielo nahralo len na vokály, pravda, v tejto podobe získalo vo
Švajþiarsku jednu z najprestížnejších medzinárodných cien za kompozíciu. Inak
Canticum 43 v pôvodnom znení sa doþkalo uvedenia až 15 rokov po novembrovej
revolúcii.
Ako sme už napísali Seminár Matematika a hudba mal svoju predhistóriu v r. 1973
v múzeu. Samotný seminár zaþal pravidelne úþinkovaĢ od r. 1984. ZúþastĖovali sa ho
hudobníci, matematici a prírodovedci z celého bývalého ýeskoslovenska. O jeho práci
sme referovali v þasopise Pokroky matematiky, fyziky a astronómie [6]. Tieto semináre
mali význam najmä tým, že umožĖovali hudobným skladateĐom a muzikológom stretaĢ
sa na pôde matematiky a na tejto nenápadnej pôde diskutovaĢ. Pravdaže aj riešiĢ
koncepþné otázky hudobnej tvorby. Napriek tomu, ale to sme v tom þase nevedeli, aj tam
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sme boli sledovaní: protagonista poþítaþovej kompozície Rudolf RĤžiþka bol na každom
stretnutí sprevádzaný svojím tieĖom, informátorom ŠTB.
Pozoruhodné je, že cestu k nám si našli aj výtvarníci. Pod rúškom poþítaþovej grafiky
si na seminári usporiadali vernisáž svojich diel (Daniel Fischer, Jozef Jankoviþ, Rudolf
Sikora), hoci mali oficiálne zakázané vystavovaĢ.
17. novembra 1989 mal na seminári v Beethovenovskej Dolnej Krúpej prednášku
slovenský fyzik Július Krempaský o teórii chaosu. Uviedol aj spoloþenské súvislosti
a predpovedal pád komunistického režimu. „Dúfam, že ma nezavrú“, prehodil. Na to mu
vedúci semináru Roman Berger odvetil: „Teraz už nie, pán profesor.“

3 BudúcnosĢ
Je potešiteĐné, že seminár Matematika a hudba žije nepretržite už 25 rokov. Prvou
publikáciou bola kniha [2], preložená aj do angliþtiny, resp. nemþiny [1]. Na seminár
nadväzujú aj knihy Jána Halušku [3, 4]. Najnovší zborník pripravil Marek Žabka [8].
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KROK ZA KROKEM K ěEŠENÍ SOUSTAV
LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC
ďUBOMÍRA BALKOVÁ
Abstract: Nowadays, university students are taught at the very beginning of their studies
how to solve systems of linear algebraic equations (LAE). They learn about the elegant
Gaussian elimination and get an impression that this algorithm is the most natural way for
solving systems of LAE. However, this impression is illusory. In fact, the historical
development of Linear Algebra goes in an opposite direction to the order students are
taught the subject today. Determinants were born before matrices and the Frobenius
theorem providing the complete solution of systems of LAE as well as an axiomatic
definition of the vector space were not introduced but in the end of the 19th century.

1 Úvod
1.1

Lineární algebra na vysokých školách

V souþasné dobČ je dovednost Ĝešit soustavu m lineárních algebraických rovnic (LAR)
o n neznámých, tedy najít všechny n-tice þísel (x1, x2, ..., xn) vyhovující všem následujícím rovnicím
a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn = b2
……………
am1x1 + am2x2 + ... + amnxn = bm,
vštČpována studentĤm technických vysokých škol hned na prvních cviþeních lineární
algebry, pĜípadnČ ještČ pĜed zaþátkem semestru v úvodních kurzech. Bez zbyteþného
otálení je jim naservírován maticový zápis soustavy a prozrazen algoritmus Gaussovy
eliminaþní metody. Málokdo má þas zamyslet se nad tím, jaká je historie Ĝešení soustav
LAR, a uvČdomit si, že ani Gaussova eliminace, ani pojem matice nejsou známy
odjakživa. Pojćme tedy krok za krokem sledovat kĜivolakou cestu vývoje metod Ĝešení
soustav a þásteþnČ i lineární algebry obecnČ. Inspiraci k naší cestČ þerpáme zejména
z Dorierových prací [1], [2]. Jak uvidíme, sylabus lineární algebry (vektorový prostor,
matice, determinant) pĜedstavuje pojmy v opaþném poĜadí, než jak pĜicházely na svČt.

2 Vývoj metod Ĝešení soustav
2.1

NesmČlé poþátky

Již pĜed 4000 let vČdČli BabyloĖané jak Ĝešit soustavu 2 rovnic o 2 neznámých.
Ovšem jako Ĝešení pĜipouštČli jen pĜirozená þísla, pĜípadnČ jednoduché zlomky. Asi 150
– 50 let pĜed naším letopoþtem dali þínští matematici ve slavných Devíti traktátech
o matematickém umČní návod k Ĝešení soustavy 3 rovnic pro 3 neznámé, a to v oboru
pĜirozených þísel a jednoduchých zlomkĤ s nesmČlým pokusem pĜipustit i záporná þísla
(kladná zapsána þernou a záporná þervenou barvou). V jejich postupu mĤžeme
vystopovat podobnost s maticovými metodami (sestavují tabulky koeficientĤ), nepĜíliš
odlišnými od dnešní Gaussovy eliminace. ěekové už pracovali s racionálními kladnými
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þísly a indická nula, kterou objevil a poþty s ní rozvinul Brahmagupta, umožnila vstup
záporných celých þísel a operací s nimi na pole matematiky, a tedy i do oboru soustav
LAR. Více informací o poþátcích Ĝešení soustav viz [3], [4].
2.2

Nové poznatky díky determinantĤm a maticím

Podrobné studium soustav LAR zahájil Leibniz. V roce 1693 zavádí pro tento úþel
determinant, který ale ještČ tímto termínem neoznaþuje. Jeho výsledky však
nezaznamenaly ve své dobČ žádný ohlas. V díle Úvod do analýzy algebraických kĜivek
(Introduction á l'analyse des courbes algébriques) z roku 1750 Cramer publikuje (bez
dĤkazu) pravidlo pro Ĝešení n LAR pro n neznámých, které dnes nese jeho jméno. Ke
studiu soustavy LAR jej pĜivedl v té dobČ populární geometrický problém popisu
algebraické kĜivky stupnČ n procházející (1/2)n2 + (3/2)n pĜedepsanými body.
Cramerovo pravidlo spoþívá ve výpoþtu jistých determinantĤ, pĜesto ale Cramer
pojem determinant nedefinuje. Teorie determinantĤ (bez pĜímé vazby na Ĝešení soustav
LAR) byla shrnuta Vandermondem v Pojednání o eliminaþní teorii (Mémoire sur
l’élimination) roku 1772. Slovo determinant použil poprvé Gauss v roce 1801 k oznaþení
diskriminantu kvadratické formy. Systematickým studiem determinantĤ se jako první
zabýval Cauchy. Dá se Ĝíci, že za teorii determinantĤ tak, jak se uþí v prvním roþníku
vysokých škol, vdČþíme právČ jemu.
Euler byl pravdČpodobnČ první, kdo si uvČdomil, že soustava n LAR pro n neznámých
nemusí mít Ĝešení, pĜiþemž existencí Ĝešení se v té dobČ rozumČla existence jediného
Ĝešení. UvČdomuje si, že nČkteré rovnice mohou být „závislé“ na jiných a že je tedy
potĜeba klást na rovnice jisté další podmínky, aby byla existence Ĝešení soustavy
zaruþena. Pojem „závislosti“ Euler však formuluje jen vágnČ. Neschopnost a hlavnČ
nezájem 18. století vypoĜádat se se soustavami obsahujícími jiný poþet neznámých než
rovnic pramení z obliby Cramerova pravidla a determinantĤ obecnČ.
Teprve v roce 1811 pĜichází zlom. Gauss publikuje práci zabývající se urþováním
orbit asteroidĤ, ve které v souvislosti se svým objevem metody nejmenších þtvercĤ
pĜedstavuje systematický postup Ĝešení soustav LAR (i tČch, které obsahují rĤzný poþet
rovnic a neznámých) – dnes nazývaný Gaussovou eliminací. Nepoužívá ještČ maticový
zápis, i když v jedné ze svých prací o kvadratických formách reprezentuje lineární
operátory þtvercovými tabulkami þísel (dokonce definuje i jejich souþin – skládání
operátorĤ).
V analytické geometrii 17. a 18. století reprezentovaly þtvercové matice lineární
transformace souĜadnic. Matice (i obdélníkové) formálnČ definuje a teorii matic rozvíjí
Cayley v þláncích z let 1850 a 1858 (termín matice v roce 1850 zavádí Sylvester). Cayley
si všímá zjednodušení, které pĜináší maticový zápis soustav, a aplikace Gaussovy
eliminace pĜímo na matici místo na rovnice. Znaþí matici jediným písmenem, což je
významným krokem k rozvoji maticové algebry.
2.3

Frobeniova vČta

Teoretické vlastnosti soustav LAR (existence a poþet Ĝešení) jsou zkoumány ve druhé
polovinČ 19. století v souvislosti s hledáním „jednoduchého“ (kanonického) tvaru bilineárních
a kvadratických forem. Kompletní odpovČć pĜináší Frobenius v roce 1905. V poslední ze
svých prací vČnovaných Ĝešitelnosti soustav LAR formuluje elegantnČ – pomocí pojmu
hodnost matice – vČtu, která dnes nese jeho jméno a která Ĝíká, že soustava je Ĝešitelná tehdy
a jen tehdy, mají-li matice soustavy a rozšíĜená matice soustavy stejnou hodnost. Tím je
završena dlouhá historie soustav LAR.
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3 Moderní lineární algebra
3.1

Axiomatická definice vektorového prostoru

V 2. polovinČ 19. století je známo mnoho výsledkĤ týkajících se lineární algebry. Samotná
lineární algebra jako obecná teorie však ještČ neexistuje. PĜedevším chybí stČžejní pojem:
vektorový prostor. V rozsáhlém díle Teorie extenzí, nové odvČtví matematiky (Die lineale
Ausdehnungslehre, ein neuer Zweig der Mathematik) z roku 1844 pĜedstavuje Grassmann
ideu vektorového prostoru abstraktních geometrických objektĤ. ZĜejmČ kvĤli filozofickému
úvodu a myšlenkám, které pĜedbČhly dobu o nČkolik desítek let, se Grassmannova teorie
extenzí nesetkala s ohlasem, a to ani v pĜepracované formČ z roku 1862. Axiomatickou
definici vektorového prostoru, zformulovanou témČĜ dnešním matematickým jazykem
a ekvivalentní s dnešní definicí, vyslovuje Peano roku 1888 v poslední kapitole díla
objasĖujícího Grassmannovo uþení Geometrický poþet (Calcolo geometrico secundo
l’Ausdehnungslehre di H. Grassmann, precedutto dalle operazioni della logica deduttiva).
3.2

Ucelená teorie

Ani pro Peanovo dílo doba ještČ není zralá, a tak musíme poþkat až do 20. let 20. století,
kdy mladý Banach ukáže ve své dizertaþní práci týkající se funkcionální analýzy užiteþnost
axiomatického pojetí lineární algebry. Moderní algebra od van der Waerdena z let 1930–31
pĜedstavuje lineární algebru jako ucelenou teorii. Je první uþebnicí lineární algebry dnešního
typu, sklízí úspČch po celém svČtČ a doþkává se mnoha dotiskĤ (posledního v roce 1967).
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SKÚSENOSTI Z PÔSOBENIA NA VŠ V TUNISKU
VO VÝUýBE MATEMATIKY
ANNA BÁLINTOVÁ, ROD. TROJÁýKOVÁ
Abstract: As I am the last Czecho-Slovak teacher of mathematics at the Tunisian
Universities, I decided to share my long experiences with you before my definitive
departure. To take such a decision is so hard for me because Tunisia becomes my second
own country.

1 Úvod
1.1 Súþasný stav
Mojím terajším pracoviskom je Katedra matematiky FSM v Monastiri. Ako k tomu
prišlo? Osud chcel, že som dĖa 6. 10. 1993 pristala na letisku Cartage v Tunise s poverením
nastúpiĢ na dva roky na uvedenú katedru. Na tomto pracovisku však pôsobím nepretržite až
dodnes. Zabezpeþujem prednášky z Kombinatorickej analýzy, Teórie grafov,
Pravdepodobnosti a štatistiky, Laplaceovej a Fourierovej transformácie, ako aj niektoré
cviþenia.
Od predchádzajúceho školského roku som þlenom výskumného kolektívu zameraného
na parciálne diferenciálne rovnice. Kolektív je veĐmi aktívny. V rámci pravidelných
seminárov vystupuje množstvo zahraniþných hostí, a naopak, jeho þlenovia sa v hojnom poþte
zúþastĖujú domácich i zahraniþných konferencií.
1.2 Východzie poznatky
Zaþiatky boli veĐmi zložité. Pred príchodom do krajiny som nemala žiadne
poznatky o stave vysokého školstva v Tunisku. Mala som za sebou len pohovor s tuniskou
delegáciou MŠ, ktorý prebiehal v Prahe, v rámci výberového konania kandidátov. Celý proces
zabezpeþovala vtedajšia Polytechna – Podnik zahraniþného obchodu – Agentúra pre
zahraniþnú technickú spoluprácu. (V Tunisku ukonþila svoje pôsobenie v r. 1997 a krátko
nato bola zrušená definitívne). Okrem odborných znalostí sa vyžadovala aj znalosĢ
francúzskeho jazyka. Je to divné, ale neštudovala som ho ani na strednej ani na vysokej škole.
Spoþiatku som ho študovala ako samouk a neskôr na jazykovej škole. Musím však podotknúĢ,
že situáciu mi do istej miery uĐahþovalo moje predchádzajúce pôsobenie na katedre
matematiky v Blide (Alžírsko) v rokoch 1989 až 1991.
Nemôžem zabudnúĢ na študentov, zapôsobili na mĖa výbornou pamäĢou. Sú vedení už
od základnej školy k tomu, že písomný prejav je veĐmi dôležitý. Na vysokej škole je jedinou
formou skúšania, a preto vypracovaniu písomiek venujú študenti mimoriadnu pozornosĢ. ýo
sa týka odbornosti, ich silnou stránkou je algebra a analýza, ale tzv. achilovou pätou je
geometria – presnejšie povedané geometrická predstavivosĢ a geometrická interpretácia
matematických úloh.
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2 Nové výsledky
2.1 Prvá þasĢ
V roku 2006 progresívne odštartovala v tuniskom vysokom školstve reforma LMD
(Licence-Mastère-Doctorat). Podrobnejšie informácie možno nájsĢ na – Site web du
LMD: http://www.universites.tn/LMD. Do študijných programov boli zavedené nové
predmety, pre mĖa konkrétne to znamenalo zaþiatok prednášania Teórie grafov.
V predchádzajúcom školskom roku bolo na FSM zahájené doktorandské štúdium:
EDSTI – L'Ecole Doctorale des Sciences et Technologies de l'Information. Je urþené pre
najlepších tuniských a zahraniþných študentov. K prednáškam sú pozvaní aj zahraniþní
experti a je potešujúce, že sú medzi nimi už aj prednášajúci z ýeskej republiky.
Výsledkom aktivity Katedry matematiky FSM bola aj realizácia projektu MEDA – 2003
MAOM – Mathématiques Assistée à l'Ordinateur et Modelisation. Projekt bol úspešne
ukonþený v roku 2006.
2.2 Druhá þasĢ
ZavĚšením spoloþného seminára niektorých matematikov a fyzikov v prvých rokoch
môjho pôsobenia na FSM bola štúdia: Physical Laws and Mathematical Structures (vić
literatúra [1]).

3 Záver
3.1 Zhrnutie výsledkov
Moje pôsobenie na FSM bolo realizované na základe podpísanej Dohody, a to
z jednej strany MZV Tuniska a z druhej strany Polytechnou, zastupujúcou bývalé
ýeskoslovensko. Bolo súþasĢou pôsobenia þeskoslovenských expertov v zahraniþí a malo
svoje opodstatnenie aj v Tuniskom školstve (mimochodom zaslúžilo by si širšie štúdium
v rámci histórie pôsobenia þeskoslovenských matematikov v Severnej Afrike).
V súþasnosti sa táto forma už stáva minulosĢou. Tunisko má dostatok kvalifikovaných
pedagógov, ako aj výskumných pracovníkov.
3.2 Ćalšie perspektívy
Je zrejmé, že nadchádza obdobie novej formy spolupráce, a to formou
krátkodobých prednáškových pobytov v rámci odborných seminárov a doktorandského
štúdia, ako aj vzájomná úþasĢ na odborných podujatiach: konferencie a pod. VeĐmi
zaujímavými by mohli byĢ aj spoloþné MEDA projekty. Dúfam, že môj príspevok bude
zároveĖ inšpiráciou pre niektorých záujemcov o spoluprácu v rámci vysokého školstva
s touto, pre nás exotickou, krajinou.
Dôležitým bodom pre ćalší rozvoj spolupráce oboch krajín (v širšom zmysle) bolo
stretnutie ich prezidentov v máji roku 2009. Dúfajme, že toto stretnutie bude impulzom
pre zaþiatok novej etapy spolupráce oboch krajín aj v oblasti vysokého školstva.
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INTERPRETACE
MATEMATICKÝCH VÝSLEDKģ NAŠICH PěEDKģ
JINDěICH BEýVÁě
Abstract: In the paper we shall describe some problems and difficulties connected with
translations, commentaries and interpretations of ancient, classical as well as modern
mathematical texts. We shall try to compare them with the relevant questions which have
to be solved by translators and writers when they translate poetry from non-European
languages (for example Japan or Chinese poetry).

1 Úvod
Tento þlánek volnČ navazuje na pĜednášku Práce historika matematiky [B1] proslovenou na loĖské konferenci, dále na nČkolik mých vystoupení na pražském historickém
semináĜi pojednávajících o metodách práce pĜi zpracovávání rĤzných témat z dČjin matematiky (ty byly urþeny pĜedevším doktorandĤm) a na pĜednášku Opatrnost a odvaha
historika matematiky pĜednesenou na 8. letní škole SvČtonázorová výchova v matematice
(Jevany, kvČten 1987).1 I tento þlánek, stejnČ jako pĜíspČvek [B1], je urþen hlavnČ
doktorandĤm.
Rád bych v nČm upozornil na to, že pĜi þetbČ popularizaþních knih a rĤzných textĤ
o vývoji matematiky, pĜi poslechu pĜednášek o matematických znalostech našich pĜedkĤ
a pĜi podobných pĜíležitostech mĤže být þtenáĜ þi posluchaþ snadno uveden v omyl a sveden k nesprávným pĜedstavám, neboĢ není pĜedem dostateþnČ pouþen. Informace, které
jsou mu pĜedkládány, bere totiž velmi þasto „doslova“. Dále bych rád upozornil na to, že
pĜi sepisování textĤ o historii matematiky je tĜeba v maximální možné míĜe usilovat
o správnost a výstižnost vyjadĜování a dbát na pĜesné formulování myšlenek. Pisatelé
disertaþních prací, vČdeckých a odborných þlánkĤ by si mČli být dobĜe vČdomi problémĤ,
které je pĜi práci budou potkávat. Vþasné rozpoznání nebezpeþí a nástrah je nutnou
podmínkou úspČšné a kvalitní práce.
V následujících odstavcích se budeme vČnovat problémĤm pĜekladĤ, modernizací
a interpretací matematických textĤ pocházejících z rĤzných dob, odlišných kultur þi
civilizací a otázkám jejich chápání a výkladu. V poslední, závČreþné þásti pĜíspČvku pak
pro srovnání naznaþíme obdobné problémy, s nimiž se potýkají pĜekladatelé poezie,
zejména poezie orientální; zdá se, že se k problematice pĜekladĤ a interpretací vyjadĜují
þastČji než matematici.
1.1

PĜiblížení problému

Problematiku porozumČní psaným textĤm a jejich interpretacím navodíme nČkolika
velmi jednoduchými pĜíklady, které se netýkají odborné práce v historii matematiky, ale
oblasti vzdČlávání þi popularizace. Dirk Jan Struik (1894–2000), matematik, který
vČnoval velkou pozornost vývoji této vČdy, napsal ve svých DČjinách matematiky [St]
o znalostech poþtáĜĤ starého Egypta, Mezopotámie a ýíny tato slova:

1

Byla tehdy inspirována þlánkem [Ba] z pĜedchozího roku.
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Nalezneme zde také nČkolik formulí pro výpoþet objemĤ, tĜeba krychle, rovnobČžnostČnu a kruhového válce, samozĜejmČ vesmČs ve zcela konkrétním tvaru výpoþtĤ nádob
užívaných pĜevážnČ k uchování obilí. ...
Zatímco EgypĢané byli v tomto období schopni Ĝešit pouze jednoduché lineární
rovnice, ovládali BabylóĖané v dobČ Chamurappiho metody Ĝešení kvadratických rovnic.
ěešili lineární rovnice o dvou neznámých, a dokonce i problémy zahrnující kubické
a bikvadratické rovnice. ...
... babylónská matematika semitského období již znala vzorce pro výpoþet plochy
jednoduchých pravoúhelníkĤ a objemu jednoduchých tČles ...
Tak v Matematice v devíti knihách nacházíme také tĜeba algoritmus Ĝešení systému
lineárních rovnic s libovolným poþtem neznámých ... ([St], str. 22, 25, 25, 30)
Nepouþený þtenáĜ vezme tyto vČty vČtšinou doslova, tj. pĜedstaví si, že egyptští a mezopotámští poþtáĜi pĜi výpoþtu objemĤ a obsahĤ dosazovali do vzorcĤ, že sestavovali
lineární, kvadratické a kubické rovnice, které pak algebraickými úpravami Ĝešili, a že
staĜí ýíĖané popsali algoritmus pro Ĝešení soustav lineárních rovnic o n neznámých.
Skuteþnost je trochu jiná. PĜesnČji Ĝeþeno, poþtáĜi starého Egypta a Mezopotámie
umČli vypoþítat objemy uvedených tČles podle nauþených postupĤ, které byly dány
vzorovými, konkrétnČ zadanými pĜíklady. V materiálech, které se dochovaly, buć není
vlastní výpoþet vĤbec popsán a je udán jen výsledek, nebo je postup velmi struþnČ
a heslovitČ podán slovy, pĜípadnČ je uveden pouze záznam výpoþtu bez jakéhokoli
bližšího vysvČtlení. Poþetní postupy našich pĜedkĤ však odpovídají souþasným poþetním
postupĤm, kterými jsou vČtšinou dosazování do vzorcĤ, Ĝešení rovnic a jejich soustav.
Žádné vzorce ani rovnice však tito staĜí poþtáĜi nemČli. ěešili slovní úlohy, které jsme my
zvyklí Ĝešit dosazením do vzorcĤ, resp. rovnicemi a jejich soustavami. Jejich pĜedstavy,
pĜístup k problémĤm a celkový vhled do Ĝešené problematiky mohly vypadat zcela jinak
než naše souþasné pĜedstavy. RovnČž þínský algoritmus Ĝešení soustavy lineárních rovnic
o libovolném poþtu neznámých nebyl v þínských textech vyložen obecnČ, ale pĜedveden
na konkrétních slovních úlohách, které je možno vyjádĜit nejvýše pČti rovnicemi o pČti
neznámých. D. J. Struik tedy matematické znalosti a postupy našich pĜedkĤ popsal
našimi souþasnými pojmy, i když pĜesnČ nevystihují pĤvodní znalosti a postupy poþtáĜĤ
Egypta, Mezopotámie a ýíny. PĜeložil tedy nejprve pĤvodní pojmy, symboly a postupy
do mo derní matematické Ĝeþi a v ní je hodnotil a ko mentoval; þtenáĜ si však tuto
skuteþnost málokdy plnČ uvČdomí. V tomto smyslu þasto hovoĜíme o modernizaci þi
interpretaci výsledkĤ našich pĜedkĤ.
Poznamenejme, že podrobné informace o matematických znalostech a postupech
poþtáĜĤ ve starém EgyptČ, Mezopotámii a ýínČ lze nalézt v knihách [B6], [Vy] a [Hu],
fakta o úlohách vedoucích na lineární rovnice a jejich soustavy v knize [B3]. Obšírný
výklad a pĜipojené ukázky originálních textĤ omezují nebezpeþí špatného, resp. zjednodušeného pochopení výkladu na minimum. Ve všech tČchto textech autoĜi usilovali o to,
aby þtenáĜ získal co nejpĜesnČjší znalosti o myšlení našich pĜedkĤ a jejich matematických pĜedstavách v duchu našich souþasných znalostí o starých civilizacích.
Výše uvedené pĜíklady ze Struikovy knížky nám posloužily jen jako ukázka znaþnČ
nepĜesného, ale struþného a pomČrnČ výstižného vyjádĜení, kterého se velmi þasto dopouštČjí autoĜi populárnČ pojatých knížek o dČjinách matematiky a rĤzných publikací
urþených širokému okruhu þtenáĜĤ, jejichž cílem je probouzet zájem o matematiku.
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V takovýchto textech lze uvedené nepĜesnosti, resp. „zkratky“ velkoryse tolerovat, nemČly by se však vyskytovat v odborných publikacích.2
NezasvČcený þtenáĜ si velmi þasto neuvČdomí a ani nemĤže uvČdomit, že mu nejsou
pĜedkládány výsledky klasikĤ, ale jejich moderní matematická interpretace. Ten, kdo se
však chce otázkami vývoje matematiky zabývat hloubČji, by mČl vČdČt, že nČkteré texty
o matematice a jejím vývoji mohou být silnČ zkreslující a zavádČjící. PĜi þtení knižní
i þasopisecké literatury by mČl umČt dobĜe odlišit moderní interpretace tČch þi onČch
výsledkĤ od jejich pĤvodní formulace. MČl by þíst pozornČ, studovat veškeré dostupné
materiály, porovnávat je a o pĜeþteném hluboce rozmýšlet. PĜi sepisování odborných statí
o dČjinách matematiky by mČl být velmi opatrný, aby nepĜisuzoval autorĤm doby minulé
naše pojmy, naši terminologii a naši symboliku a nevnucoval jim naše pĜedstavy a naše
zpĤsoby uvažování. A pokud tak þiní, mČl by na to dĤraznČ upozornit a svĤj pĜístup
vysvČtlit a obhájit. MČl by dbát na pĜesné a jasné vyjadĜování a myslet na to, aby napsanému textu þtenáĜ správnČ porozumČl.

2 PĜeklady, modernizace a interpretace starých textĤ
Nejprve se budeme vČnovat úvahám o pĜekladech, modernizacích a interpretacích
matematických textĤ, o potĜebnosti a významu tČchto pĜekladĤ, modernizací a interpretací, ale i problémech s nimi spjatých. Na konkrétních pĜíkladech pak budeme nČkteré
zajímavé jevy demonstrovat.
PĜekladem se þasto rozumí nejen pĜeklad z jednoho jazyka do druhého, napĜ. z Ĝeþtiny
do angliþtiny, ale i pĜeklad z jednoho matematického jazyka do jiného, napĜ. z geometrické Ĝeþi do Ĝeþi algebraické. V této stati budeme slovo pĜeklad chápat v klasickém,
tj. jazykovém slova smyslu. PĜeformulování starší matematické Ĝeþi do novČjší (vþetnČ
pĜekladu pojmĤ a pĜepisu symbolĤ) budeme oznaþovat jako modernizaci a odborný
výklad matematického obsahu textu jako interpretaci.
Pokusíme se upozornit na nČkteré závažné problémy, které jsou s pĜeklady, modernizacemi a interpretacemi matematických textĤ spjaty. V pĜístupu k tČmto otázkám se
setkáváme se znaþnČ širokým spektrem názorĤ, které oscilují mezi dvČma krajními,
znaþnČ vyhranČnými stanovisky.
Podle prvního je zcela nezbytné pĜekládat, modernizovat a interpretovat texty doby
dávné i nedávné, vyjadĜovat je bez obav Ĝeþí moderní matematiky a využívat pĜi tom
pojmĤ a výsledkĤ nejnovČjších matematických diciplín, nejmodernČjších teorií, vþetnČ
tČch úzce speciálních.
Podle druhého krajního názoru mají veškeré matematické texty zĤstat v pĤvodním
stavu. Žádné pĜeklady, modernizace a interpretace nejsou pĜípustné, neboĢ výraznČ
komolí text, vnášejí do nČj cizorodé prvky – cizí pojmy, cizí metody a cizí postupy. Zcela
extrémním postojem je dokonce odmítání pĜekladĤ z jednoho jazyka do druhého (napĜ.
z Ĝeþtiny do angliþtiny) a nahrazování staré symboliky (resp. slovních vyjádĜení) symbolikou moderní.
2

Nebudeme zde Ĝešit, zda snad uvedené nepĜesnosti nevznikly pĜekladem do þeštiny. Struikova populární knížka
[St] byla pĜeložena do Ĝady jazykĤ. Autor tohoto pĜíspČvku vlastní kromČ þeské verze z roku 1963 i vydání
anglické (1948), nČmecké (1961), ruské (1978) a italské (1981). Jednotlivá vydání i pĜeklady se místy liší,
neodlišují se však podstatnČ ve „zkratkách“, které jsou v pĜedchozích odstavcích kritizovány.
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2.1

PĜeklad

Nejprve rozvažme problémy související s pĜekladem z jednoho jazyka do druhého,
napĜíklad z Ĝeckých, latinských þi arabských originálĤ do nČjakého moderního evropského
jazyka, nebo z jednoho souþasného jazyka do druhého.
Takovéto pĜeklady jsou nepostradatelné pro ty, kteĜí se chtČjí podrobnČji seznámit
s matematickými výsledky doby minulé, ale jazyk originálního textu neznají (a mnohdy
ani znát nemohou), neboĢ ten je nám vzdálen tĜeba stovky nebo tisíce let. Uvážíme-li, že
je pomČrnČ dost zájemcĤ o egyptské papyry, mezopotámské tabulky, Ĝecké, latinské
a arabské texty, musíme pĜekládání tČchto klasických matematických spisĤ do moderních
jazykĤ podpoĜit. Jejich pĜeklady do svČtových jazykĤ jsou bezpodmíneþnČ nutné pro
pĜedání informace širokému okruhu zájemcĤ.
2.2

Modernizace

PĜedchozí problém pĜekladu z jednoho jazyka do druhého spojitČ pĜerĤstá v problém
modernizace matematického obsahu, tj. pĜenesení þi pĜeformulování matematického
obsahu práce z pĤvodního vyjádĜení do jazyka souþasné matematiky. Nelze pĜitom
vymezit pĜesné hranice mezi pĜekladem (jazyka) a matematickou interpretací, pĜekladatel
provádí pĜeklad a modernizaci souþasnČ.
S pĜekladem je totiž bezprostĜednČ spjato nahrazování pĤvodních pojmĤ pojmy
dnešními, které s nimi nejsou a nemohou být totožné, Ĝešení terminologických otázek
a nahrazování pĤvodní symboliky (pokud v pĤvodním textu vĤbec nČjaká byla) symbolikou moderní. To vše do znaþné míry posouvá obsah, formu i smysl staršího textu nČkam
jinam. PĜi pĜekladu a zejména pĜi modernizaci jsou do pĤvodního textu vnášeny cizorodé
prvky, metody a postupy, které v nČm pĤvodnČ nebyly. Každý pĜekladatel navíc zcela
zákonitČ prezentuje svoje chápání textu, svoji volbu pojmĤ a termínĤ, tj. svoji interpretaci
pojmĤ, výsledkĤ, obsahu a smyslu pĤvodní práce. Zajímavé je porovnat více rĤzných
pĜekladĤ, modernizací a interpretací téhož textu (o pĜekladech, modernizacích a interpretacích Eukleidových ZákladĤ viz [Be]).
Jako pĜíklad uvećme termín eutheia, který je oznaþením jednoho ze základních pojmĤ
Eukleidových ZákladĤ. V ServítovČ þeské verzi ZákladĤ [Eu1] se vČtšinou pĜekládá (jak
dále uvidíme) jako pĜímka. Pro nás je pĜímka jedním ze základních geometrických
objektĤ – je nekoneþná, tj. jde „z nekoneþna do nekoneþna“, obsahuje nekoneþnČ mnoho
bodĤ „spojitČ uspoĜádaných“, které odpovídají reálným þíslĤm, þasto je chápána jako
þíselná osa atd. Takový pohled však byl Ĝeckým myslitelĤm zcela cizí, neboĢ jejich
pĜístup k nekoneþnu byl potenciální. PĜímka pro nČ byl koneþný, omezený objekt
s potenciální možností postupného prodlužování3, objekt, který neobsahuje žádné body –
ty se na ní „objeví“ napĜ. jako prĤseþíky s jiným objektem. Eutheia není nekoneþná,
nemá však krajní body, není tedy ani naší pĜímkou, ani naší úseþkou. PĜeklad slova
eutheia jako pĜímka i jako úseþka proto výraznČ posunuje smysl pĤvodního textu.4
Dnešní þtenáĜ se totiž nemĤže zbavit svého chápání pojmĤ pĜímka a úseþka.5 Rozumným
Ĝešením takovéto situace je pĜipojení výstižných komentáĜĤ, v nichž je pĤvodní význam
podrobnČ objasnČn a rozdíly mezi pĤvodním a souþasným pojmem co nejpĜesnČji
vymezeny.
3

Již ve druhém a pátém postulátu ZákladĤ se hovoĜí o prodlužování pĜímek.
V dalším textu uvidíme výmČnu názorĤ mezi R. Dedekindem a R. Lipschitzem, která se týká právČ spojitosti
jako základní vlastnosti þáry.
5
O chápání Eukleidova pojmu eutheia viz napĜ. M. Hejný: Objevování neeukleidovské geometrie, in ýlovČk –
umČní – matematika, DČjiny matematiky, sv. 4, Prometheus, Praha, 1996, str. 107–126.
4
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PĜíkladĤ pojmĤ, které není jednoduché pĜeložit do moderní matematické Ĝeþi, bychom
nalezli více. PĜipomeĖme napĜ. ideální þísla Ernsta Eduarda Kummera (1810–1893),
pĜedobrazy pojmĤ množina a reálné þíslo u Bernarda Bolzana (1781–1848), nepĜíliš
jasný pojem grupa, s nímž pĜišel Evariste Galois (1811–1832) atd. A uvČdomme si ještČ,
jak se vyvíjel pojem funkce – ve dvacátém století znamenal nČco úplnČ jiného než ve
století osmnáctém. Objekty, které nyní mezi funkce Ĝadíme, do matematiky osmnáctého
století vĤbec nepatĜily. Pojem funkce dnes zahrnuje podstatnČ více objektĤ než dĜíve.
Z výše uvedených dĤvodĤ je dĤležité, aby pĜeklad spolu s modernizací dČlal odborník, tj. skuteþný znalec tématu, které je pĜekládáno. V našem pĜípadČ by to mČl být dobĜe
jazykovČ vybavený matematik, nebo matematik spolu s výborným pĜekladatelem, resp.
kvalitnČ sestavený pĜekladatelský tým obsahující matematiky i filology.6 Ideální je, když
je vedle moderního pĜekladu otištČn ještČ originál a þtenáĜ mĤže porovnávat – alespoĖ
opticky – symboliku, termíny, obrázky, pĜípadnČ i celé formulace. Mnohdy však bohatČ
postaþí pĜetisknout vhodnČ vybrané ukázky pĤvodního textu a podrobnČ je komentovat.
Modernizace klasického textu doby více þi ménČ vzdálené je pro souþasného þtenáĜe
vČtšinou nezbytná, neboĢ bez ní lze jen tČžko pĤvodnímu textu porozumČt. PĜi pĜekladu
a modernizaci se musíme snažit o maximální pĜesnost a výstižnost, o co nejvČtší pĜiblížení k pĤvodnímu textu. Teprve pĜi následné interpretaci je možno popustit uzdu fantazii.
2.3

Interpretace

Na modernizaci matematického textu bezprostĜednČ navazuje jeho interpretace,
tj. výklad pojmĤ, výsledkĤ (pĜípadnČ i dĤkazĤ) a jejich smyslu, metod; není však možná
bez pĜedchozí modernizace.
Každá interpretace je jen jistou konstrukcí, která se více þi ménČ liší od originálu
(mnohdy ani netušíme nakolik). UmožĖuje studovat jen nČkteré aspekty originálu pĜi
souþasném abstrahování aspektĤ jiných. V urþitém smyslu je chudší než originál, a proto
neodráží všechny jeho stránky. Na druhé stranČ je však bohatší než originál, neboĢ
využívá moderních pojmĤ, s nimiž pracují rozsáhlé teorie obsahující hluboké výsledky.
Interpretace tak podkládá pĤvodnímu dílu obsah, který v nČm nebyl.
Poznamenejme, že s vývojem matematiky, s nárĤstem jejích výsledkĤ, vznikem
nových teorií, s rozvojem symboliky a terminologie možnosti interpretací starších
výsledkĤ postupnČ narĤstají. Proto je velmi podnČtné se znovu vracet ke klasikĤm,
studovat je novýma oþima, nacházet, co bylo pĜehlédnuto, co zĤstalo nepochopeno, co lze
nyní jiným zpĤsobem chápat a vyložit na základČ nedávného vývoje vČdy. Souþasná
matematika pĜináší þetné inspirace a poskytuje nepĜeberné možnosti, které lze plodnČ
využívat pĜi studiu klasikĤ, a objevovat tak nové pohledy na jejich díla.
Roku 1986 publikovala Izabella Grigor’jevna Bašmakova (1921–2005) podnČtný
þlánek nazvaný O roli interpretacij v istorii matematiki [Ba]. Mimo jiné ukázala, k jak
zajímavým výsledkĤm vedl nový pĜístup k DiofantovČ Aritmetice (3. stol.) a Abú
KámilovČ Knize o algebĜe a almukabale (9. až 10. stol.). Moderní interpretace
využívající algebraickou geometrii totiž pĜinesla pĜekvapivá zjištČní o výbČru a Ĝazení
úloh v tČchto dvou klasických dílech.

6
Poznamenejme na okraj, že velmi obtížné problémy Ĝeší pĜekladatelé filozofických dČl. Nesprávnou
volbou pojmových „ekvivalentĤ“ mĤže totiž dojít ke zcela zásadním významovým posunĤm a deformacím
celého textu. Uvažme, že filozofie nemá pojmový aparát vybudovaný tak exaktnČ jako matematika.
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2.4

Modernizace a interpretace v samotné matematice

Je tĜeba si dobĜe uvČdomit, že i matematici v samotné matematice neustále provádČjí
modernizace a interpretace výsledkĤ a metod svých pĜedchĤdcĤ. Bez nich by totiž starší
výsledky nebyly souþástí matematiky souþasné. Matematika by byla podivným konglomerátem prací, výsledkĤ a metod, které by byly napsány rĤznými matematickými jazyky,
užívaly by odlišné pojmy, termíny a nejrĤznČjší symboliku. K takové situaci až na malé
výjimky nedochází.7 Výsledky pĤvodních prací jsou postupnČ pĜepracovávány, zjednodušovány a zobecĖovány, v uþebnicích a monografiích jsou posléze souhrnnČ zpracovány
více þi ménČ rozsáhlé ucelené teorie, které shrnují vČtší množství jednotlivých poznatkĤ
a výsledkĤ v jeden konzistentní celek, v pĜehledových þláncích jsou potom rekapitulovány dosažené výsledky a naznaþeny smČry dalšího bádání. Postupný vývoj nČjaké
teorie lze velmi dobĜe nahlédnout studiem zahrnujícím dlouhé þasové období od prvních,
tĜeba jednoduchých výsledkĤ pĜes fundamentální práce až k prvním, elementárním
textĤm se základy teorie, rozsáhlým uþebnicím a monografiím, pĜehledovým þlánkĤm,
odezvám v referativních þasopisech a bibliografickým pĜehledĤm. Matematici stále
pĜepracovávají jednotlivé partie své vČdy, sjednocují je a vytváĜejí z nich jeden celek.
PĜipomeĖme na tomto místČ napĜ. významnou modernizaci eukleidovské geometrie
podanou v knize Grundlagen der Geometrie Davida Hilberta (1862–1943) ze samého konce 19. století a významný pokus o jednotný a konzistentní výklad celé matematiky,
s nímž pĜišli ve 20. století bourbakisté.
KromČ takovýchto postupných modernizací je úþelné pĜipomenout reprezentace
všeho druhu, které lze chápat ve výše uvedeném smyslu jako modernizaci a interpretaci.
Samotní matematici je provádČjí pomČrnČ þasto.
Jednoduchým pĜíkladem je Cayleyova vČta, podle níž je každá koneþná grupa
izomorfní s nČjakou permutaþní grupou, tj. s podgrupou symetrické grupy 6nstupnČ n pro
vhodné pĜirozené þíslo n. Podobným pĜíkladem je Cayleyovo vyjádĜení (interpretování)
Hamiltonových kvaternionĤ jistými komplexními maticemi druhého Ĝádu; jedná se
o izomorfismus algebry kvaternionĤ a podalgebry komplexních matic druhého Ĝádu (viz
napĜ. [B3], str. 267). MĤžeme též pĜipomenout lineární þi maticové reprezentace, které
lze chápat jako interpretace abstraktních grup lineárními transformacemi nebo maticemi.
První úvahy tohoto druhu provádČl již E. Galois. PĜipomeĖme ještČ napĜ. teorii
bilineárních a kvadratických forem, která byla na pĜelomu 19. a 20. století pĜeložena
(interpretována) do maticové Ĝeþi (viz napĜ. [B3], str. 191–244).
Z geometrie lze uvést napĜ. modely (Beltrami-KleinĤv, PoincaréĤv), které interpretují
neeukleidovskou geometrii pomocí geometrie eukleidovské.8 PĜipomenout je rovnČž
možno interpretaci komplexních þísel jako bodĤ roviny na pĜelomu 18. a 19. století
(C. Wessel, J. R. Argand, C. F. Gauss).

7

Výjimkami jsou nČkteĜí matematici, kteĜí pracovali izolovanČ bez vČtších kontaktĤ s ostatním matematickým
svČtem (napĜ. B. Bolzano). RovnČž lze pĜipomenout nČkteré výsledky, které zĤstaly z tČch þi onČch dĤvodĤ
stranou hlavních vývojových proudĤ a byly teprve dodateþnČ, s velkým zpoždČním rozpoznány a ocenČny
(G. Desargues, C. Wessel apod.).
8
Viz napĜ. B. V. Kutuzov: Lobaþevského geometrie a elementy základĤ geometrie (Nakladatelství ýeskoslovenské akademie vČd, Praha, 1953), zejména sedmá kapitola Idea interpretace geometrické soustavy, str. 119–153,
jejíž první, úvodní odstavec zní takto: SouhlasnČ s Hilbertovým pojetím mohou být kategorie základních objektĤ
(body, pĜímky, roviny) a také základní vztahy mezi nimi zcela rozliþné povahy, jen když vyhovují axiomĤm.
Odtud vyplývá možnost interpretace jedné a téže geometrické soustavy axiomĤ, pĜi þemž lze vyjít od rĤzných
konkretních významĤ kategorií základních objektĤ.
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Matematika se vyvíjí, nČkteré disciplíny odumírají, jiné vznikají, další pĜímo bují.
BČhem let se výraznČ mČní hlediska jejich dĤležitosti, objevují se pozoruhodné souvislosti, které nČkdy vedou i k vyĜešení slavných problémĤ (napĜ. tzv. Velká Fermatova
vČta). S tČmito promČnami matematiky jde ruku v ruce vývoj názorĤ na výsledky práce
našich pĜedchĤdcĤ. Moderní interpretace prací klasikĤ se mohou stát novými podnČty pro
další práci v matematice (napĜ. moderní pokraþování Eudoxovy teorie proporcí – viz
dále). Nové rozpracování starých myšlenek mĤže pĜinést velmi zajímavé teorie (napĜ.
nestandardní analýza).
2.5

Historická interpretace

KromČ matematické interpretace je tĜeba pĜipomenout i tzv. historickou interpretaci.
Matematické výsledky je tĜeba ukázat v patĜiþném kontextu, zdĤraznit jejich postavení
a význam v disciplínČ, do níž náležejí, zaĜadit je do vývojového proudu, navázat na
výsledky pĜedchĤdcĤ i následovníkĤ. Je tedy tĜeba ukázat, co pĜinesly a jak ovlivnily
další vývoj. Velmi užiteþné je rovnČž pĜihlédnout ke spoleþenské, ekonomické a politické
atmosféĜe doby, v níž studované výsledky vznikly. Jako pĜíklad mĤžeme pĜipomenout
historický kontext vzniku deskriptivní geometrie Gasparda Mongea (1746–1818) a z doby nedávné napĜ. vliv druhé svČtové války na rozvoj výpoþetní techniky.
Poznamenejme ještČ, jak problematické a ošidné bývá oznaþit pĜi historické interpretaci nČkoho za zakladatele nové teorie, tvĤrce nové metody, objevitele nového pojmu,
autora nového výsledku apod. PĜipomeĖme v této souvislosti napĜ. spory o zakladatele
analytické geometrie (R. Descartes, P. de Fermat), tvĤrce diferenciálního a integrálního
poþtu (I. Newton, G. W. Leibniz), neeukleidovské geometrie (G. Saccheri, N. I. Lobaþevskij, J. Bolyai, C. F. Gauss), zakladatele teorie determinantĤ (A. T. Vandermonde,
A. L. Cauchy), teorie matic (A. Cayley, A. L. Cauchy, K. T. Weierstrass, ...), objevitele
Gaussova eliminaþního algoritmu (C. F. Gauss, staĜí ýíĖané), autora Cramerova pravidla
(G. Cramer, C. Maclaurin) apod.9 Urþit okamžik zrodu nového pojmu, výsledku þi teorie
je þasto obtížné, problematické a mnohdy zcela nemožné. Matematika se vČtšinou vyvíjí
postupnČ, po krĤþcích, proto je v ĜadČ pĜípadĤ velmi tČžké oznaþit nČkterý okamžik za
vznik nového pojmu, výsledku þi teorie. Jsou však i výjimky, napĜ. objev kvaternionĤ
(W. R. Hamilton, 16. Ĝíjen 1843), vznik teorie množin (G. Cantor, 7. prosinec 1873).
Stále je tĜeba si uvČdomovat, že naši pĜedchĤdci bádali a tvoĜili v jiné dobČ, psali
jiným jazykem, užívali jiné vyjadĜovací prostĜedky, jiné pojmy a termíny, jinou symboliku. NČkteré pojmy nemČli pĜesnČ vymezeny, chápali je intuitivnČ, ve starších dobách
popisovali vše jen slovy, neboĢ symbolika ještČ neexistovala. Vycházeli z dČl a výsledkĤ
svých pĜedchĤdcĤ, o nichž se tĜeba ani nezmínili, i když je více ménČ pĜepracovávali,
modifikovali nebo dokonce surovČ opisovali. Mnohdy o tČchto záležitostech nic nevíme,
neboĢ se práce pĜedchĤdcĤ nedochovaly.
ZdĤraznČme ještČ, že se historická interpretace nČkdy výraznČ zmČní v závislosti na
spoleþenských a politických zvratech. Je však novČjší pohled lepší, pĜesnČjší, nebo pouze
jiný? VČtšinou je bohužel pouze poplatný nové situaci.
Problematiku pĜekladĤ, interpretací a modernizací se pokusíme v dalších odstavcích
objasnit na nČkolika pĜíkladech. PĜiblížíme ji též citovanými myšlenkami nČkterých
našich autorĤ, kteĜí v nedávné dobČ nČkolik klasických textĤ pĜeložili, modernizovali,
komentovali a interpretovali.
9

O determinantech, maticích, soustavách lineárních rovnic viz [B3].
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2.6

ěecká geometrická algebra

ěecká geometrická algebra se v Ĝeckém svČtČ zrodila a rozvinula v 5. a 4. století pĜed
Kristem. Ve druhé knize Eukleidových ZákladĤ jsou její výchozí tvrzení obsažena
v prvních deseti vČtách. Uvedeme je nejprve v þeské verzi filologa Františka Servíta
(1848–1923), která je pomČrnČ vČrným pĜekladem tzv. Heibergovy kritické verze
ZákladĤ z let 1883 až 1888:
II.1 Když jsou dvČ pĜímky a jedna z nich se rozdČlí na nČkolik dílĤ, pravoúhelník
sevĜený tČmi dvČma pĜímkami rovná se pravoúhelníkĤm sevĜeným pĜímkou nerozdČlenou
a každou z úseþek.
II.2 Když se pĜímka libovolnČ rozdČlí, pravoúhelníky sevĜené celou a obČma úseþkami rovnají se þtverci z celé.
II.3 Když se pĜímka libovolnČ rozdČlí, pravoúhelník celou pĜímkou a jednou úseþkou
sevĜený rovná se pravoúhelníku úseþkami sevĜenému a þtverci z Ĝeþené úseþky.
II.4 Když se pĜímka libovolnČ rozdČlí, þtverec z celé rovná se þtvercĤm z úseþek
a dvojnásobnému pravoúhelníku úseþkami sevĜenému.
II.5 Když se pĜímka rozdČlí v úseþky stejné a nestejné, pravoúhelník nestejnými úseþkami celé sevĜený se þtvercem úseþky mezi prĤseþíky rovná se þtverci pĤlky.
II.6 Když se rozpĤlí pĜímka a pĜipojí se k ní v pĜímém smČru jiná, pravoúhelník z celé
s pĜipojenou a z pĜipojené spolu se þtvercem z pĤlky rovná se þtverci z pĤlky a pĜipojené.
II.7 Když se pĜímka libovolnČ rozdČlí, þtverec celé a þtverec jedné úseþky souþtem
rovnají se dvojnásobnému pravoúhelníku z celé a Ĝeþené úseþky a þtverci úseþky zbývající.
II.8 Když se pĜímka libovolnČ rozdČlí, þtyĜnásobný pravoúhelník z celé a jedné úseþky
spolu se þtvercem úseþky zbývající rovná se þtverci celé a Ĝeþené úseþky v jedno vzatých.
II.9 Když se rozdČlí pĜímka na úseþky stejné a nestejné, þtverce nestejných úseþek
pĜímky celé jsou dvakrát vČtší nežli þtverce z pĤlky a z úseþky mezi prĤseþíky.
II.10 Když se pĜímka rozpĤlí a pĜipojí se k ní v pĜímém smČru jiná, þtverce z celé
s pĜipojenou a z pĜipojené jsou celkem dvakrát vČtší nežli þtverec z pĤlky se þtvercem
z pĤlky a pĜipojené v jedno vzatých. ([Eu1], str. 26–31)
VyjádĜíme-li nyní tČchto deset vČt pomocí naší souþasné matematické symboliky,
dostaneme takovéto formule:
II.1*
II.2*
II.3*
II.4*
II.5*
II.6*
II.7*
II.8*
II.9*
II.10*

b = c + d + ... + k => ab = ac + ad + ... + ak
a = b + c => ab + ac = a2
a = b + c => ac = bc + c2
a = b + c => a2 = b2 + c2 + 2bc
a = 2b = c + d, c > d => cd + (c – b)2 = b2
a = 2b => (a + c)c + b2 = (b + c)2
a = b + c => a2 + b2 = 2ab + c2
a = b + c => 4ab + c2 = (a + b)2
a = 2b = c + d, c > d => c2 + d 2 = 2[b2 + (c – b)2]
a = 2b => (a + c)2 + c2 = 2[b2 + (b + c)2]

PĜirozenou otázkou je, zda formule II.1* až II.10* jsou ekvivalentními vyjádĜeními
vČt II.1 až II.10. Pokud bychom se chtČli pĜi této interpretaci co nejvíce pĜidržet originálu,
museli bychom alespoĖ pĜipojit, že veliþiny a, b, c, d jsou úseþky a ac, ad, a2 atd.
obdélníky, resp. þtverce; mohli bychom však ještČ výstižnČji hovoĜit o délkách úseþek
a obsazích obdélníkĤ a þtvercĤ. Pokud bychom formule II.1* až II.10* chápali jako
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tvrzení o vlastnostech sþítání a násobení þísel, vzdalovali bychom se þím dál, tím více od
pĤvodního pojetí vČt II.1 až II.10.
Implikace II.1* až II.10* však lze vyjádĜit ještČ struþnČji, a to pĜímo algebraickými
identitami:
II.1o
II.2o
II.3o
II.4o
II.5o
II.6o
II.7o
II.8o
II.9o
II.10o

a(c + d + ... + k) = ac + ad + ... + ak
(b + c)b + (b + c)c = (b + c)2
(b + c)c = bc + c2
(b + c)2 = b2 + c2 + 2bc
cd + [c – ½(c + d)]2 = [½(c + d)]2
(2b + c)c + b2 = (b + c)2
(b + c)2 + b2 = 2(b + c)b + c2
4(b + c)b + c2 = (2b + c)2
c2 + d 2 = 2[(½(c + d))2 + (½(c – d))2]
(2b + c)2 + c2 = 2[b2 + (b + c)2]

Všechny tyto identity jsou však jednoduchými dĤsledky dvou základních rovností:
a(b + c) = ab + ac,

(a + b)c = ac + bc.

Lze tedy Ĝíci, že v první vČtČ druhé knihy formuluje Eukleides distributivní zákon? Lze
Ĝíci, že prvních deset vČt druhé knihy Eukleidových ZákladĤ jsou pouhými triviálními
dĤsledky distributivních zákonĤ? Pokud ano, pak se ovšem zcela vytratí pĤvodní význam
a kontext vČt II.1 až II.10. PĜeklad vČt II.1 až II.10 z geometrické podoby do tvaru
implikací II.1* až II.10*, resp. do podoby algebraických identit II.1o až II.10o je
klasickým pĜípadem interpretace a modernizace. PĤvodní výsledky, jejich smysl a kontext se však zcela vytratí.
V Eukleidových Základech jsou vČty dvojího typu. Jednak jsou to tzv. teorémy, které
se dokazují, a pak tzv. úlohy neboli problémy, které se Ĝeší konstrukcí.10 V HeibergovČ
kritické verzi jsou dĤkazy teorémĤ zakonþovány slovy quod erat demonstrandum, zatímco konstrukþní úlohy slovy quod oportebat fieri.
Prvních deset vČt druhé knihy ZákladĤ jsou teorémy, jedenáctá a þtrnáctá vČta jsou
úlohy.11
II.11 RozdČl danou pĜímku tak, aby pravoúhelník z celé a z jedné úseþky rovnal se
þtverci úseþky zbývající.
II.14 Sestroj þtverec rovný danému útvaru pĜímkovému. ([Eu1], str. 32, 33)
Tyto úlohy mĤžeme v algebraické podobČ vyjádĜit takto:
II.11o VyĜešte soustavu rovnic a = x + y, ax = y2.
II.14o VyĜešte rovnici x2 = ab.
10

ThaerĤv nČmecký pĜeklad ZákladĤ ze tĜicátých let 20. století rozlišuje Lehrsätze a Aufgaben.
Pro úplnost uvećme i dvanáctou a tĜináctou vČtu, v nichž snadno rozpoznáme tvrzení kosinové vČty.
II.12 V trojúhelnících tupoúhlých þtverec strany proti úhlu tupému vČtší jest nežli þtverce stran tupý úhel
svírajících o dvojnásobný pravoúhelník sevĜený jedním ramenem úhlu tupého, na nČž dopadá kolmice, a vnČjší
úseþkou pĜi úhlu tupém, již kolmice omezuje.
II.13 V trojúhelnících ostroúhlých þtverec strany proti úhlu ostrému jest menší nežli þtverec stran úhel ostrý
svírajících o dvojnásobný pravoúhelník sevĜený jedním ramenem úhlu ostrého, na nČž dopadá kolmice, a vnitĜní
úseþkou jeho pĜi úhlu ostrém, již kolmice omezuje. ([Eu1], str. 33)
11
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Druhá rovnice úlohy II.11o se dá vyjádĜit pomČrem a : y = y : x. V pĤvodním, Ĝeckém
smyslu se jedná o rozdČlení úseþky a zlatým Ĝezem: pomČr délek celé úseþky a a její vČtší
þásti y je roven pomČru délek vČtší þásti y a menší þásti x. Soustava II.11o vede na
kvadratickou rovnici y2 + ay – a2 = 0, jejím Ĝešením je y = ½(¥5 – 1)·a = 0,618...·a
(druhé je záporné, a proto zadání úlohy nevyhovuje).
Úlohu II.14o dnes chápeme jako rovnici, tj. jako poþetní úkol, aþkoli její pĤvodní
smysl byl konstruktivní – k danému obdélníku sestrojit þtverec stejného obsahu.
Porovnáme-li výše uvedená slovní vyjádĜení nČkolika vČt druhé knihy Eukleidových
ZákladĤ s jejich vyjádĜením naší souþasnou symbolikou, mČli bychom pociĢovat silné
pochybnosti, zda je takový pĜeklad do moderní matematické Ĝeþi a symboliky oprávnČný.12 Posouvá totiž charakter, smysl i význam pĤvodního textu zcela jinam. Je správné
provádČt takovéto pĜeklady a interpretace? Je nepochybné, že „pĜekladem“ geometrické
Ĝeþi Eukleidovy do našich algebraických formulí se zcela vytratí zpĤsob myšlení Ĝecké
matematiky 5. a 4. století pĜ. Kr., který byl zachycen v Eukleidových Základech. Pro naše
„pochopení situace“ je takový pĜeklad patrnČ nezbytný; po nČm by však mČlo následovat
podrobnČjší vysvČtlení, které by pĤvodní chápání starých ěekĤ vysvČtlilo a pĜiblížilo.
2.7

Eudoxova teorie proporcí

Pátá kniha Eukleidových ZákladĤ je vČnována tzv. EudoxovČ teorii proporcí, tj. teorii
pomČrĤ a úmČr geometrických veliþin (délek, obsahĤ a objemĤ). NejdĤležitČjších je prvních sedm definic, v nichž je definován násobek a díl veliþiny, pomČr dvou veliþin,
rovnost dvou pomČrĤ (tzv. úmČra) a nerovnost mezi pomČry. V tČchto definicích je obsažena základní myšlenka moderní teorie reálných þísel, tzv. Dedekindovy teorie ĜezĤ. Je
fascinující, jak myšlenka pocházející ze 4. století pĜ. Kr. nalezla své plodné pokraþování
ve druhé polovinČ 19. století. O interpretaci Eudoxovy teorie podané Eukleidem v páté
knize ZákladĤ diskutovali roku 1876 dva vynikající nČmeþtí matematici, Richard
Dedekind (1831–1916) a Rudolf Lipschitz (1832–1903). Nemohli se shodnout, zda je
nebo není ve staré Ĝecké teorii proporcí obsažena (v moderním pojetí) tzv. úplnost, resp.
spojitost oboru reálných þísel. Jejich spor se týkal právČ toho, co jsme v pĜedchozím textu
nazývali interpretací; uvČdomme si, že se v pohledu na tento problém nemohli shodnout
souþasníci se zhruba stejným vzdČláním, kteĜí patĜili ke stejné komunitČ.
R. Lipschitz dne 8. þervna 1876 R. Dedekindovi mimo jiné napsal:
... musím nyní pĜipustit, že oprávnČnost Vaší definice nepopírám, že si však myslím, že
se liší jen formou výrazu, ale nikoli vČcnČ od toho, k þemu došli staĜí.
R. Dedekind odpovČdČl již 10. þervna. O své teorii napsal:
... systém všech ĜezĤ v nespojitém oboru racionálních þísel tvoĜí spojitou strukturu.
... samotné Eukleidovy principy, bez pĜipojení principu spojitosti, který v nich obsažen
není, jsou nezpĤsobilé stát se základem úplné nauky reálných þísel jako pomČrĤ
veliþin ...
Naopak mou teorií iracionálních þísel bude vytvoĜen dokonalý vzor spojitého oboru,
který je právČ proto zpĤsobilý charakterizovat každý pomČr veliþin urþitým, v nČm
obsaženým individuálním þíslem.

12
Mohli bychom navíc diskutovat exaktnost a výstižnost pĜekladu pĤvodního Ĝeckého textu do þeštiny. Viz
[Be] a [Eu2].
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R. Lipschitz však spokojen nebyl. Dne 6. þervence napsal:
Co jste zmínil o úplnosti oboru, která je z Vašich principĤ vyvozena, tak ta se shoduje
ve skuteþnosti se základní vlastností þáry, bez níž si nikdo þáru nemĤže pĜedstavit.
R. Dedekind 27. þervence odpovČdČl:
Eukleides však zcela mlþí o tom, pro aritmetiku nejdĤležitČjším bodČ, a proto nemohu
souhlasit s Vaším názorem, že u Eukleida lze nalézt úplné základy teorie iracionálních
þísel. Viz [B2].
Další definice (osmá až osmnáctá) nejsou pĜíliš dĤležité, zavádČjí nČkteré elementární
pojmy a pĜíslušné termíny. Následuje 25 pomČrnČ jednoduchých vČt, jejichž dĤkazy
neþiní vČtší potíže. Moderní interpretace nČkterých z nich je však velmi zajímavá, jak se
budeme snažit ukázat v následujících odstavcích.
V moderní interpretaci lze chápat rovnost pomČrĤ jako ekvivalenci İ na množinČ M
všech pomČrĤ geometrických veliþin téže dimenze. Na množinČ M je tedy definován
disjunktní rozklad, jeho prvkĤm, tj. tĜídám ekvivalence İ budeme Ĝíkat (v duchu Dedekinda) Ĝezy. Na faktorové množinČ M/İ množiny M všech ĜezĤ podle ekvivalence İ
zavedeme souþin a souþet tČmito definicemi:
•
•

Jestliže je jeden Ĝez reprezentován pomČrem a : b a druhý Ĝez pomČrem b : c,
je souþin tČchto dvou ĜezĤ reprezentován pomČrem a : c.
Jestliže je jeden Ĝez reprezentován pomČrem a : b a druhý Ĝez pomČrem e : b,
je souþet tČchto dvou ĜezĤ reprezentován pomČrem (a + e) : b.

Musíme se však pĜesvČdþit, že tyto definice nejsou závislé na volbČ reprezentantĤ.
V pĜípadČ násobení ĜezĤ musíme Ĝez reprezentovaný pomČrem a : b reprezentovat ještČ
pomČrem d : e a Ĝez reprezentovaný pomČrem b : c ještČ pomČrem e : f a provČĜit, že
pomČry a : c a d : f reprezentují stejný Ĝez. PĜesnČ to však Ĝíká 22. vČta:
V.22 Když jest nČkolik veliþin a jiné jim poþtem rovné po dvou brány jsouce také
v témž pomČru, též stejnoĜadnČ budou v témž pomČru. ([Eu1], str. 81)
V naší symbolice lze tuto vČtu, která se týká dvou trojic veliþin, a, b, c a d, e, f,
vyjádĜit struþnČji takto:
V.22o Jestliže a : b = d : e a b : c = e : f, potom a : c = d : f.
Násobení ĜezĤ je tedy definováno korektnČ. Obdobným zpĤsobem je korektnost definice sþítání ĜezĤ vyjádĜena 24. vČtou:
V.24 Když první veliþina má ke druhé týž pomČr jako tĜetí ke þtvrté a též pátá ke
druhé má týž pomČr jako šestá ke þtvrté, také souþet první s pátou bude míti ke druhé týž
pomČr jako souþet tĜetí se šestou ke þtvrté. ([Eu1], str. 82)
V naší symbolice lze tuto vČtu vyjádĜit struþnČji takto:
V.24o Jestliže a : b = c : d a e : b = f : d, potom (a + e) : b = (c + f ) : d.
Navíc je v 23. vČtČ obsažena komutativnost násobení ĜezĤ. Jestliže je první Ĝez reprezentovaný pomČrem a : b a souþasnČ pomČrem e : f a druhý Ĝez pomČrem b : c a souþasnČ pomČrem d : e, potom pomČry a : c a d : f reprezentují stejný Ĝez. PĜesnČ to však
Ĝíká 23. vČta:
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V.23 Když jsou tĜi veliþiny a jiné jim poþtem rovné po dvou brány jsouce v témže
pomČru a mají úmČru nestejnoĜadnou, také stejnoĜadnČ v témž pomČru budou.
([Eu1], str. 82)
V naší symbolice lze tuto vČtu vyjádĜit struþnČji takto:
V.23o Jestliže a : b = e : f a b : c = d : e, potom a : c = d : f.
V Eukleidových Základech však žádné aritmetické operace s pomČry (ani s úmČrami)
definovány nejsou. Moderní interpretace vČt páté knihy ZákladĤ tedy pĜináší zajímavé
pohledy, ukazuje podivuhodné aspekty Eudoxovy teorie podané Eukleidem, ale nelze ji
v naší moderní podobČ vykládat jako výsledek starých ěekĤ.
PodrobnČjší informace o EudoxovČ teorii proporcí, o její moderní interpretaci vþetnČ
obsáhlé bibliografie k tomuto tématu najde þtenáĜ v þlánku [B2].
2.8

Interpretace komplexních þísel

V tomto odstavci porovnáme dvČ interpretace komplexních þísel, které od sebe dČlí necelé
þtyĜi desítky let. První je geometrická, druhá aritmetická. PodrobnČji o chápání komplexních
þísel a jejich interpretacích viz [B3].
Roku 1797 pĜedložil geometrickou interpretaci komplexních þísel norský kartograf
a geodet Caspar Wessel (1745–1818) v práci Om Directionens analytiske Betegning
[O analytické reprezentaci smČru]. Vektory roviny a operace s nimi popsal pomocí komplexních þísel, jejichž povaha nebyla jeho vrstevníkĤm jasná:
Let +1 designate the positive rectilinear unit and + İ a certain other unit perpendicular to
the positive unit and having the same origin; then the direction angle of +1 will be equal to 0º,
that of –1 to 180º, that of + İ to 90º, and that of – İ to – 90º or 270º. By the rule that the
direction angle of the product shall equal the sum of the angles of the factors, we have:
(+1)(+1) = +1 ; (+1)(–1) = –1 ; (–1)(–1) = +1 ; (+1)(+İ) = +İ ; (+1)(– İ) = – İ ;
(–1)(+İ) = – İ ; (–1)(–İ) = + İ ; (+İ)(+İ) = –1 ; (+İ)(–İ) = +1 ; (–İ)(– İ) = –1.
From this it is seen that İ is equal to ¥¥–1; and the divergence of the product is
determined such that not any of the common rules of operation are contravened.
The cosine of a circle arc begining at the terminal point of the radius +1 is that part of the
radius, or of its opposite, which begins at the centre and ends in the perpendicular dropped
from the terminal point of the arc. The sine of the arc is drawn perpendicular to the cosine
from its end point to the end point of the arc.
Thus ... the sine of a right angle is equal to ¥–1. Set ¥–1 = İ. Let Ȟ be any angle, and let
sin Ȟ represent a right line of the same lenght as the sine of the angle Ȟ, positive, if the
measure of the angle terminates in the first semi-circumference, but negative, if in the
second. ...
Ke geometrické interpretaci komplexních þísel dospČli pozdČji zejména Jean Robert
Argand (1768–1822), Augustin Louis Cauchy (1789–1857) a Carl Friedrich Gauss
(1777–1855). Poþátkem tĜicátých let 19. století vytvoĜil aritmetickou interpretaci
kompexních þísel William Rowan Hamilton (1805–1865):
Proceeding to operations upon number-couples, considered in combination with each
other, it is easy now to see the reasonableness of the following definitions, and even their
necessity, if we would preserve in the simplest way, the analogy of the theory of couples to the
theory of singles:
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(b1, b2) + (a1, a2) = (b1 + a1, b2 + a2) ;
(b1, b2) – (a1, a2) = (b1 – a1, b2 – a2);
(b1, b2) · (a1, a2) = (b1, b2) × (a1, a2) = (b1a1 – b2a2, b2a1 + b1a2) ...
... When the pure primary couple (1,0) is thus considered as equivalent to the
number 1, it may be called, for shortness, the primary unit; and the pure secondary
couple (0,1) may be called in like manner the secondary unit. ...
In the THEORY OF SIMPLE NUMBERS, the symbol ¥–1 is absurd, and denotes an
IMPOSSIBLE EXTRACTION, or a merely IMAGINARY NUMBER; but in the THEORY OF
COUPLES, the same symbol ¥–1 is significant, and denotes a POSSIBLE EXTRACTION, or
a REAL COUPLE, namely ... the principal square-root of the couple (–1,0). In the latter
theory, therefore, though not in the former, this sign ¥–1 may properly be employed; and we
may write, if we choose, for any couple (a1, a2) whatever, (a1, a2) = a1 + a2¥–1 ...
2.9

ěešitelnost soustavy lineárních rovnic

Velmi známým výsledkem, který je souþástí základních vysokoškolských kurzĤ matematiky, je tzv. Frobeniova vČta formulující nutnou a postaþující podmínku Ĝešitelnosti
soustavy lineárních rovnic: soustava je Ĝešitelná právČ tehdy, když je hodnost matice
soustavy rovna hodnosti matice rozšíĜené. Tento výsledek bývá rovnČž oznaþován jako
vČta Kroneckerova, Capelliova þi Kroneckerova-Capelliova.
PĜipomeĖme, že pojem hodnosti, který je ve výše uvedeném tvrzení obsažen, zavedl
až roku 1879 nČmecký matematik Georg Frobenius (1849–1917), ale nikoli v maticové
formulaci – maticovou Ĝeþ a symboliku zaþal totiž užívat až roku 1896:
Wenn in einer Determinante alle Unterdeterminanten (m+1)ten Grades verschwinden, die mten Grades aber nicht sämmtlich Null sind, so nenne ich m den Rang der
Determinante.
Stejný pojem se rodil i v pracích dalších autorĤ. PĜipomeĖme knihu Elementary
treatise on determinants with their applications to simultaneous linear equations and
algebraical geometry, kterou roku 1867 vydal anglický matematik Charles Lutwidge
Dodgson (1832–1898), známý pod literárním pseudonymem Lewis Carroll.13 Velkou
pozornost vČnoval ve svém textu soustavám lineárních rovnic; zformuloval Ĝadu tvrzení
o Ĝešitelnosti a tvaru množiny všech Ĝešení jednotlivých typĤ takových soustav. SvĤj
rozbor nakonec shrnul do obecného tvrzení, kterému – i když nám není tak þasovČ
vzdálené – dnes jen tČžko rozumíme:14
If there be given n Equations, not all homogeneous, containing Variables: a test for
their being consistent is that either, first, there is one of them such that, when it is taken
along with each of the remaining Equations successively, each pair of Equations, so
formed, has its B-Block evanescent; or, secondly, there are m of them, where m is one of
the number 2 ..... n, which contain at least m Variables, and have their V-Block not
evanescent, and are such that, when they are taken along with each of the remaining
Equations successively, each set of Equations, so formed, has its B-Block evanescent.
13
Viz J. BeþváĜ: Matematik Charles Lutwidge Dodgson, spisovatel a fotograf Lewis Carroll a císaĜova
staronová Alenka, Uþitel matematiky 5(1996/97), þ. 1(21), str. 58–64.
14
Matici soustavy (v našem slova smyslu) nazývá Ch. L. Dodgson V-Block, rozšíĜenou matici B-Block.
Matici, v níž jsou všechny subdeterminanty maximálního možného Ĝádu rovny nule, nazývá evanescent.
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K velmi efektivnímu a modernímu vyjádĜení ekvivalentní podmínky Ĝešitelnosti
soustavy lineárních rovnic došel italský matematik Alfredo Capelli (1855–1910) roku
1892 ve svém uþebním textu Sopra la compatibilità e incompatibilità di più equazioni di
primo grado fra più incognite sepsaném na základČ pĜednášek ze školního roku 1888/89:
Dato un sistema qualunque di m equazioni di 10 grado con n incognite ... affinchè
esso sia compatibile con valori finiti delle incognite è necessario e sufficiente che le due
matrici ... abbiano la stessa caratteristica.
NČmecký matematik Leopold Kronecker (1823–1891) se zabýval problematikou
soustav lineárních rovnic ve svých univerzitních pĜednáškách, které byly vydány až roku
1903. Obsahují již zcela moderní formulaci:
Ein System von m linearen nicht homogenen Gleichungen ... besitzt dann und nur
dann überhaupt eine Lösung, wenn R(V0; Vi) = R(Vi) ist.
Poznamenejme, že R(Vi), resp. R(V0; Vi) jsou matice sestavené z koeficientĤ pĜíslušné
soustavy, symbolem Vi jsou oznaþeny sloupce matice soustavy a symbolem V0 sloupec
pravých stran.
PodrobnČji o tČchto záležitostech viz [B3], str. 142–147, 299–322.
2.10

PĜeklady a interpretace v edici DČjiny matematiky

Devátým svazkem edice DČjiny matematiky je knížka Poþátky poþtu pravdČpodobnosti [Ma1], kterou vydal roku 1997 Karel Maþák (1938). Její souþástí je úplný latinský
text spisu De ratiociniis in ludo aleae [O výpoþtech v hazardní hĜe] Christiaana Huygense (1629–1695) s paralelním þeským pĜekladem, rozborem a Ĝadou poznámek, dále
komentovaný pĜeklad nČkterých partií známého pojednání Traité du triangle arithmétique [Pojednání o aritmetickém trojúhelníku] Blaise Pascala (1623–1662).
Jako 15. svazek edice DČjiny matematiky vyšel roku 2001 titul TĜi stĜedovČké sbírky
matematických úloh [Ma2]. Karel Maþák tehdy pĜedložil þtenáĜĤm velmi známou
Alkuinovu sbírku z 8. století našeho letopoþtu nazvanou Propositiones ad acuendos
iuvenes [Úlohy k bystĜení mladíkĤ], a to v latinské verzi a v þeském komentovaném
pĜekladu. Svoji knížku doplnil Métrodórovými úlohami z palatinské antologie (Anthologia Palatina) ze 4. století, Knihou aritmetických kuriozit od Abú Kámila (asi 850 až
930) a úlohami z jezuitské koleje v KolínČ nad Rýnem ze zaþátku 18. století, které však
mají stĜedovČké koĜeny. Alkuinovu sbírku pĜekládal K. Maþák z latinského textu,
vycházel z tzv. kritické verze vydané Menso Folkertsem (1943) roku 1978. O svém
pĜekladu napsal:
Pokud se charakteru pĜekladu týþe, snažili jsme se o pĜeklad pĜesný, leþ matematicky
srozumitelný, což jsou požadavky v jistém smyslu protichĤdné. Situace je navíc komplikována tím, že ani z latinského textu zadání není obþas jasné, jak Alkuin úlohu vlastnČ
myslel; v nČkterých pĜípadech je možné teprve na základČ Alkuinem pĜipojeného Ĝešení
zpČtnČ jednoznaþnČ formulovat zadání, ne však vždy. PĜeklad je tedy výsledkem celé Ĝady
kompromisĤ ... ([Ma2], str. 10)
V 19. svazku edice DČjiny matematiky nazvaném Matematika ve stĜedovČké EvropČ [B5] je otištČn zajímavý þlánek K. Maþáka KomentáĜ ke þtyĜem obrázkĤm z Boëthiovy
„Aritmetiky“. Obsahuje pĜeklad a interpretaci nevelké pasáže Aritmetiky posledního
ěímana a prvního scholastika A. M. S. T. Boëthia (asi 480 až 524/5), a zejména inter72

pretaci þtyĜ obrázkĤ, které znázorĖují nejdĤležitČjší pomČry mezi pĜirozenými þísly
a základní hudební intervaly (viz [B5], str. 102–119). V tomto svazku edice DČjiny
matematiky nalezne þtenáĜ rovnČž pomČrnČ rozsáhlé ukázky z dČl Leonarda Pisánského,
Gerberta-Silvestra II. a þeské pĜeklady úryvkĤ ze spisĤ Aurelia Augustina, Boëthia,
Cassiodora, ěehoĜe Velikého, Einharda, Isidora Sevillského, Hrabana Maura, KĜišĢana
z Prachatic a Jeronýma Pražského.
Hana Vymazalová (1978) publikovala roku 2006 své pĜeklady matematických textĤ
starého Egypta v 31. svazku edice DČjiny matematiky pod názvem Staroegyptská
matematika. Hieratické matematické texty. Jazyk tČchto textĤ je velmi chudý, nČkterým
pĜíkladĤm mnohdy témČĜ chybí slovní doprovod. H. Vymazalová v pĜedmluvČ uvedla:
V pĜekladech byla zámČrnČ ponechána pokud možno doslovná forma úloh, která mĤže
pĤsobit až krkolomnČ, avšak odráží drobné jazykové a formální rozdíly mezi jednotlivými
texty a rovnČž zachycuje zpĤsoby vyjadĜování staroegyptských písaĜĤ. ([Vy], str. 5)
Roku 2008 vyšel jako 37. svazek edice DČjiny matematiky bohatČ komentovaný
pĜeklad klasického þínského matematického textu Matematika v devíti kapitolách.
Autorem pĜekladu, pomČrnČ dlouhého úvodu, obsáhlých komentáĜĤ a vysvČtlivek je JiĜí
Hudeþek. Úplný název jeho knihy je Matematika v devíti kapitolách. Sbírka poþetních
metod z doby Han s komentáĜem Liu Huie z doby Wei a Li Chunfega a dalších z doby
Tang. Liu Hui: Matematická klasika moĜského ostrova. Hudeþkova knížka pĜináší teprve
tĜetí úplný pĜeklad Matematiky v devíti kapitolách a pĜíslušných kanonických komentáĜĤ
do evropského jazyka (angliþtina, francouzština) a je vĤbec prvním þeským pĜekladem
starého þínského matematického díla. O charakteru svého pĜekladu J. Hudeþek napsal:
PorozumČní tČmto starým textĤm není vždy snadné. Snažil jsem se ukázat co možná
jasnČ, jak je ve svém pĜirozeném jazyce asi mohli þíst jejich starovČcí þtenáĜi; nevodím
však dnešního þtenáĜe za ruku a nechávám na nČm, aby nalezl „ekvivalence“ mezi jejich
Ĝeþí a svým oblíbeným vyjádĜením, a sám si mohl zdĤvodnit, kdy lze takové ekvivalence
vidČt a kdy jsou problematické. VČĜím, že jedinČ tak si bude moci udČlat o þínské
matematice skuteþnČ historicky vČrný obrázek a naplnit tak úþel této knihy. ...
K historickým matematickým dílĤm mĤžeme pĜistupovat dvojím zpĤsobem: buć se
snažíme zprostĜedkovat jejich obsah v co nejsnáz pĜístupné formČ, aby byl jednoduše
k dispozici každému, kdo chce rychle zjistit, které dnešní poznatky byly už – alespoĖ
„v zárodku“ – známy jejich autorĤm; nebo jde o co nejvČrnČjší pĜenesení pojmového
systému a vyjadĜovacích konvencí díla, což samozĜejmČ prodlužuje a komplikuje cestu
k porozumČní jednotlivým technickým detailĤm. Tomu, kdo investuje þas a energii do
studia nového „jazyka“, se však otevírá mnohem úplnČjší pohled na myšlenkové obzory
autorĤ díla a mĤže se tak vyhnout nedorozumČním a anachronickým chápáním textu.
Tento pĜeklad se v zásadČ vydává druhou cestou. ([Hu], str. 4, 24)
2.11

ZávČr

V pĜedchozích odstavcích jsme poznali pĜíklady modernizací a interpretací matematických výsledkĤ doby minulé. ěecká geometrická algebra neþiní vČtší problém matematický, nároþná je však interpretace, neboĢ je obtížné proniknout do myšlení matematikĤ,
kteĜí jsou nám þasovČ velmi vzdáleni. Teorie proporcí byla významnČ modernizována
a interpretována až v 19. století R. Dedekindem a sehrála dĤležitou roli pĜi budování
teorie reálných þísel. Je pĜekvapující, jak je nároþné pochopit pĜedstavy a postupy našich
nepĜíliš þasovČ vzdálených pĜedchĤdcĤ. Výše uvedená Dodgsonova vČta je toho
pĜíkladem. A to se pĜitom jedná (z hlediska dnešní matematiky) o jednoduchou záležitost.
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3 PĜeklady a interpretace v poezii
S problémy pĜekladu a interpretace se nepotýká jen matematika, resp. jakákoli
vČdecká disciplína, ale i krásná literatura. Snad nejobtížnČji se pĜekládá poezie, která je
nám vzdálená jak místnČ, tak þasovČ. Velké problémy jsou s pĜekladem básní z jednoho
jazyka do druhého v pĜípadČ, kdy mají tyto jazyky naprosto odlišnou stavbu a strukturu
a poezie obou civilizací se navíc svým charakterem výraznČ odlišují. Pro þeštinu jsou
takovými „vzdálenými“ jazyky napĜ. japonština a þínština; poezie vyjádĜená v tČchto
jazycích má úplnČ jinou stavbu než poezie þeská.
V následujících odstavcích se pokusíme – mimo jiné na základČ originálních
poznámek pĜekladatelĤ – podrobnČji nastínit problémy s pĜeklady a interpretacemi japonské a þínské poezie. Uvidíme, že tyto problémy nejsou pĜíliš odlišné od problémĤ s pĜekladem a interpretací matematického textu. Jistá odlišnost spoþívá v tom, že pĜi pĜekladu
poezie není tĜeba tolik dbát na „exaktnost“, tj. na pĜesný pĜevod myšlenky, ale je možno
tolerovat jistou míru volnosti. Na druhé stranČ je však nutno postihnout atmosféru díla.
V závČreþných paragrafech uvedeme nČkteré zajímavé informace o rĤzných pĜekladech slavných þtyĜverší perského vČdce a básníka Omara Chajjáma a o þeských verzích
proslulé básnČ Havran Edgara Allana Poea.
3.1

Japonská poezie

Velmi známou sbírkou starojaponských pČtiverší pocházejících ze 7. až 10. století je
pĤvabná knížka Verše psané na vodu [MH]. VČtšina básní pochází ze sbírky Kokinšú
(Sbírka starých a nových básní), nČkolik je ze sbírky Manjóšú (Deset tisíc listĤ), psány
jsou v nejoblíbenČjší formČ starojaponské poezie, v tzv. formČ tanka.15 Do þeštiny je
pĜebásnil Bohumil Mathesius (1888–1953), básník, pĜekladatel a literární vČdec, na
základČ pĜekladĤ Vlasty Hilské (1909–1968), profesorky japonské filologie a historie.
V doslovu (str. 69–72) k prvnímu vydání této knížky z roku 1943 píše V. Hilská
o problémech, které Ĝešili s B. Mathesiem pĜi pĜevodu básní do þeštiny. PĜeklady poezie
tanka do svČtových jazykĤ bývaly þasto postaveny na zachování pĤvodního poþtu slabik,
tento pĜístup však þasto potlaþil hlavní myšlenku básnČ. B. Mathesius se proto vzdal
snahy na udržení poþtu slabik, tj. rezignoval na udržení formálního schématu poezie
tanka. DospČl k názoru, že podstatou formy tanka je jistý protiklad mezi tezí a antitezí, že
první þást básnČ tanka nastiĖuje urþitý básnický obraz, který druhá þást básnČ buć
rozvíjí, zdĤrazĖuje, nebo naopak vyvrací. Vlasta Hilská roku 1943 napsala:
Autor se tu pĜiblížil originálu tím, že zachovává rozdČlení pČtiverší na dvČ poloviny,
dále udržuje poþet Ĝádek, nikoli však slabik, a užívá rýmu, který je typický pro ducha
našeho verše. Tím se mu podaĜilo, aby tanka, která je v originále skuteþnou básní, jí
zĤstala i v pĜevodu do našeho jazyka. ([MH, 1943], str. 71)
Jako pĜíklad úspČšné spolupráce V. Hilské a B. Mathesia uvećme dvČ velmi známá
japonská pČtiverší:

15

Tanka je jedenatĜicetislabiþná báseĖ, která se skládá z pČti veršĤ, první a tĜetí je o pČti slabikách, druhý,
þtvrtý a pátý o sedmi slabikách. Tanka podobnČ jako ostatní japonské básnČ nemá rýmĤ, neboĢ v slabiþné
japonštinČ není rým možný.
Charakteristické pro tanku je, že se dČlí ve dvČ poloviny, trojverší a dvojverší nebo obrácenČ; rozdČlení
ani poþet veršĤ není nijak pĜesný. ([MH, 1943], str. 69)
Viz též Nový Orient 25(1970), str. 210, kde je mimo jiné šest pČtiverší V. Hilské a B. Mathesia.
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Psát na vodu

Sní

h

Marno je na vodu plynoucí psát,
písmena zaþnou tancovat:
MarnČjší ještČ na duši psát
muže, jenž nechce tČ
milovat.
3.2

Na pustou cestu
napadal sníh,
zavál už stopy po kroþejích:
Já jsem ta cesta, smutek je sníh,
kdo pĤjde kdy v mých šlépČjích?

ýínská poezie

B. Mathesius je známý zejména jako pĜekladatel staré þínské poezie (10. stol. pĜ. Kr.
až 10. stol. po Kr.). Jeho pĜeklady u nás vycházely již ve dvacátých letech 20. století.
Jako první vyšla sbírka ýerná vČž a zelený džbán (1925), pozdČji ZpČvy staré ýíny (1939)
a Nové zpČvy staré ýíny (1940). Další sbírku, TĜetí zpČvy staré ýíny (1949), pĜebásnil
B. Mathesius ve spolupráci s Jaroslavem PrĤškem (1906–1980), orientalistou a sinologem. Mathesiovy pĜeklady þi parafráze þínské poezie mČly u nás díky jeho básnické
erudici obrovský úspČch. V západoevropských zemích byla pĜitom v té dobČ þínská
poezie témČĜ neznámá. Francouzský básník a spisovatel Claude Roy (1915–1997),
významný znalec þínské poezie, tuto skuteþnost pomČrnČ výstižnČ objasnil, když o publikovaných pĜekladech þínské poezie napsal, že sice vynikají pĜesností pĜekladu, ale nedaĜí
se jim vyvolat skuteþnou poetickou náladu.
B. Mathesius se o charakteru své práce vyjádĜil roku 1950 v úvodu souhrnného
vydání ZpČvĤ staré ýíny [M1]:
Všechny verše jsou rytmicky, rýmovČ, mnohdy i obrazovČ parafrázemi – i verše tĜetí
knihy, které jedinČ jsou založeny na prozaických pĜevodech Jaroslava PrĤška z þínských
originálĤ. NČkteré z tČchto parafrází by mohly být nazvány variacemi na þínské motivy.
Forma parafráze není u nás nová, má slavnou minulost v parafrázích [ohlasech] písní
ruských a písní þeských od Františka Ladislava ýelakovského.
V našem pĜípadČ nelze, po mém soudu, jinak než parafrází být práv jazykovým
a þasovým odlišnostem mezi starou þínskou kulturou a þeskou poetikou z druhé þtvrti
dvacátého století, odlišnostem v stavbČ jazyka i v stavbČ veršĤ. V našem pĜípadČ bylo
nutno pĜekládat vČci nejprve do jejich praformy, lyrického prajazyka, a odtud a na této
základnČ budovat. Je to dlouhá a obtížná, ale jediná cesta k poznání a vyrovnání s poezií
tak tČžké specifické váhy, jakou je poezie staré ýíny. ([M1], str. 7–8, resp. [M2], str. 14)
Na jiném místČ B. Mathesius o pĜekladech, parafrázích a básnickém umČní napsal:
Básnická parafráze, tĜebaže mĤže poþítat mezi své pĜedky už stoleté a více než
stoleté ýelakovského Ohlasy písní ruských a þeských, netČšila se v pĜedešlém ani tomto
století velké oblibČ þeských básníkĤ. Tato pĤvabná forma jako by ležela vedle cest
moderní þeské poezie ... ([M2], str. 87)
Je na tom mého kumštu víc než jejich, a jestli jsem pod tituly poznamenal autory
pĜedloh, je to spíš má kurtoazie k tČm starým pánĤm. ([M2], str. 188)
O životČ a díle B. Mathesia a o vlivu jeho knih na další generace þeských básníkĤ
pojednává obšírná, zasvČcená staĢ od slavisty a bohemisty JiĜího FraĖka (1922–2007)
nazvaná Je cosi ... ([M2], str. 273–306). Mimo jiné je v ní uvedeno:
Mathesius své þínské verše nazýval parafrázemi. Vznikaly jako parafráze, volné
pĜeklady a dokonce nemalá þást jako zcela vČrné pĜeklady nČmeckých, francouzských,
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ruských, anglických a latinských parafrází a pĜekladĤ volných þi vČrných. A zároveĖ je
velmi úzký vztah i mezi nimi a Mathesiovou básnickou tvorbou pĤvodní ... ([M2], str. 274)
Mathesiova pĜekladatelská þinnost byla þasto v mnoha smČrech komentována. Otázky
vyvolávala zejména pĜesnost jeho pĜekladĤ, diskutovalo se o tom, zda se jedná o pĜeklady, parafráze þi ohlasy. Názor Jaroslava PrĤška je struþný:
Jeho dílo dĤstojnČ navazuje na všechny ty slavné ohlasy v naší literatuĜe.
([M2], str. 55)
Básník a pĜekladatel Kamil BednáĜ (1912–1972) se o þínské poezii, jejím vztahu
k poezii þeské a o MathesiovČ básnickém umČní vyjádĜil takto:
ýínská poezie … pĜichází … k þeské poezii ve chvíli, kdy hledá prostší a lidštČjší
cesty dalšího vývoje. Nebude jistČ vbrzku chybČt stop jejích … vlivĤ na soudobé, hlavnČ
mladé þeské básnictví. Stalo by se však nebezpeþím její pĜespĜíliš rychlé snadné napodobení. Bohumila Mathesia sluší posuzovat více jako básníka, než jako pĜekladatele, neboĢ
pĜi odlišnosti þínského jazyka od jazykĤ evropských je vlastnČ každý pĜeklad jen novou
pĤvodní básní na þínský motiv. Mathesius stvoĜil poezii ménČ lyrickou, jako spíše mužnou, širokého dechu a zralou poezii koĜenné síly, napojené jakoby z pramenĤ lidového
zpČvu. ([M2], str. 97)
Mathesiovo básnické umČní ocenil i slavista a literární vČdec Vladimír Forst (1921):
Mathesius byl pĜíliš velkým básníkem, než aby mohl nČjak skuteþnČ navázat na
tehdejší všestrannČ nízkou úroveĖ pĜekladĤ z velmi vzdáleného cizího jazyka. UdČlal tedy
to, co sto let pĜed ním velký básník Fr. L. ýelakovský na zaþátku vznikající tradice pĜekladĤ ruské poezie, postavil se stranou dosavadního vývoje pĜekládání a vytvoĜil samostatné velké básnické dílo, ne pĜeložené, ale v duchu oné poezie, kterou chtČl uchvátit,
vytvoĜil parafráze, ohlasy þínské poezie. Úzce chápající duše mohou Ĝíci, že byl v tomto
pĜípadČ špatným pĜekladatelem. Ale co na tom, když je nesporné, že právČ tady byl velikým, výteþným þeským básníkem. ([M2], str. 239)
OldĜich Král (1930), sinolog, pĜekladatel a teoretik pĜekladu, se o problematice
pĜekládání þínské poezie a o MathesiovČ díle vyjádĜil velmi výstižnČ:
Není nic snadnČjšího pro kteréhokoli sinologického zaþáteþníka než podrobit Mathesia zdrcující kritice. Není nic hloupČjšího než to skuteþnČ udČlat. NeboĢ kde bychom byli
s celou svou odborností, kdyby Mathesius svého þasu neuþinil z þínské poezie výsostný
a dodnes výluþný lyrický fakt moderní þeské kultury, jednu z klíþových vČt þeského
lyrického textu. A jestli je pĜicházejícím pĜekladatelĤm balvanem na cestČ k prosazování
nového þeského pĜekladu, tu pak není nic snadnČjšího než jej pĜekroþit. Staþí být vČtší než
on. ([M2], str. 321–322)
Vynikajícím souþasným znalcem a pĜekladatelem þínské poezie je Ferdinand Stoþes
(1929), který nedávno získal cenu Magnesia Litera. ýínskou poezii publikoval nejprve
francouzsky ve sbírce Signes immortels (Nesmrtelné znaky); roku 1988 pak vydal þeskou
verzi pod názvem Perlový závČs [S1]. Dalšími jeho knihami jsou PísnČ a verše staré ýíny
[S2] z roku 2004 a NebešĢan na zemi vyhnaný. Život a dílo Li Poa (701–762) [S3] z roku
2007.16 O spoleþném díle B. Mathesia a J. PrĤška napsal:
16
PĜipomeĖme ještČ knížku Ohlas Li Poa (Oftis, Ústí nad Orlicí, 2008), kterou vydala nČkdejší studentka B. Mathesia, Zdenka Bergrová (1923–2008). Obsahuje témČĜ sto parafrází básní tohoto nejvČtšího þínského básníka.
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Tyto básnČ mají mathesiovskou lehkost i podmanivý pĤvab a souþasnČ, jak Ĝíká prof.
PrĤšek sám, jsou „pĜesnými pĜeklady“ – pokud mĤžeme pĜi pĜekládání þínské poezie, kdy
musíme zcela stranou ponechat prvky formální, jako rým, intonaci apod., o pĜesných pĜekladech vĤbec mluvit. ([S1], str. 131)
O vlastní pĜekladatelské práci napsal F. Stoþes v úvodu své knížky následující slova:
Pro každou báseĖ ze Signes immortels jsem se snažil nejprve shromáždit všechny
dosažitelné pĜevody v dílech nejpĜednČjších svČtových sinologĤ a eventuálnČ ve spolupráci s paní Zheng Su vypracovat též doslovný pĜeklad. Pokud jde o „nové“ básnČ – a výjimeþnČ nČkteré z první a druhé knihy ZpČvĤ – dĜíve než jsem pĜistoupil k propracování
francouzské verze, pokusil jsem se o letmý náþrt v þeštinČ, abych si lépe ovČĜil, v þem tkví
jejich pĤvab, co dává slovĤm teplo a záĜ.
ýeské texty zĤstávaly po dlouhá léta ve stadiu konceptĤ a je zásluhou mých nejbližších
pĜátel, že jsem se pokusil je dál propracovat až na úroveĖ vhodnou k uveĜejnČní. A tak se
zrodila knížka Perlový závČs, která je tudíž obdobou, ale nikoli pĜekladem Signes immortels. StejnČ tak spíše než na formu – pokud jde o délku verše a stĜídání rýmĤ – klade
dĤraz na výsledný dojem, jenž básnČ vyvolávají. ([S1], str. 10–11)
V zasvČceném doslovu ke své sbírce Perlový závČs se F. Stoþes pomČrnČ podrobnČ
vČnoval rĤzným þeským pĜekladĤm a interpretacím þínské poezie, zejména pak jejich
komparaci. Kritizoval napĜ. pĜístup pĜekladatelské dvojice Zlata ýerná (1932) a Jan
Vladislav (1923–2009), kteĜí uveĜejnili své pĜeklady básní devíti þínských básníkĤ
dynastie Tang (618–906) a Song (960–1279) ve sbírce Jara a podzimy staré ýíny [ýV],
pro jejich pĜehnané lpČní na formální stránce pĜekladu. O jejich názorech a pracovním
postupu napsal:
Po metodické stránce volí naprosto rozdílný pĜístup k interpretaci než Mathesius.
V jejich pojetí pĜeklad þínské poezie, aby byl skuteþným pĜekladem, musí odrážet nejen
obsah, ale i formu þínské pĜedlohy ...
... odsuzují jako „krajnost“ názor, že þínskou poezii „lze zpĜístupĖovat þtenáĜi jedinČ
parafrázemi ...“ A aby dokázali, že je možný skuteþný „pĜeklad“, zachovávají ve své
knize formu þínského originálu poþtem veršĤ, rozložením césur a vytváĜením rýmu na
shodných místech.
Zdá se však, že pro tyto pĜespĜíliš nároþné formální požadavky ustupuje do pozadí
celkový úþinek, jakým báseĖ pĤsobí na þtenáĜovu vnímavost. Myslím ale, že právČ tento
úþinek je tím rozhodujícím, co báseĖ þlovČku dává, a z tohoto hlediska je forma básnČ
spíše druhoĜadá a mČla by být podĜízena tomuto prvotnímu kritériu. VždyĢ velká vČtšina
þtenáĜĤ nemá ani ponČtí, kolik má þínský text slabik, kde zachovává rýmy a kde stĜídá
tóny, ale zato báseĖ prožívá a cítí, jakým dojmem na nČho pĤsobí, jaké pocity v nČm
vyvolává. ([S1], str. 137–138)
V pomČrnČ dlouhém Úvodním slovu (str. 9–39) ke knize PísnČ a verše staré ýíny se
F. Stoþes rozepsal o þínské poezii a jejím pronikání do Evropy, o þínských básnících a jejich dobČ a o své cestČ k þínské poezii. VyjádĜil se i o pĜekladech a interpretacích:

Jeho básnČ pĜeložila též Marta Ryšavá (1933), napĜ. ve sbírce MČsíc nad prĤsmykem [R]. Roku 1987 vyšly její
pĜeklady básní dvou þínských básníkĤ z 8. století (Š’-tea, Chan-Šan) pod názvem Nad Nefritovou tĤní jasný svit
(Odeon, Praha) a kniha Trojzvuk (Melantrich, Praha) obsahující pĜeklady þínské poezie 7. až 8. století (básníci
Meng Chao-žan, Paj Siang-šan a Wei Wang). PĜipomeĖme ještČ Hrubínovu knížku Nefritová flétna [Hr].
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Základem pĜekladu je pĜímá interpretace znakĤ s uvážením obvyklých konvencí. Když
jsem si ujasnil pĜedstavu toho, oþ básník usiloval, jaký dojem chtČl vyvolat, snažil jsem se
dosáhnout stejného cíle. Ale s prostĜedky jazyka, do nČhož pĜekládám, bez ohledu na
formu originálu, avšak se snahou o pĜirozené plynutí jazyka, pevný rytmus a podle možností též o harmonii znakĤ, tónĤ a pĜípadnČ i rým. MĤj pĜístup k pĜekladu tedy vychází
z myšlenky, že þínská lyrika je ve své podstatČ impresionistická. ...
Nepokládám tedy za nutné formou pĜekládané básnČ imitovat þínský vzor, což evropský þtenáĜ nemá možnost postĜehnout. NicménČ se snažím, aby þtenáĜ vČdČl, zda jde
o þtyĜverší, šestiverší atd., a proto vyžaduje-li verš k pĜeložení nČkolika Ĝádek, je druhý
a další Ĝádek téhož verše vytištČn s odsazením. Podle možnosti pĜeklad také nepĜesouvá
myšlenky z jednoho verše do druhého, ale uvnitĜ verše je sled slov zpravidla jiný než
v þínském textu. ([S2], str. 37, 38–39)
V závČru pasáže o þínské poezii pĜipomeneme nejþastČji pĜekládanou þínskou báseĖ,
kterou napsal nejznámČjší þínský básník Li Po (701–762). Uvedeme ji nejprve v doslovném pĜekladu a potom v nČkolika þeských verzích, abychom mohli jednotlivé pĜeklady
a interpretace porovnat (viz [M2], str. 265–272, [S1], str. 66).
Tichá noc myšlenka (doslovný pĜeklad)
1.
2.
3.
4.

lĤžko ĸ pĜed jasný mČsíc svit
pochybovat je/to zem ĸ na jinovatka
zvednout hlava vyhlížet jasný mČsíc
sklonit hlava myslit stará ves17

Myšlenka klidné noci (Jaroslav Pšeniþka, 1902)
PĜed mé lĤžko luna vrhá ostré svoje svČtlo;
chvíli v pochybách jsem, jíní nejiskĜí-li na zemi se.
Zdvihám hlavu, hledím vzhĤru k skvČlé lunČ,
hlavu skláním pak a v rozpomínky noĜím se na svĤj domov ...
Poutník se probouzí v hospodČ za noci (Bohumil Mathesius, 1925)
Na bílém loži probouzím se tich,
svítí to mČsíc – þi sem napad sníh?
Pozvedám hlavu: hledím na mČsíc,
skláním ji: myslím na zem otcĤ svých.
V cizinČ (Otakar Žižka, 1942)
Daleko v cizí krajinČ jsem ležel. SvČtlo mČsíþní
chvČlo se pĜed mým lĤžkem lesklé, stĜíbrné.
Zvedl jsem hlavu. – Zprvu myslil jsem,
že je to jitĜní rosa, jež se leskne tam,
pak jsem však pochopil, že luna, luna je to jen ...
A smutnČ hlavu k zemi nakloniv,
na domov vzdálený jsem vzpomínal.

17

Spojení slov stará a ves znamená domov.
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Myšlenky za tiché noci (Marta Ryšavá, 1976)
PĜed lĤžkem jasné luny záĜ je tak bílá,
že váhám – snad se to jíním zem zatĜpytila.
Pozvedám hlavu a na jasnou lunu hledím,
skláním ji, vzpomínka na domov hlavu nachýlila.
Za tiché noci (František Hrubín, 1978)
Zas probouzím se do bČlostné noci.
Není snad celá zemČ pod snČhem?
I zvedám hlavu: svítí jasný mČsíc.
Skláním ji: myslím na svou rodnou zem.
Tichá noc (Ferdinand Stoþes, 1988)
PĜed mým lĤžkem
luny tĜpyt.
Padlo snad náhle
stĜíbrné jíní?
Zvedám hlavu:
v úplĖku mČsíc.
Skláním ji a myslím
na rodnou zemi.
Myšlenky bezesné noci (B. Henry, 2009)
PĜed lĤžkem podivnČ vlní se pĤlnoþní luny svit.
PĜemítám – je to jen mČsíce nebo snad snČhu tĜpyt?
K mČsíci pohlížím, vybírám z nabídky prĤvodcĤ.
Hlavu pak pokládám – þeká mČ jen domov dĤchodcĤ.
PĜipomeĖme ještČ malou, ale pĤvabnou sbírku HvČzdy a Jarní vody [PS], s þínskou
poezií 20. století. Napsala ji v dobČ svých studií básníĜka Sie Wan-jing (1902–?) známá
pod pseudonymem Ping Sin (tj. ledové srdce, srdce bez vášní). Do þeštiny její básnČ
pĜeložila Jarmila Häringová (1933). O problémech, které bylo tĜeba pĜi pĜekladu Ĝešit, se
však nezmínila ani v této knížce, ani ve sbírce Mrtvá voda Weng I-tua (1899–1946),
kterou rovnČž pĜeložila.18
3.3

Tibetská a korejská poezie

Roku 1976 vyšla malá sbírka tibetské lidové poezie ýerný mrak v bílém [ŠK]. Jana
Štroblová (1936) a Josef Kolmaš (1933) ji pĜeložili z tibetských originálĤ a þínských
pĜekladĤ. J. Kolmaš se v doslovu krátce zmínil o základních tendencích, kterých se drželi
pĜi své pĜekladatelské práci:
PĜi tlumoþení tibetské poezie jsme usilovali o pĜeklad, jemuž by nechybČla prostota
a svČžest originálu, a který by byl zároveĖ dobĜe srozumitelný i bez komentáĜe. ÚmyslnČ
jsme se ve své práci nevyhýbali jisté naivitČ a moralizování i obþasnému opakování a rozvádČní stejných symbolĤ a motivĤ, neboĢ nakonec i to patĜí k bezprostĜednosti a svéráz18

Edice KvČty poezie, sv. 171, Mladá fronta, Praha, 1990.
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nosti pĤvodní pĜedlohy. Pravidelnost a rytmiþnost tibetského verše jsme se v pĜekladu
snažili dĤslednČ nahradit rýmem, deklamativnost melodiþností a tam, kde to originál
pĜímo napovČdČl, jsme se nebránili uplatnit i názvuky lidové poezie naší.
([ŠK], str. 183–184)
Jako malou ukázku uvećme jedno þtyĜverší ze sbírky ýerný mrak v bílém.
Zhrzený milenec (Z okolí Lhasy)
Loni mČ shodil kĤĖ –
já nohy jsem nezlámal, nesedĜel kĤži z tČla.
Letos mČ odvrhla milenka –
já nitro mám odĜené a polámané zcela!
Za pĜipomenutí stojí sbírka starokorejské poezie VČþná slova zemČ zelených hor [V],
která vznikla z básní vybraných ze dvou antologií sestavených v 18. století z poezie
sepsané o tĜi století dĜíve. První, VČþná slova zemČ zelených hor, sestavil básník Kim
ýchon-tchäk, druhou, Poezie zemČ Východního moĜe, dal dohromady Kim Su-džang.
Jednalo se o básnČ sidžo, básnická trojverší o životČ, lásce, nenávisti, pĜírodČ, práci prostého þlovČka apod. Sbírku z korejských originálĤ pĜeložil OldĜich Vyhlídal (1921–1989)
za jazykové spolupráce korejského bohemisty a básníka Nam Gi Doka. O metodČ pĜekládání však v knížce nic neuvedl. Jedno z tČchto trojverší vypadá v þeském pĜekladu takto:
Neznámý
Už je tu podzim, stromĤm na návrší
padají listy – les je daleký.
A v noci bývá chladno u Ĝeky,
když do klidného proudu drobnČ prší.
Nemohu usnout. NČkde za horami
je moje milá. Zase už jsme sami.
Libor Koval (1930–2003), filolog, teolog, básník, pĜekladatel a publicista, pĜipsal
svoji pĤvabnou sbírku KvČty staré Koreje nesoucí podtitul Parafráze na starou korejskou
poezii ve formČ sidžo korejskému bohemistovi a básníkovi Nam Gi Dokovi. Antonín
Kratochvil (1924–2004), literární kritik a historik, napsal o Kovalových pĜekladech v závČreþném komentáži k jeho knížce tato slova:
... poezie psaná formou „sidžo“ je pĜedevším poezie lyrická – okouzlení pĜírodou,
pĜátelstvím, moudrostí, ale u vČtšiny básníkĤ (básníĜek) dominují prvky milostné. V urþitých obdobích zde nechybí ani sociální a politická tematika. Jistým pĜekvapením je také
ironie a mnohdy i jemný nádech žertu. Snad právČ toto bylo pro Libora Kovala magnetem. Jeho parafráze pĜesnČ vystihují tematiku básní „sidžo“, jejich vidin, tužeb a snĤ, ale
i osobních zážitkĤ a pĜírodních reflexí, skloubených vzájemnČ plnokrevnými básnickými
obraty. Všechny Kovalovy verše jsou obrazovČ i formálnČ dokonalými napodobeninami
starokorejských „sidžo“, od jejichž originálĤ je lze jen stČží rozeznat, i když zde jde
prakticky o zcela samostatnou, þásteþnČ „zevropeizovanou“ moderní formu.
([Ko], str. 100–101)
Uvedeme zde velmi pČknou, struþnČ vyjádĜenou báseĖ sidžo:
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Nutí mČ k bdČní
od rána
hlasité pČní
skĜivana.
Nemohu usnout pro ten zpČv ...
Zoufám si ... Kypí ve mnČ hnČv.
3.4

ýtyĜverší Omara Chajjáma

ZájemcĤm o komparace þeských pĜekladĤ orientální poezie lze vĜele doporuþit þtyĜverší Omara Chajjáma, perského matematika, astronoma, filozofa, myslitele a básníka
druhé poloviny jedenáctého století a prvních dvou desetiletí století dvanáctého, jehož
poezii se vČnovala Ĝada našich orientalistĤ a básníkĤ. Roku 1875 publikoval své pĜeklady
dvou Chajjámových þtyĜverší Svatopluk ýech (1846–1908) v þasopise Lumír, pozdČji
pĜekládali Chajjáma orientalista PĜemysl Hájek s básníkem Janem Axamitem (1870–
1931), básník Jaroslav Vrchlický (1853–1912), dále þeský orientalista, básník, pĜekladatel a hudební kritik Jaromír Borecký (1869–1951), lékaĜ a pĜekladatel Josef Štýbr
(1864–1938), básník Vilém Závada (1905–1982), který na pĜekladech Chajjámových
þtyĜverší pracoval s Janem Rypkou (1886–1968), svČtovČ proslulým orientalistou, málo
známý básník JiĜí Mulaþ (rovnČž ve spolupráci s J. Rypkou)19 a Eva Štolbová (1935–
1993), Rypkova žákynČ, specialistka na perskou poezii a básníĜka.20
Uvećme nyní jedno z nejznámČjších Chajjámových þtyĜverší v doslovném pĜekladu
J. Rypky a ve trojím básnickém zpracování E. Štolbové, V. Závady ([Cha], str. 40, 137)
a B. Henryho.
Jan Rypka
Kruh (nebes), v nČmž je náš pĜíchod a odchod,
v nČm se nejeví ani konec ani zaþátek.
Nikdo nepovČdČl správnČ o této otázce,
odkud je toto pĜicházení a kam odchod.
Eva Štolbová (1969)
PĜíchod a odchod, z nČjž jsme plni zmatku –
to kruh je bez konce a bez zaþátku;
o pravém smyslu vČcí nikdo nezná ani Ĝádku:
odkud to jdem, a kam zas vracíme se vkrátku.
Vilém Závada (1974)
V tom kruhu nebes, který spíná kolébku i hrob,
nepozná nikdo zaþátek þi konec dob
a nepoví ti také žádný filosof,
odkud jsme pĜišli a kam zajdem beze stop.
19

Viz Nový Orient 19(1964), str. 167 – osm þtyĜverší.
Viz Nový Orient 17(1962), str. 19, 23(1968), str. 37, 24(1969), str. 140, 141, 144, 145, 146, 147, 151, 153,
155, 156, 157 – celkem pČtaþtyĜicet þtyĜverší. Další její pĜeklady jsou otištČny v knížce [Cha].
20
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B. Henry (2009)
Neprozradí nebes kolotoþ,
ani vČdec, básník, filozof,
odkud jdeme, kam a hlavnČ proþ, proþ, proþ.
NeĜekneme! Pro slepiþí kvoþ!
Následující Chajjámovo þtyĜverší patĜí k tČm známČjším. Zajímavé je, že je jedním ze
dvou þtyĜverší, které byly do þeštiny pĜeloženy jako první ([Cha], str. 42, 103, 131, 138).
Svatopluk ýech (1875)
DČl k sobČ jsem: Chci obsáhnouti vČdu!
a málo ušlo zpytavému hledu;
teć když jsem zbádal všeho rub a líc,
mám hlavu šedivou a – nevím nic.
Jan Rypka
Nikdy se mé srdce nezprostilo vČdy,
málo zĤstalo z tajĤ, které by nebyly mnou porozumČny.
Sedmdesát dva roky jsem pĜemýšlel ve dne v noci,
poznal jsem, že vĤbec nic jsem nepoznal.
Eva Štolbová (1968)
Já všecky vČdy, knížek na tisíc
jsem louskal sedmdesát let a ještČ víc,
nic nezĤstalo pro mne tajemstvím –
a nakonec jen vím, že nevím zase nic.
Vilém Závada (1974)
Neuzavíral jsem se nikdy poznatkĤm vČd.
Zbývalo málo, co bych mohl nevČdČt.
Teprve dneska vím, že nevím vĤbec nic,
i když jsem bádal dvaasedmdesát let.
B. Henry (2009)
Dvaasedmdesát let
studoval jsem slova vČd.
Po tČch letech, volové,
vím, že dnes vím kulové.
Více o Omaru Chajjámovi a þeských pĜekladech jeho þtyĜverší viz [B4] a [Cha], kde
je uvedena Ĝada dalších odkazĤ.21

21
V knížce [Cha] je na str. 152–154 otištČn soupis þtyĜverší, která jsou v této publikaci uvedena ve více
pĜekladech. V þlánku [B4] pochopitelnČ chybí odkaz na knížku [Cha], která vyšla pozdČji; jsou v ní bohužel
chyby. PĜipomeĖme ještČ malou sbírku Rubáiját Omara Chajjáma, hvČzdáĜe-básníka perského. Z anglické verse
Edwarda Fitzgeralda pĜeložil Dr. Jos. Štýbr. Vydal L. K. Žižka v Praze roku 1922. Obsahuje 110 þtyĜverší.
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3.5

E. A. Poe: Havran

Pozoruhodnou publikací je kniha [Po] soustĜećující šestnáct þeských pĜekladĤ22
slavné básnČ Havran, jejímž autorem je svČtoznámý americký spisovatel Edgar Allan Poe
(1809–1849), autor mystických, fantastických a detektivních pĜíbČhĤ. Úvodní studii
o þeských pĜekladech Poeovy básnČ napsal pro tuto knihu þeský pĜekladatel a literární
historik Alois Bejblík, který rovnČž pĜipravil k otištČní originální anglický text Raven.
Následuje þasto citovaná Poeova staĢ Filozofie básnické skladby23 z roku 1846, kterou
pĜeložil Aloys Skoumal (1904–1988), literární a divadelní kritik a pĜekladatel. ýeské
pĜeklady editoval a bohatČ komentoval Rudolf Havel, který rovnČž pĜipojil ediþní
poznámku. V závČreþné pĜíloze jsou otištČny ještČ þtyĜi skladby motivované Poeovou
básní.24
PĜipomeĖme ještČ, že švédský básník, spisovatel a kritik Ola Hansson (1860–1925)
napsal, že Poeovo dílo je chemickou slouþeninou poezie a matematiky, a sám E. A. Poe
zdĤrazĖoval racionálnost svých iracionálních pĜíbČhĤ. Ve Filozofii básnické skladby poznamenal: ... budiž rozsah básnČ v matematickém pomČru k její hodnotČ ... ([Po], str. 73)
O pĜeklady Havrana se pokoušela Ĝada dalších básníkĤ a literátĤ. Velmi zajímavé
svČdectví o svém pĜístupu k této básni napsal Emanuel Lešehrad (1877–1955), jehož pĜeklad
se bohužel nedochoval.
Poeova Havrana považuji za okultní báseĖ. ChtČje ji pĜebásnit do þeštiny pokud
možno nejvČrnČji, zvolil jsem tento postup: Zjistil jsem, která þísla ovládají pĤvodní
znČní. Shledal jsem, že jsou to pĜedevším mystická þísla 3, 6 a 9. Na pĜíklad slovo God
má 3 písmena, slova Lenora, Pallas, Gilead, Aidenn, angels mají 6 písmen, slovo
nevermore (vysloví se tĜíslabiþnČ nev’ver mohr) má 9 písmen atd. Havran zakrákorává
6× své ,Nevermore’. Rýmy na ,nevermore‘ se opakují 72×, þili 7+2=9. BáseĖ se skládá
z osmnácti slok, þili 1+8=9, a každá sloka ze 6 veršĤ, celkem ze 108 veršĤ, þili
1+0+8=9. Po prvé byl Havran uveĜejnČn roku 1845, 1+8+4+5=18 þili 1+8=9. DČj
básnČ se odehrává o 12. hodinČ noþní (1+2=3), v níž Poe vzpomíná své milované zesnulé
dívky. Hlavní postavou básnČ je zlovČstný démon Havran. Mluví se v ní o knihách
zapomenutých vČd, o tajemných pĜedtuchách, o nebi a pekle, o domČ, v nČmž straší,
o þarodČjném nápoji zapomnČní, o zaklínání, o osudné pĜedpovČdi. PĜed zaþátkem práce
jsem se obklopil vzpomínkami na Poea, soustĜedil jsem se a snažil se vžít do autorovy
pĜedstavivosti. Po ukonþení pĜebásnČní jsem shledal, že jednotlivá slova mého pĜekladu
mají skrytý význam, jenž je ve vztahu k obsahu básnČ. Tak v šestipísmenném slovČ Havran
je ztajeno slovo vrah (v angliþtinČ jsou dvČ slova raven. První vyslovované reh’vn
znamená havran, druhé vyslovované räv’n znamená odtáhnout, uloupit, loupež, koĜist)
a slovo Lora pĜipomíná latinské ora, to jest modliti se. V první sloce ve verších 4 a 5
22

VytvoĜili je Vratislav Kazimír Šembera (1844–1891), Jaroslav Vrchlický, Augustin Eugen Mužík (1859–
1925), Karel Dostál-Lutinov (1871–1923), VítČzslav Nezval (1900–1958), Otto František Babler (1901–1984),
JiĜí Taufer (1911–1986), Eugen Stoklas (1882–1963), Dagmar Wagnerová (1922–2000), Rudolf Havel (1911–
1993), Jan Blahoslav ýapek (1905–1982), Kamill Resler (1893–1961), Rudolf ýerný (1905–1979), Ivan Slavík
(1920–2002), Svatopluk Kadlec (1898–1971) a Alois Bejblík (1926–1990).
23
Poeova Filozofie básnické skladby je otištČna též v knížce Jak se dČlá báseĖ, kterou editoval básník
a pĜekladatel Jan Zábrana (1931–1984) a vydal ýeskoslovenský spisovatel v Praze roku 1970 (viz str. 11–26).
E. A. Poe zde mimo jiné píše: … nebude se mi vykládat za neskromnost, když ukáži na „modus operandi“ pĜi
skládání nČkterého svého díla. Vybírám si Havrana, protože je nejznámČjší. Hodlám prokázati, že jeho skladba
nevdČþí na žádném místČ náhodČ ani intuici – že celé dílo pokraþovalo krok za krokem až k závČru s pĜesností
a strohou dĤsledností poþetního úkolu. ([Po], str. 72)
24
Napsali je Jaroslav Vrchlický, Josef Váchal (1884–1969), Vladislav Vanþura (1891–1942) a Konstantin
Biebl (1898–1951).
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a v druhé sloce ve verši 1 zaþáteþní písmena tvoĜí slĤvko ona; v desáté sloce ve verších
1 a 2 zaþáteþní písmena tvoĜí slĤvko On. RovnČž v první sloce ve verši 4, v desáté sloce
ve verši 1, v jedenácté sloce ve verši 3 a v tĜinácté sloce ve verši 1 zaþáteþní písmeno
s prvním písmenem po caesuĜe je echem citoslovce Ach ze zaþátku druhé sloky verše 1.
V sloce šestnácté ve verších 3, 4 a 5 zaþáteþní písmena tvoĜí slovo rov. Refrén ,Nikdy
víckrát’ a ,Ne vícekrát’ mi vnuklo mé jméno Em. Lešehrad. Zvolil jsem desetipísmenný
závČreþný refrén ,Ne vícekrát’ proto, že desítka je výslednicí 1+9. ([L2, 1957], str. 281,
viz též [Po], str. 202–203)
3.6

ZávČr

O pĜekladech básní, resp. literárních dČl nejrĤznČjšího charakteru, by bylo možno
napsat – i ve vztahu k pĜekladĤm a interpretacím vČdeckých dČl – daleko více. PĜipomeĖme ještČ napĜ. problémy s pĜekladem idiomĤ a slovních hĜíþek. Na ty nelze klást
požadavek vČrnosti, neboĢ v exaktním slova smyslu jsou málokdy pĜeložitelné. Pokud
chce pĜekladatel zachovat ráz díla, musí vymyslet jiné slovní hĜíþky, ale odpovídajícího
charakteru, v jazyce, do nČhož pĜekládá.25
Vážným zájemcĤm o širokou problematiku pĜekladĤ a interpretací lze vĜele doporuþit
dnes již klasické monografie JiĜího Levého (1926–1967), anglisty, literárního vČdce a teoretika pĜekladu, nazvané UmČní pĜekladu [L1] a ýeské teorie pĜekladu [L2]. V první se autor
vČnuje všestranným nárokĤm na pĜekladatelskou práci a diskutuje zejména její problematické
stránky. Ve druhé monografii se podrobnČ zabývá vývojem pĜekladatelských teorií a metod
od poþátkĤ našeho písemnictví až do 20. století; soustĜedil zde též klasické studie našich
významných pĜekladatelĤ o pĜekladatelské estetice. Z nejnovČjší doby pĜipomeĖme nevelkou
knížku ýtení o pĜekládání [K] Zlaty Kufnerové (1935), v níž najdeme napĜ. statČ BáseĖ
a rytmus, Jak vzniká pĜeklad básnČ a JeštČ jednou o rýmu v pĜekládané básni.
V závČru knížky Tao. Texty staré ýíny vydané roku 1971 OldĜich Král napsal:
Krása pĜekládání je v marnosti toho poþínání. VždyĢ pĜeklad je cosi bytostnČ neukonþeného, v povaze pĜekladu je vČþné pĜibližování a zase vzdalování, neboĢ jak se nČþemu
pĜibližuješ, nČþemu se souþasnČ vzdaluješ. ([Kr], str. 138)
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O JEDNÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE
MARTINA BEýVÁěOVÁ
Abstract: This article analyses one leaving examination at the secondary school in Písek
in 1876. The educational system at the Czech lands in the second half of the 19th century
and the conditions for passing the leaving examinations are shortly described.

1 Úvod
V souþasné dobČ se stále diskutuje o náplni, úrovni a obtížnosti maturitních zkoušek
na rĤzných typech našich stĜedních škol. Již pomČrnČ dlouho se pĜipravují státní maturity,
stanovují se jejich podmínky, pravidla, prĤbČh apod. Nebude proto na škodu podívat se
na jednu dobĜe dochovanou maturitní zkoušku skládanou na písecké reálce v roce 1876.
1.1

StĜední školy v 19. století v þeských zemích

V 19. století existovaly v našich zemích soukromé stĜední školy, soukromé stĜední
školy s právem veĜejnosti a státní, tzv. veĜejné stĜední školy. Soukromé školy patĜily
církvi, skupinČ osob, nadacím apod.; vydávaly vysvČdþení, která nebyla státem obecnČ
uznávána. Jejich absolventi proto þasto skládali dodateþné maturitní zkoušky na
soukromých školách s právem veĜejnosti nebo na státních školách. Jejich vykonání totiž
umožĖovalo další vyšší studium þi uplatnČní ve státní službČ. NejrozšíĜenČjšími typy
státních stĜedních škol byly klasické gymnázium, reálka a reálné gymnázium.1
1.2

Reálky

První reálky u nás vznikly již v 70. letech 18. století; k jejich výraznČjšímu rozšíĜení
však došlo až od tĜicátých let 19. století. Byly zĜizovány a podporovány pĜedevším
obcemi, mČly poskytnout vzdČlání nejširšímu okruhu zájemcĤ zejména tam, kde chybČlo
klasické gymnázium. Podle Nástinu [7] z roku 1849 byly organizovány jako šestitĜídní
školy se dvČma stupni po tĜech roþnících. Pro studenty, kteĜí nemohli nebo nechtČli
pokraþovat na vyšším stupni reálky, byl zĜízen speciální, prakticky orientovaný þtvrtý
roþník, který byl pĜiĜazen k nižšímu stupni. Reálky se mČly zamČĜovat zejména na
pĜípravu ke studiu na technice, mČly poskytovat všeobecné stĜedoškolské vzdČlání bez
klasických jazykĤ. V roce 1849 se objevila snaha zavést na nich povinnou maturitní
zkoušku; narazila však na odpor obchodní komory. Dlouhou dobu se proto na nich
nematurovalo, což znamenalo výrazné omezení dalšího uplatnČní jejich absolventĤ.
Od roku 1851 nabízely reálky hlavnČ vyšší odborné obchodní a živnostenské
vzdČlávání, vyuþovaly se na nich totiž praktické a ryze speciální pĜedmČty – naopak
pĜedmČty všeobecnČ vzdČlávacího charakteru (þeský a nČmecký jazyk, zemČpis, dČjepis,
matematika, pĜírodní vČdy aj.) zĤstávaly v pozadí. Moderní jazyky se staly nepovinnými
a ocitly se zcela na okraji zájmu. Reálky se tak vzdálily pĤvodní koncepci všeobecnČ
vzdČlávací školy pĜipravující ke studiu na technice. V roce 1865 komise školských
odborníkĤ navrhla výraznČ omezit praktické pĜedmČty, zavést povinnou výuku
francouzštiny a o jeden rok prodloužit dobu studia. Proti tČmto návrhĤm se opČt ostĜe
postavila obchodní komora. O dva roky pozdČji však ministerstvo kultu a vyuþování
1

Více o vývoji stĜedních škol v þeských zemích viz [3] až [6].
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vyškrtlo výklady speciálních praktických pĜedmČtĤ, zmenšilo rozsah chemie a kreslení,
rozšíĜilo výuku moderních jazykĤ, zemČpisu, dČjepisu, matematiky a pĜírodních vČd.
V roce 1868 se šestitĜídní reálky zmČnily na sedmitĜídní se dvČma stupni – nižší se
þtyĜmi roþníky, vyšší se tĜemi. Od roku 1869 se zamČĜily pĜedevším na výuku
matematiky (nižší stupeĖ – 3 hodiny týdnČ se stejným obsahem jako na klasickém
gymnáziu, vyšší stupeĖ – 4 až 5 hodin týdnČ s širší náplní než na klasickém gymnáziu),
pĜírodních vČd a deskriptivní geometrie (3 hodiny týdnČ). Zaþaly tak plnit svĤj pĤvodní
úkol, tj. pĜipravovat své studenty zejména ke studiu na technice a na lesnické, hornické,
vojenské a zemČdČlské akademii.2
1.3

Maturitní zkouška na reálkách

Od roku 1869 byla na reálkách zavedena povinná maturitní zkouška. Realisté však
nebyli rovnoprávní s absolventy klasických gymnázií, neboĢ jejich uplatnČní bylo
pomČrnČ úzké a vzhledem k chybČjícímu osmému roþníku byli bČhem studia znaþnČ
pĜetČžováni. MČli sice otevĜené dveĜe ke studiu na technice, pokud však chtČli studovat
na univerzitČ historii nebo filologii, museli si doplnit maturitní zkoušku z latiny, Ĝeþtiny
a filozofické propedeutiky, chtČli-li studovat jiné obory na filozofii, právech þi medicínČ,
museli složit dodateþnou maturitní zkoušku z latiny a filozofické propedeutiky. Studium
teologie bylo pro absolventy reálek takĜka nemožné.
Od roku 1869 až do Marchetovy reformy (1908) mČla maturita na reálce dvČ þásti.
Písemná þást se skládala z vyuþovacího jazyka (pČtihodinová práce), pĜekladu z þeského
jazyka do nČmþiny (tĜi hodiny), pĜekladu z nČmþiny do þeštiny (tĜi hodiny), pĜekladu
z francouzštiny do þeštiny (tĜi hodiny), dále z matematiky (þtyĜi hodiny) a deskriptivní
geometrie (pČt hodin). Ústní þást provČĜovala znalosti ze zemČpisu a dČjepisu,
matematiky, pĜírodopisu, fyziky a chemie a jednoho povinného jazyka. V pĜípadČ
špatného výsledku písemné práce þi výroþní známky z deskriptivní geometrie se ústnČ
zkoušelo i z tohoto pĜedmČtu, podobnČ tomu bylo také u jazykĤ. Ústní zkoušku
z pĜírodopisu, fyziky a chemie bylo možno prominout v pĜípadČ dobrého pololetního
a výroþního vysvČdþení.
Hlavní ústní zkoušky probíhaly na konci školního roku (þervenec) pĜed komisí celého
profesorského sboru, které pĜedsedal zemský školní inspektor, pozdČji Ĝeditel jiné stĜední
školy. Podmínkou pĜipuštČní k ústní zkoušce bylo zvládnutí písemné þásti a dostateþné
roþní vysvČdþení. Pokud þtyĜi a více písemných maturitních prací (u doplĖovací zkoušky
vČtšina prací) bylo hodnoceno nedostateþnČ, nebyla ústní zkouška povolena ani v Ĝádném
letním, ani v opravném podzimním termínu.
Žáci soukromých škol, kteĜí nemČli na výroþním vysvČdþení známku z pĜedmČtu,
z nČhož se nezkoušelo pĜi ústní þásti maturitní zkoušky, ale který se na státní škole
v závČreþném roþníku vyuþoval, museli z nČj nejprve složit zkoušku a teprve po jejím
zdárném zvládnutí byli pĜipuštČni k ústní maturitČ.
Výsledky maturitních zkoušek se zapisovaly takto: prohlášen za dospČlého
s vyznamenáním, prohlášen za dospČlého všemi hlasy, prohlášen za dospČlého vČtšinou
hlasĤ, stanovena oprava po prázdninách z jednoho nebo dvou pĜedmČtĤ, reprobován na
jeden rok þi na dobu neurþitou (u externistĤ). AbsolventĤm stĜední školy se vydávala
roþní i maturitní vysvČdþení, na které se kromČ známek z maturitních pĜedmČtĤ

2
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vepisovaly i známky z pĜedmČtĤ, z nichž se nematurovalo (napĜ. náboženství, filozofická
propedeutika, pĜírodní vČdy – prĤmČrná známka za poslední þtyĜi pololetí). Od roku 1896
mohly na státních stĜedních školách maturovat jako externistky þi privatistky i ženy.
V roce 1904 byla aktivována zkušební kommisse gymnasijní pro absolventy þeských
reálek, kteĜí chtČli dále studovat na univerzitČ.3

2 Maturita na reálce v Písku v roce 1876
Tehdy maturoval s výborným výsledkem Antonín Václav Šourek (1857–1926),
pozdČjší univerzitní profesor deskriptivní geometrie na univerzitČ sv. Klimenta
Ochridského v Sofii. Vzhledem k vynikajícímu školnímu prospČchu nebyly ústnČ
zkoumány jeho znalosti z þeského a nČmeckého jazyka, chemie a pĜírodopisu. Jeho ústní
zkouška se tak skládala jen z „úplného minima“ tzv. povinných þástí. O životČ a díle
A. V. Šourka viz [1].
Poznamenejme, že v roce 1876 se na písecké reálce ještČ nematurovalo z francouzštiny.
2.1

Písemná zkouška

O nároþnosti písemné maturitní zkoušky konající se ve dnech 7. 6. až 10. 6. 1876 si
mĤžeme udČlat dobrou pĜedstavu z výroþní zprávy písecké reálky, v níž byla otištČna
témata maturitních prací:
Z þeského jazyku:
Zásluhy Komenského o školství. Pojednání.
Z nČmeckého jazyku:
a) pĜeklad z þeského do nČmeckého: „Povaha M. Krameriusa“, z þítací knihy
þlánek od A. Rybiþky.4
b) pĜeklad z nČmeckého do þeského: „Die Schrecknisse der Alpennatur“, z þítací
knihy Madiery.5
Z mathematiky:
a) Stanovte þíselnou hodnotu radikálu:

a 2 b log a

, jestliže a = 1.45, b = 2.75.
a b
b) V trojúhelníku jest dán rozdíl dvou stran x – y = 45m, stranami tČmito sevĜený
úhel Ȗ = 46o 43' 20'', pak tĜetí strana c = 80m. Stanovte obsah trojúhelníku toho!
c) Stanovte rovnici a délku kolmice spuštČné s vrcholu paraboly, pro níž platí
rovnice y2=3x, na pĜímku vedenou ohniskem pod úhlem Į = 60o 30' 20''!
A=

Z popisného mČĜictví:
a) Zobraziti pĜímku, která prochází daným bodem, seþe danou pĜímku a úhel Į s ní
tvoĜí.
3

Více o maturitních zkouškách z matematiky na þeských stĜedních školách ve druhé polovinČ 19. století
a v první tĜetinČ 20. století viz [2].
PravdČpodobnČ se jednalo o úryvek z knihy Antonína Rybiþky (1812–1899) nazvané Život a pĤsobení Václava
MatČje Krameriusa (nakladatel J. Pospíšil, Praha, 1859, 40 stran) zveĜejnČný v nČkteré þítance.
5
PravdČpodobnČ se jednalo o úryvek z uþebnice Antonína Karla Madiera (1831–1899) nazvané ýítací kniha
nČmecká, nakladatel I. L. Kober, Praha, 1865, 292 stran.
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b) Má se sestrojiti parabolická prĤseþ šikmého kužele, její pravý tvar a síĢ.
c) Sestrojiti roviny, které dotýkají se toþného paraboloidu ve dvou bodech daného
meridianu.6
2.2

KomentáĜ k matematické þásti písemné zkoušky

První p Ĝíklad není nijak složitý. Jedná se jen o úpravu výrazu, práci s mocninami,
odmocninami a logaritmem. Musíme si však uvČdomit, že studenti nemČli k dispozici ani
kalkulaþku, ani logaritmické pravítko. Veškeré výpoþty provádČli jen s použitím
pČtimístných logaritmických tabulek. PĜíklad tak provČĜoval jejich poþtáĜské schopnosti,
zbČhlost v práci s tabulkami, peþlivost a pĜesnost výpoþtu apod. V souþasné dobČ by
tento pĜíklad þinil problém i studentĤm s kalkulaþkou.
Druhý p Ĝíklad také nevypadá obtížnČ. K jeho Ĝešení je tĜeba mít jen základní
poznatky z planimetrie a goniometrie (napĜ. vztah pro výpoþet obsahu trojúhelníku,
kosinová vČta) a umČt sestavit a vyĜešit kvadratickou rovnici. Oznaþíme-li v souladu se
zadáním
a – b = 45 m,

Ȗ = 46o 43' 20'', c = 80 m

a užijeme-li kosinovou vČtu c2 = a2 + b2 – 2ab cos Ȗ, dostaneme po dosazení údajĤ ze
zadání a po jednoduchých úpravách kvadratickou rovnici pro délku strany b
2(1 – cos Ȗ) b2 + 90(1 – cos Ȗ) b – 4375 = 0.
Jedno její Ĝešení je 63,9 (po zaokrouhlení na jedno desetinné místo), druhé je záporné.
Snadno lze nyní dopoþítat délku strany a (a = 108,9 m). Užitím známého vztahu pro
obsah trojúhelníku (S = ½ ab sin Ȗ) získáme S = 2 533 m2.
Problémem je zase numerické zadání, neboĢ použijeme-li matematické tabulky,
zjistíme, že cos 46o 43' 20'' = 0, 68556. Po dosazení má kvadratická rovnice tvar
2(1 – 0,68556) b2 + 90(1 – 0,68556) b – 4375 = 0.
A má být vyĜešena jen s použitím tabulek a písemného výpoþtu. Otázkou zĤstává, s jakou
pĜesností bylo tĜeba pĜíklad vyĜešit.
Dnes by u maturity mohla být pĜedložena i tato úloha, ale musela by mít patrnČ jiné
þíselné zadání. Její Ĝešení by pravdČpodobnČ þinilo znaþné problémy i pĜi použití
kalkulaþek.
TĜetí pĜíklad je klasickou úlohou z analytické geometrie kuželoseþek, které byla na
reálkách ve druhé polovinČ 19. století vČnována znaþná pozornost. PĜi standardní volbČ
kartézské soustavy souĜadnic, tj. vrchol V = [0,0] a ohnisko F = [3/2, 0], má rovnice
pĜímky p procházející ohniskem F pod úhlem Į tvar
x tg Į – y – 3/2 tg Į = 0.
Rovnice hledané pĜímky k, která je kolmá na pĜímku p a prochází vrcholem paraboly V,
je
x + y tg Į = 0.

6

Viz Výroþní zpráva obec. vyšších real. škol v Písku za školní rok 1876, Písek, 1876, str. 22–23.
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Nyní staþí vypoþítat prĤseþík pĜímek p a k; obdržíme bod X, jehož souĜadnice jsou
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Pro vzdálenost vrcholu V a bodu X dostaneme
XV =

( x − 0 )2 + ( y − 0 ) 2

=

)

3tgα

.
2 1 + tg 2α
Poznamenejme, že tento výsledek lze získat použitím známého vzorce pro
vzdálenost bodu od pĜímky; rovnici pĜímky k pro tento výpoþet nepotĜebujeme.
Úloha je opČt komplikována þíselným zadáním: Į = 60o 30' 20'', tg Į = 1,7679.
Dnes bychom zcela nepochybnČ volili zadání daleko jednodušší.
Výše uvedená písemná maturitní zkouška byla poþetnČ nároþná. Správné a úplné
zvládnutí tČchto tĜí pĜíkladĤ za þtyĜi hodiny þistého þasu vyžadovalo poþtáĜské umČní.
Není proto divu, že u vČtšiny studentĤ písemná práce z matematiky nedopadla dobĜe.
2.3

Ústní zkouška

O prĤbČhu ústní maturitní zkoušky si mĤžeme udČlat pĜedstavu z pĜíslušného
Protokolu, který se dochoval v archivu v Písku.7 Obsahuje soupis otázek pro ústní
zkoušky všech studentĤ. A. V. Šourek dostal tyto otázky.
Z matematiky:
1) Periodický zlomek promČniti v zlomek obyþejný.
2) ěešení ¨ z T, x + y + z = m, Į.
3) Geom. místo prĤseþíkĤ kolmice se stĜedem na prĤvodce hyperboly.
Z fyziky:
1) Jak se vypoþte hustota tČlesa.
2) Rovnováha pĜi páce.
3) Úþinek elektr. proudu na jehlu magnetu.
Z dČjepisu a zemČpisu:
1) Básnictví starých ěekĤ a vČdy tČchže.
2) Investitura.
3) Války TurkĤ se Srby a pád Ĝíše srbské.
4) Poloostrov turecký.
5) ěád volební království þeského.
2.4

KomentáĜ k matematické þásti ústní zkoušky

Ústní zkouška probíhala obvykle tak, že se student nejprve 30 minut pĜipravoval na
jednotlivé otázky z každého pĜedmČtu, pak je bČhem tĜiceti minut ústnČ zodpovídal pĜed
maturitní komisí.
První otá zka vztahující se k periodickému zlomku se dnes nedá bČžnému
stĜedoškolákovi položit, neboĢ se tato látka neuþí, aþ je to jen jednoduchá aplikace
geometrické posloupnosti, resp. geometrické Ĝady. Z dochovaného protokolu není zĜejmé,
7
Protokol sepsaný pĜi ústních zkouškách maturitních na konci školního roku 1875–76 dne 17. þervence 1876,
fond Reálné gymnázium dr. Adolfa Heyduka, Písek 1850–1953, kartón þ. 41, Státní okresní archiv Písek.
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co se pĜesnČ u ústní zkoušky požadovalo. Zda byl zadán konkrétní pĜíklad, který mČl být
vyĜešen, nebo zda mČly být vyloženy základy teorie.
Druhá ot ázka není v protokolu zapsána srozumitelnČ, proto je velmi obtížné ji
komentovat. Vzhledem k þasové dotaci ústní zkoušky je však pravdČpodobné, že se
nepožadovalo Ĝešení konkrétního pĜíkladu, ale že mČly být vyloženy základní planimetrické a goniometrické vztahy v trojúhelníku.
TĜetí otázka je typickou úlohou z oblasti množin bodĤ daných vlastností. Zadání lze
formulovat takto: najdČte geometrické místo prĤseþíkĤ prĤvodiþe bodu hyperboly
(tj. spojnice ohniska a libovolného bodu ležícího na hyperbole) a pĜímky kolmé na tento
prĤvodiþ, která prochází stĜedem hyperboly. Úloha vyžaduje jen porozumČní základĤm
rovinné geometrie. Dobrému studentu je po krátkém rozboru zĜejmé, že Ĝešením jsou dvČ
Thaletovy kružnice sestrojené nad prĤmČry FS a GS, kde S je stĜed hyperboly a F a G
jsou její ohniska. Poznamenejme, že podobné úlohy se vyskytují i v souþasných maturitních sbírkách.

3 ZávČr
Domnívám se, že maturitní zkouška (nejen z matematiky) konaná v roce 1876 na
písecké reálce byla nesrovnatelnČ obtížnČjší a nároþnČjší než souþasné maturity.
V matematice se v písemné þásti provČĜovala pĜedevším schopnost provádČt delší
a komplikovanČjší výpoþty, neboĢ se pĜedpokládalo, že absolvent reálky bude buć
pokraþovat ve studiu na technice a stane se inženýrem, nebo bude pracovat v bance,
technické kanceláĜi, na finanþním úĜadČ apod., tudíž bude potĜebovat znaþnou poþetní
zbČhlost. V ústní þásti se provČĜovalo porozumČní teoretickým základĤm matematiky
a prokazovala se schopnost struþnČ a jasnČ vyložit osvojené poznatky.
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DOBA C. F. GAUSSE
MARIE BENEDIKTOVÁ
Abstract: The aim of this paper is to focus on a historical and philosophical background
of work and life of Carl Friedrich Gauss. We describe German history during the 18th–
19th centuries as a part of a political situation in Europe. And on this background, we give
a narrative of a Gauss’s life progress from mathematics to astronomy and geodesy. At the
end, we close to philosophy that could influence Gauss’ thoughts and mind about space.

1 Úvod
Proþ vĤbec zpochybĖovat 5. EukleidĤv postulát? Proþ se mĤže rodit neeukleidovská
geometrie? Jaké jsou dĤvody vzniku masivního vČdeckého rozvoje v NČmecku v první
polovinČ 19. století? Kde se rodí myšlenky a nutkání ke znovuobjevení „zmizelé“
planetky?
Tyto uvozující tázací vČty berme jako naladČní do pĜedporozumČní, nikoli jako cíl,
následujícího pojednání. To si rozhodnČ neklade nárok (už jen pro rozsah) na jejich
zodpovČzení. Pokusme se tedy popsat dobu NČmecka mezi 18. a první polovinou
19. století a vyprávČjme pĜíbČh života jednoho z nejvýznamnČjších a nejvlivnČjších
nČmeckých myslitelĤ.

2 NČmecko v 18. století a Gauss v Brunšviku
Po náboženských válkách pĜichází v EvropČ model absolutistické vlády, ve které je
veškerá moc v rukou panovníka. Ten není vázán platnými zákony, ale pouze zákony
božskými – „L’état c’est moi“ (stát jsem já). V této dobČ dochází ke zĜizování státního
úĜedního aparátu, který je pĜímo podĜízen (a pouze) panovníkovi, stejnČ jako
k zestátĖování – stále þastČji dochází k centrálnímu Ĝízení veĜejných záležitostí. ZároveĖ
také dochází k postupnému faktickému zániku stavĤ. Šlechta i duchovní stále sice
požívají stejných výhod, ale stát a mČšĢanstvo po hospodáĜské stránce sílí natolik, že
politickou moc prakticky pĜebírají. NapČtí ve spoleþnosti se snaží pĜevážnČ v nČmeckých
zemích Ĝešit forma osvícenského absolutismu, který však s osvícenstvím nemá pĜíliš
spoleþného a je jen zástČrkou pĜed bouĜemi lidu ve smyslu spoleþenské smlouvy, ke
kterému velmi zĜetelnČ dochází ve Francii.
Na rozdíl od absolutismu francouzského s centralizovaným státem je v NČmecku
absolutismus pouze na úrovni jednotlivých, rĤznČ silných zemí. NČmecká knížectví
a vévodství pĜitom sloužila úþelovČ, nejednotnČ, nejrĤznČjším mocensko-politickým
zájmĤm, aĢ už francouzským, rakouským þi anglickým. V alianþních spojenectvích
evropských mocností þasto rozhodovala na politicko-silové misce vah. V té dobČ
významu vedle rodu HabsburkĤ nabývají i Welfové, kteĜí od roku 1235 ovládají
vévodství brunšvicko-lüneburské. Roku 1692 dochází k ustavení hannoverského
kurfiĜtství a roku 1714, po válce o španČlské dČdictví, dosahují Welfové nástupnictví ve
Velké Británii. Po evropské nadvládČ Francie pĜebírá mocenskou situaci pentarchie,
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systém pČti mocností, Pruska, Rakouska, Velké Británie, Francie a Ruska, který je
víceménČ až do první svČtové války vyrovnaný.1
Do této doby se 30. dubna 1777 v Brunšviku (Braunschweig) kameníkovi, ale také
obchodníkovi a vynikajícímu poþtáĜi, Gebhard Dietrich Gaussovi rodí syn Johann Carl
Friedrich. BČhem školních let vyniká jeho talent pro jazyky a jeho pĜítelem se stává
Johann Christian Martin Bartels, pozdČjší profesor matematiky ve Švýcarsku a ruské
Kazani, kde uþil i Nikolaje Lobaþevského. Uvádí se,2 že BartelsĤv profesor matematiky
Zimmerman pĜedstavuje mladého Gausse pro jeho matematické i jazykové nadání
brunšvickému vévodovi Carlu Wilhelmovi Ferdinandovi. Vévoda je jeho znalostmi
nadšen, Gauss dostává darem logaritmické tabulky a vévoda se stává jeho donátorem po
þas celých následujících studií. Jak jsme v pĜedchozím odstavci uvedli, Brunšvicko se
v té dobČ stává významné i z pohledu celé NČmecké Ĝíše a vévoda mČl i velkou
spoleþenskou prestiž. O rok pozdČji tedy nastupuje Gauss na Collegium Carolinum. Jak
píše Dunnington,3 byla to vynikající pĜíprava pro studium na univerzitČ. Gauss zde
studuje Newtonovy, Eulerovy a Lagrangeovy práce, ale také klasické i moderní jazyky,
a je v nich perfektní.

3 Gaussova studia v Göttingen v revoluþních þasech
NČmecké dČjiny na pĜelomu 18. a 19. století jsou ovlivnČny pĜedevším francouzskou
revolucí s totálním pĜevratem spoleþenským i politickým. I když v NČmecku ke státnímu
pĜevratu jako ve Francii nedochází, i tak se v dĤsledku expandujících francouzských
zájmĤ, pĜerĤstajících v napoleonské války, mČní mocensko-politické, ale i územní
rozložení sil v nČmeckém císaĜství. Roku 1803 se posouvají hranice jednotlivých zemí,
malé rozdrobené státy se posilují, až se roku 1806 sluþují v Rýnský spolek, a tím
pĜedesílají definitivní rozpad nČmecké Ĝíše.4
Roku 1795 opouští Gauss Brunšvik a zapisuje se na mladou univerzitu v Göttingen. Je
to naposledy, kdy užívá i jméno Johann. JeštČ než odjede, objevuje základy metody
nejmenších þtvercĤ, o deset let pozdČji ji nezávisle na nČm publikuje Legendre. V této
dobČ v NČmecku vznikají tĜi nové, moderní univerzity, v Halle, Göttingen a v Erlangenu.
Za vznikem té v Göttingen stojí roku 1737 anglický král George II. Brzy po vzniku se
Göttingen stává vyhledávanou vzdČlávací institucí pro pĤlku dnešního NČmecka, ale i pro
zahraniþní studenty. Gauss stojí pĜed rozhodnutím, zda studovat klasickou filologii anebo
matematiku. Díky pĜátelství s brunšvickým rodákem Johannem Josephem Antonem
Idem, se kterým se setkává až v Göttingen, se vydává na cestu matematiky. SpoleþnČ
ještČ s Arnoldem Wilhelmem Eschenburgem jsou nerozluþnými pĜáteli. Eschenburg
pozdČji vstupuje do služeb vévody brunšvického jako sekretáĜ jeho kabinetu (vlády), Ide
je jako profesor matematiky pozván do Moskvy, kde pozdČji na nehostinné poþasí umírá.
Jeho nejdĤvČrnČjší pĜítel „na život a na smrt“ je ale Farkas Bolyai von Bolya,
pĤvodem ze starého maćarského šlechtického rodu. „Gauss jednou prohlásil, že Bolyai
byl pouze jediným, kdo porozumČl, jak proniknout k jeho náhledu na základy

1

Srv. [5, str. 105–108].
Srv. [1, str. 14–16 a str. 391].
[1, str. 17].
4
„Svatá Ĝíše Ĝímská národa nČmeckého […] nebyla od vestfálského míru z roku 1648 scénou, na níž by se
rozhodovalo o nČmeckých dČjinách; tento proces probíhal ve vzrĤstající míĜe na úrovni jednotlivých nČmeckých
státĤ.“ [5, str. 132]
2
3
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matematiky.“5 V osmnácti letech, v dubnu 1796, dokáže objevit eukleidovskou
konstrukci pravidelného sedmnáctiúhelníku, poprvé publikuje a profesor Zimermann je
na nČho náležitČ hrdý.6 Jedná se vlastnČ o faktický zaþátek jeho matematické kariéry.
S Bolyaiem navštČvují spoleþnČ Brunšvik, obþas Bolyai dokonce navštíví jeho rodiþe
sám. ZmiĖme jen ještČ, že Farkas Bolyai byl otcem Jánose Bolyaie, který objevil
hyperbolickou neeukleidovskou geometrii.7
Roku 1799 obhajuje disertaþní práci, která obsahovala i dĤkaz základní vČty algebry.
DĤkaz bČhem zbytku života stále vylepšoval a tĜikrát publikoval (naposledy 1849).
Gaussovi i pĜes mnoho jeho nových objevĤ matematika nepĜipadala tolik atraktivní jako
astronomie, kdy v zimČ roku 1801 napomohl k znovuobjevení planetky Ceres. Navázal
na nČkolik málo pozorování Guiseppe Piazziho a svými výpoþty napomohl Franzi
Xaveru von Zachovi (Gottha) a Heinrichu Olbersovi (Brémy). Zbytek života se vČnoval
astronomii.

4 Odklon od profesionální dráhy matematiky v neklidném NČmecku
Napoleonské války mají za dĤsledek zhroucení Pruska (1807) a s Rakouskem (1809)
se tak stávají druhoĜadými mocnostmi. „Zatímco NČmecko bylo politicky u konce
a Napoleonova vojska defilovala ve Vídni a v BerlínČ, dosáhli nČmeþtí básníci a myslitelé
svČtového vČhlasu a stali se zakladateli velkého období v dČjinách kultury – epochy
klasicismu.“8 StejnČ tak zmiĖme první vČtu Dunningtonovy monografie: „V letech 1813–
1832 byli v NČmecku tĜi nejvČtší géniové: Goethe, Gauss a Wagner.“9 Je to spoleþenské
napČtí, které má za následek takovouto tvorbu?
Státy Rýnského spolku pĜebírají francouzský vzor státního aparátu, hroutí se cechovní
systém, obnovuje se školství a vzdČlanost. Vše ale už Ĝídí výkonné úĜednictvo, které se
nyní rekrutuje i z mČšĢanstva. S koncem napoleonských válek se rozpadá i Rýnský
spolek, Evropa se víceménČ po vídeĖském kongresu vrací k pĜedrevoluþní rovnováze
mocenských sil, pĜesto reformy zĤstaly. NČmecká Ĝíše obnovena nebyla, stĜednČ velké
nČmecké státy si zachovaly svoji svébytnost, Prusko i Rakousko byly obnoveny na
úroveĖ evropských velmocí, avšak s územními zmČnami, a tím i s nedoĜešenými
vnitĜními nČmeckými otázkami, které volný NČmecký spolek, sdružující 35 nČmeckých
knížecích státĤ a 4 svobodná Ĝíšská mČsta, Ĝešit nedokázal. Nebylo to naplnČní ideálĤ
národnostních osvobozeneckých válek a zklamaní studenti tak zakládají na Wartburské
slavnosti (1818) Všeobecný nČmecký buršenšaft, spolek studentĤ jedenácti univerzit
v duchu národního a liberálního hnutí. Ve svých požadavcích chtČjí ústavu s právem na
svobodu jednotlivce, ale i úþast národa na celkovém dČní. O rok pozdČji je hnutí
z Metternichova podnČtu zakázáno s postihy pro studenty, ale i profesory.10 Hnutí se na
univerzitách skrytČ udržuje a je podhoubím pro revoluþní rok 1848. Spontánní lidová
povstání zasahují témČĜ všechna nČmecká mČsta a vedle nacionálnČ konzervativních
5

[1, str. 27].
[2, str. 3].
VopČnka (viz [6, str. 57]) zmiĖuje, že právČ János Bolyai dokázal prolomit pochybnosti o stvoĜení nového
geometrického svČta podobnČ jako ve stejné dobČ (rektor kazaĖské univerzity) Nikolaj I. Lobaþevskij.
8
[5, str. 125–126].
9
[1, str. 3].
10
„Všichni vysokoškolští profesoĜi, kteĜí „zneužíváním svého zákonného vlivu na mysl mládeže, šíĜením
škodlivých, veĜejnému poĜádku a pokoji nebezpeþných nebo zásady stávajícího státního zĜízení podvracejícího
uþení projevili svou nezpĤsobilost k vykonávání jim svČĜeného dĤležitého úĜadu“, mČli být nekompromisnČ
zbaveni svých kateder a nesmČli být znovu zamČstnáni v žádném ze spolkových státĤ.“ [5, str. 148]
6
7
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a umírnČnČ liberálních hlasĤ se þím dál více ozývají i hlasy levicovČ demokratické. Pokus
vytvoĜit nové parlamentní jednotné NČmecko ale padl. NicménČ pĜedrevoluþní stav se
obnovit nepodaĜí a i Prusko a Rakousko jsou nuceny zavést ústavu jakožto naĜízení
panovníka, tj. bez úþasti lidu.11 Základní práva tehdy vznesená jsou z velké þásti
pĜebíraná roku 1919 ústavou výmarské republiky.
K politickým a spoleþenským událostem ohlednČ Gausse poznamenejme, že se v jeho
životopisech pĜíliš na toto téma napíše. Ví se, že se ke konci svého života roku 1848
klonil na stranu konzervativcĤ, politicky þinný však není. NicménČ vraĢme se na zaþátek
tohoto období.
Roku 1807 Gauss pĜijímá místo profesora astronomie v Göttingen a o rok pozdČji se
jeho žákem stává Heinrich Christian Schumacher, pozdČji C. L. Gerling, Bernhard
Nicolai, August Ferdinand Möbius a Johann Franz Encke, samí vlivní astronomové
a matematici. PĜednáší astronomii, teorii pohybu nebeských tČles (v duchu své stČžejní
astronomické knihy Theoria motus), soukromČ i praktickou astronomii. V roce 1816 je
v Göttingen otevĜená nová hvČzdárna a Gauss se stává jejím Ĝeditelem. PozdČji se
v pĜednáškách vČnuje kometám, výpoþtu zatmČní Slunce a MČsíce a výpoþtové
astronomii. Od roku 1823 pĜednáší i matematiku – teorii pravdČpodobnosti, obecnou
teorii kĜivých ploch, numerickou matematiku a nakonec pĜímo i svou metodu nejmenších
þtvercĤ (až od roku 1835).

5 Prostor
Posledním zlomovým bodem v GaussovČ životČ je rok 1821, kdy vynalézá heliotrop
a zaþíná se vČnovat geodézii. V letech 1822 až 1826 provádí pomocí svého vynálezu
triangulaci Hannoveru a získává tak mČĜení údajnČ až milionu trojúhelníkĤ. Traduje se,
že myšlenka nalézt trojúhelník, jehož souþet úhlĤ nebude roven dvČma pravým (neboli
zhroucení eukleidovské geometrie), vedla Gausse k promČĜování trojúhelníku BrockenHohenhagen-Inselsberg.12 Odchylka souþtu však byla v mezích možných chyb. NicménČ
uvažovat, že by tomu tak nebylo, v dobČ, kdy se mnoho matematikĤ snaží dokázat
5. EukleidĤv postulát, bylo velice odvážné. Bylo to v dobČ, kdy ani János Bolyai, ani
Nikolaj Lobaþevskij ještČ své úvahy nepublikovali. Dunnington13 i VopČnka14 se zmiĖují,
že Gauss si byl vČdom otevĜení nové nepoznané geometrie, nicménČ zĜejmČ z dĤvodu
strachu z polemiky15 nepublikuje.
Je zĜejmé, že aþ nikdy nestudoval filosofii, byl velmi poznamenán pĜedstavami
Immanuela Kanta. Nejspíš už jeho výchova byla poznamenána obratem poznání od
pĜedmČtu k þistému rozumu. Rozumu, který se ale zároveĖ stává poslední instancí našeho
poznání, na kterém vše leží a který lze i zpochybnit. Jak lze z korespondence vystopovat,
Gauss bČhem svého života rekreaþnČ studoval spisy Humeovy, Francise Bacona,
Christiana Wolffa, Friese, René Descartese, Johna Locka. MČl velkou zálibu v HegelovČ
filosofii. Když popáté pĜeþetl Kantovu Kritiku þistého rozumu, dodal, že vše je napsáno

11

Srv. [5, str. 145].
Srv. [6, str. 54].
Srv. [1, str. 174–190].
14
[6, str. 61].
15
Jako vážený profesor astronomie – byl þlenem mnoha prestižních vČdeckých spoleþností a nositelem Ĝady
vyznamenání – nejspíš nemČl zapotĜebí se hádat o matematiku.
12
13
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o nČm.16 SamozĜejmČ, že ho nejvíce zajímaly otázky prostoru, který je nejvýznamnČjší
a nejzákladnČjší složkou apriorního poznání, tj. poznání samého o sobČ. „Prostor jakožto
þistý názor, jakožto forma, v níž dochází k uskuteþĖování reálných objektĤ, rozhodující
o jejich tvarech a velikostech, nám umožĖuje provádČt úvahy o tvarech a velikostech
a […] též již o pohybech reálných objektĤ.“17 Možná i proto ho tolik zajímá astronomie
vþetnČ praktické astronomie a geodézie než þistá matematika. Gauss chce vČdČt, jak to se
svČtem a naším poznáním mj. i prostoru je. „Prvním požadavkem Kantovy filozofie […]
je, aby myšlení zkoumalo samo sebe, do jaké míry je schopné poznávat. Dnes jsme už
ovšem pĜekroþili Kantovu filozofii a každý by chtČl být dále.“18
Carl Friedrich Gauss umírá 23. února 1855. Zbylo nám po nČm velice mnoho
teoretických i užiteþných poznatkĤ z oblasti matematiky, fyziky i astronomie. Sám byl
pĜedevším astronomem a pak až matematikem, aþ se nám dnes jeví v opaþném svČtle.
Matematiku zjevnČ užíval ke svým praktickým potĜebám v astronomii, geodézii, optice,
krystalografii a také elektromagnetismu, a tak není divu, že stál u hlavních výsledkĤ
teorie chyb, základĤ statistiky, numerické matematiky. Jeho metody z astronomie se
víceménČ používají dodnes. Smyslem tohoto pojednání však bylo popsat dobu, ve které
tvoĜil, a dĤvody, proþ tak mohl tvoĜit.
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MATEMATIKA NA SLOVENSKU
1945–1965
JÁN ýIŽMÁR
Abstract: This paper depicts a brief outline of the institutional and personal development of the
mathematical community in Slovakia during the first fifteen-years period after the World War II.
It shows the necessity and usefulness of university institutions for the existence and development
of scientific activities in mathematics.

Úvod
Produkcia vedeckých výsledkov v matematike v 20. storoþí je obvykle zviazaná s existenciou
a þinnosĢou inštitúcií, v ktorých vedecká práca je nevyhnutnou a podstatnou zložkou ich poslania
a neoddeliteĐnou súþasĢou ich výkonov. Takýmito inštitúciami v 20. storoþí boli hlavne vysoké
školy a vedecké ústavy, v ktorých matematika zohrávala rolu objektu prvoradej dôležitosti alebo
mala aspoĖ postavenie jedného z kĐúþových predmetov pracovnej náplne inštitúcie. Osamelí
bežci typu Grassmanna, Weierstrassa alebo Ramanujana, ktorí tvorili novú matematiku v hlbokej
izolácii od popredných vedeckých centier – u prvých dvoch však nie v absolútnej odlúþenosti od
zdrojov informácie o výsledkoch vedeckej tvorby – patrili v 20. storoþí, najmä v jeho druhej
polovici, k dávno prekonanej etape vývinu. Z hĐadiska splnenia podmienok nevyhnutných pre
úspech tvorivej vedeckej práce v matematike poskytovala situácia na Slovensku po skonþení
2. svetovej vojny v r. 1945 neveĐmi optimistický a perspektívny obraz. Jedinou reálne
fungujúcou vysokou školou s vysokoškolskou výuþbou matematiky bola na Slovensku Slovenská
vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave, na ktorej podstatnú þasĢ výuþby obstarávali prof.
Jur Hronec a prof. Josef Kaucký ([4]). Matematický ústav Prírodovedeckej fakulty Slovenskej
univerzity (PF SU), formálne zriadený v októbri 1944, bol fakticky personálne zjednotený
s obsadením I. a II. ústavu matematiky na SVŠT. To isté sa týkalo Ústavu deskriptívnej
geometrie na SVŠT a Ústavu deskriptívnej geometrie na PF SU na þele so spoloþným
prednostom Dr. techn. Gabrielom ýenČkom. Rozdiel v deskriptívnogeometrickom vzdelávaní
poslucháþov techniky a kandidátov stredoškolského uþiteĐstva deskriptívnej geometrie spoþíval
v niekoĐkých špeciálnych prednáškach, ktoré pre poslucháþov uþiteĐstva deskriptívnej geometrie
na PF SU konal ako honorovaný docent od r. 1943 stredoškolský profesor RNDr. Viktor Svitek.
Na SVŠT a na PF SU pôsobil po návrate z koncentraþného tábora jediný matematik splĖujúci
kritériá vedeckého pracovníka v modernej oblasti matematiky – RNDr. Štefan Schwarz ([1], [3]).
V oblasti publikaþných možností bola situácia rovnako neutešená. Jediné vedecké
periodikum, ktoré príležitostne dávalo k dispozícii svoje stránky matematikom na publikáciu ich
výsledkov, bol Technický obzor slovenský. NiekoĐko polosúkromných monografií a ojedinelé
vydania zborníka Prírodovedeckej fakulty SU predstavovali popri vydaní Hroncových uþebníc
matematiky ([4]) a ýenČkových skrípt z deskriptívnej geometrie jedinú vysokoškolskú
matematickú produkciu poþas vojnovej I. Slovenskej republiky.
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1945–1950
Po prekonaní prvých mesiacov povojnového chaosu, zákonitých Ģažkostí a všemožných
nedostatkov zaþala na jeseĖ r. 1945 vysokoškolská výuþba matematiky v Bratislave pokraþovaĢ
v podstate s nezmeneným personálnym obsadením, s ktorým sa na jeseĖ r. 1944 skonþila. Mierne
zmeny prinieslo angažovanie absolventov Prírodovedeckej fakulty SU Ladislava Mišíka (1921–
2001) ([2]) a Michala Haranta (1920–1995) za asistenta matematiky, resp. deskriptívnej
geometrie, resp. RNDr. Antona HuĢu (1915–2000) ako suplenta PF SU (už od r. 1943) pre odbor
numerickej matematiky. RNDr. Štefan Schwarz sa r. 1946 habilitoval na SVŠT, r. 1947 bol
vymenovaný za mimoriadneho profesora a stal sa prednostom I. ústavu matematiky na SVŠT
namiesto prof. J. Kauckého, ktorý prešiel na Vysoké uþení technické v Brne. S platnosĢou od
r. 1947 boli vymenovaní za mimoriadnych profesorov matematiky RNDr. Viktor Svitek a RNDr.
František Jurga, ktorý predtým príležitostne pôsobil ako honorovaný docent aplikovanej
matematiky na SVŠT ([6]). Ich pôsobiskom sa stala Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity
(PdF SU) v Bratislave, ktorá zaþala svoju þinnosĢ v školskom roku 1947–1948, hoci oficiálne
zriadená bola už rok predtým. Prvým dekanom fakulty bol prof. J. Hronec. Prof. Jurga bol
þoskoro preložený do Košíc, kde sa stal jednou zo zakladajúcich osobností vysokých škôl trvalo
alebo doþasne pôsobiacich v Košiciach.
Publikaþná vedecká produkcia slovenských vysokoškolských uþiteĐov v tomto období nebola
príliš rozsiahla, þo pri záĐahe organizaþných a pedagogických povinností na pracoviskách nebolo
príliš prekvapivé, tobôž keć nové pracoviská a nové študijné programy vyžadovali prípravu
nových študijných materiálov. Vyšlo niekoĐko prác prof. Š. Schwarza s ústrednou tematikou jeho
vtedajšieho obdobia – teóriou pologrúp, ktorej sa venoval od zaþiatku štyridsiatych rokov.
Blahodarný vplyv na vedeckú orientáciu a výchovu mladých vedeckých kádrov na
Prírodovedeckej fakulte SU malo úþinkovanie prof. Otakara BorĤvku z Masarykovej univerzity
v Brne, ktorý od r. 1947 po dobu jedenásĢ a pol roka viedol prednášky a semináre z niekoĐkých
partií teórie diferenciálnych rovníc a má osobnú zásluhu na raste vedeckej kvalifikácie
niekoĐkých slovenských matematikov. Osobne usmernil záujem Milana Kolibiara a Jána
Jakubíka, konþiacich štúdium na PF SU v druhej polovici 40. rokov, na vznikajúce perspektívne
odvetvie teórie zväzov, o ktorom práve bola vyšla monografia G. Birkhoffa Lattice theory. Táto
oblasĢ sa stala pre oboch celoživotnou tematikou.
Koncom 40. rokov boli na SVŠT v Bratislave tri matematické ústavy: I. ústav matematiky
s prednostom mim. prof. Š. Schwarzom a asistentmi M. Kolibiarom a J. Jakubíkom, II. ústav
matematiky s prednostom prof. J. Hroncom a asistentmi RNDr. Ladislavom Mišíkom a RNDr.
Markom Švecom a Ústav aplikovanej matematiky s prednostom RNDr. Antonom HuĢom
a jedným asistentom. K matematickým pracoviskám SVŠT možno zarátaĢ aj Ústav deskriptívnej
geometrie s prednostom mim. prof. G. ýenČkom a asistentom RNDr. Václavom Medekom.
Naćalej prevládala personálna symbióza matematických ústavov SVŠT a PF SU, v urþitej miere
aj s matematickým ústavom na Pedagogickej fakulte SU, hoci urþité náznaky oddelenia ústavov
sa už zaþali objavovaĢ.
Potreba zvýšeného poþtu kvalifikovaných uþiteĐov pre 6.–9. roþník strednej školy (podĐa
zákona o jednotnej škole z 21. 4. 1948) vychovávaných na pedagogickej fakulte si vyžiadala
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zriadenie poboþky bratislavskej fakulty v Košiciach r. 1949, presídlenej do Prešova r. 1952,
a konzultaþných stredísk v Nitre a Zvolene, ktoré potrebu kvalifikovaných vyuþujúcich saturovali
náborom uznávaných miestnych stredoškolských odborníkov a þerstvých absolventov vysokoškolského uþiteĐského štúdia.

1951–1960
Do života všetkých vysokých škôl v ýesko-Slovensku, a tým aj do života vysokoškolských
matematických pracovísk výrazne zasiahla realizácia vysokoškolského zákona z r. 1950, ktorým
sa obsahová náplĖ aj organizaþná štruktúra vysokoškolského štúdia a pracovísk vysokých škôl
mali prispôsobiĢ obvyklým inštitúciám a poriadkom zavedeným v Sovietskom zväze. Základnou
organizaþnou jednotkou výkonnej štruktúry pracovísk sa namiesto ústavu stala katedra,
združujúca primerane poþetný operatívny kolektív pracovníkov toho istého odboru
s komplexnými povinnosĢami v oblasti organizaþnej, pedagogickej a odborno-vedeckej. Tak sa
rázne pretrhla „personálna únia“ matematických ústavov SVŠT a PF SU a vznikli relatívne
striktne oddelené útvary, ktorých spolupráca s pribúdajúcim þasom a prílevom nových þlenov na
pracoviská znateĐne ochabovala. Vedúcim katedry matematiky na PF SU sa stal prof. J. Hronec,
vedúcim jedinej katedry matematiky na SVŠT sa stal prof. Š. Schwarz. Na PdF SU zlúþením
ústavov vznikla katedra matematiky a fyziky, ktorej vedúcim sa stal fyzik prof. Ján Vanoviþ.
(PodĐa vysokoškolského zákona z r. 1950 zanikla kategória mimoriadnych profesorov a vznikla
jednotná kategória vysokoškolských profesorov s oznaþením profesor.)
ýasté organizaþné a dislokaþné zmeny v sieti vysokého školstva dostali relatívne
definitívnu podobu r. 1952, keć vznikli a natrvalo sa usídlili Vysoká škola technická (VŠT)
v Košiciach, Vysoká škola lesnícka a drevárska (VŠLD) vo Zvolene a Vysoká škola
poĐnohospodárska (VŠP) v Nitre. Osamostatnenie týchto škôl prinieslo so sebou aj vznik nových
vysokoškolských matematických pracovísk. Tak vznikla na VŠT v Košiciach katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie s vedúcim prof. F. Jurgom (1909 – 1963), na VŠLD vo Zvolene vznikla
katedra matematiky a fyziky s vedúcim prof. RNDr. Cyrilom Palajom (1912 – 1984). Na VŠP
v Nitre vznikla samostatná katedra matematiky až r. 1972; jej prvým vedúcim sa stal prof. RNDr.
František KrĖan (1909–1981). Vznik toĐkých nových vysokoškolských matematických pracovísk
zaþiatkom 50. rokov bol zákonito sprevádzaný akútnou potrebou kvalifikovaných vysokoškolsky
vzdelaných matematických kádrov, ktorých nebol v tom þase na Slovensku nadbytok a ktoré sa
vtedy spravidla regrutovali z kruhov schopnejších stredoškolských profesorov. Na Slovensku
chýbalo zázemie typické pre krajiny s tradiþným systémom vysokých škôl, v ktorom sa z radov
schopných, vzdelaných a ambicióznych stredoškolských profesorov habilitáciami vytvárala
záloha uchádzaþov o miesta vysokoškolských uþiteĐov. Ostatne, nový systém kategorizácie
vysokoškolských uþiteĐov, v ktorom poþetne prevládala kategória odborných asistentov, ani
osobitý tlak na vyššiu kvalifikáciu pracovníkov pre zaradenie do kategórie docentov a profesorov
v prvom období existencie nových katedier naliehavo nevytváral.
Ćalším ustálenú tradíciu domácich vysokých škôl narúšajúcim zásahom do života vysokých
škôl bol vysokoškolský zákon z r. 1953, ktorý zaviedol paušálne oznaþovanie vysokoškolských
absolventov univerzitného štúdia, zrušil udeĐovanie tradiþných akademických titulov a namiesto
nich zaviedol kategóriu vedeckých hodností kandidáta vied a doktora vied s osobitým systémom
prípravy na získanie prvej hodnosti formou vedeckej ašpirantúry pod vedením kvalifikovaného
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školiteĐa. Väþšina matematických vysokoškolských pracovísk na Slovensku v prvých rokoch
platnosti nových zákonov nespĎĖala podmienky na oprávnenie udeĐovaĢ vedecké hodnosti
v oblasti fyzikálno-matematických vied.
NeveĐmi serióznym a solídne premysleným zásahom do systému vysokých škôl bol pokus
o oddelenie tzv. odborného štúdia na klasických fakultách univerzít (filozofická
a prírodovedecká) od špecializovanej prípravy uþiteĐov 2. stupĖa základnej školy na dvojroþných
vyšších pedagogických školách a uþiteĐov vyšších stredných škôl na štvorroþných vysokých
školách pedagogických. Tento predþasný a pre malú krajinu sþasti aj hospodársky neúnosný
experiment s krátkodobým trvaním v rokoch 1953–1959 (s dobiehaním cyklu do konca školského
roku 1961–1962) znamenal zbytoþné oslabenie kvalifikaþnej úrovne potenciálne jednotných
matematických katedier na univerzitách. Vedúcim katedry matematiky na fakulte prírodných vied
jedinej vysokej školy pedagogickej na Slovensku v Bratislave (s filologickou fakultou v Prešove)
bol prof. V. Svitek, vedúcim katedry matematiky vyššej pedagogickej školy v Bratislave bol doc.
Ján Stalmašek.
Ćalšiu etapu reformy uþiteĐského štúdia pre základné školy vrátane štúdia uþiteĐstva
matematiky pre 2. stupeĖ základných škôl predstavovali pedagogické inštitúty, ktoré vznikli
namiesto zrušených vyšších pedagogických škôl v Trnave (kam sa presídlila škola z Bratislavy),
v Nitre, v Banskej Bystrici a v Prešove. Od r. 1964, keć sa štatút inštitútov zmenil na štatút
riadnych vysokoškolských fakúlt, sa matematické katedry týchto pracovísk budovali s väþšou
intenzitou a hlbším teoretickým dôrazom.
Poslednou matematickou inštitúciou, ktorá vznikla r. 1959 ako zárodok dnešného
Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, bol Kabinet matematiky pri SAV,
ktorého prvým riaditeĐom bol prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc.(1919–1991) ([6]), pôvodne
pracovník katedry matematiky Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a v rokoch 1952–1958
rektor tejto školy. Skromné personálne zaþiatky kabinetu zodpovedali zámerom prof. Schwarza,
ktorý v záujme budovania budúceho ústavu ako špiþkového pracoviska uprednostĖoval pozvoĐné
obsadzovanie kabinetu kvalitnými a perspektívnymi mladými kádrami pred masívnym príjmom
priemerných uchádzaþov. Prof. Kotzig bol priekopníkom teórie grafov na Slovensku.
Tvorivá vedecká práca v matematike sa na Slovensku v 50. rokoch rozbiehala znaþne
pozvoĐna. Okrem prof. Schwarza, ktorý intenzívne a úspešne pokraþoval v rozvíjaní tematiky
teórie pologrúp, sa už v prvej polovici 50. rokov uviedli prvými prácami z teórie zväzov
M. Kolibiar a J. Jakubík ([1]). V tejto þinnosti úspešne pokraþovali až do konca predmetného
obdobia, J. Jakubík od r. 1952 už ako pracovník VŠT v Košiciach. Z uþiteĐov katedry
matematiky na SVŠT sa záujem L. Mišíka orientoval na teóriu funkcií a funkcionálnu analýzu
a pozornosĢ M. Šveca sa upriamila na teóriu obyþajných diferenciálnych rovníc ([5]). Táto
tematika predstavovala aj hlavný prúd vedeckej práce na PF SU v Bratislave (od r. 1954 opäĢ
Univerzita Komenského), kde okrem dvojdielnej monografie prof. Hronca Diferenciálne rovnice
I, II (1956, 1958) ([4]) boli úspešne obhájené kandidátske dizertaþné práce Michala Greguša
a Valtera Šedu. Novú tematiku do spektra vedeckej práce v matematike na PF UK vniesol
absolvent uþiteĐstva matematiky a fyziky na Karlovej univerzite v Prahe RNDr. Tibor Šalát,
ktorý svoju celoživotnú vedeckú tvorbu zasvätil teórii þísel a teórii reálnych funkcií. Práce prof.
Jana Srba zo syntetickej algebrickej, projektívnej a deskriptívnej geometrie, doc. Miliþa Syptáka
z diferenciálnej geometrie n-rozmerného euklidovského priestoru a doc. Michala Haranta
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z klasickej diferenciálnej a deskriptívnej geometrie, publikované vo fakultnom zborníku Acta
facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Seria Mathematica, neprekroþili obzor
klasickej tematiky. Rovnaké hodnotenie možno v podstate vysloviĢ o geometrických
publikáciách prof. V. Sviteka, prof. G. ýenČka a doc. V. Medeka. V numerickom riešení
diferenciálnych rovníc zaznamenal pokrok spresnením klasických výsledkov doc. A. HuĢa ([5]).
Z vtedajších mimobratislavských pracovníkov vysokých škôl sa výraznejšie prezentoval prof.
F. Jurga þlánkami a monografiou o nomografických metódach a doc. C. Palaj výsledkami
v klasickej algebrickej geometrii a lineárnej algebre.
PäĢdesiate roky zaznamenali dva významné poþiny. R. 1950 zaþal vychádzaĢ Matematickofyzikálny þasopis, v neskorších rokoch pretransformovaný na Matematický þasopis SAV, ktorý
bol predchodcom dnešného þasopisu Mathematica Slovaca. Slovenská matematická obec získala
tak pravidelné periodikum, ktoré jej umožnilo stálu a nezávislú príležitosĢ publikovaĢ vlastné
vedecké výsledky popri možnostiach publikácie v celoštátnych a renomovanejších þeskoslovenských þasopisoch. Druhým významným poþinom s ćalekosiahlym a dlhodobým dosahom
bolo založenie seminára Algebraické štruktúry a matematická logika, v ktorom za premysleného
vedenia akademika Schwarza vyrástlo niekoĐko významných osobností celoslovenského, ba aj
európskeho formátu (Juraj Bosák, Otokar Grošek, Blanka Kolibiarová, Štefan Porubský, Beloslav
Rieþan, Zdena Rieþanová, Jozef Gruska, Ján Ivan, Jozef Eliáš a dobrá desiatka ćalších).

1961–1965
Prvá polovica šesĢdesiatych rokov sa v matematickom živote na Slovensku niesla v znamení
formovania seminárov, z ktorých niektoré mali v budúcnosti výrazným spôsobom ovplyvĖovaĢ
smerovanie vedeckej tvorby a výchovu mladých vedeckých kádrov na Slovensku. Bol to v prvom
rade bratislavský seminár z teórie diferenciálnych rovníc s celoslovenskou pôsobnosĢou,
v ktorom niektorí bratislavskí úþastníci naćalej výdatne Ģažili z návštevy brnianskeho seminára
diferenciálnych rovníc s dlhšou tradíciou a významnejšími výsledkami. Utvárali sa zárodky
seminára teórie reálnych funkcií a seminára z teórie þísel ([5]). SĐubný štart mal seminár z teórie
grafov organizovaný pri Kabinete matematiky SAV (neskoršom Matematickom ústave SAV)
vedený prof. A. Kotzigom, v ktorom sa zgrupovala poþetná skupina nádejných mladých
pracovníkov. Okolo M. Kolibiara v Bratislave a J. Jakubíka v Košiciach sa z mladých
odchovancov týchto vedeckých osobností zaþali tvoriĢ základy slovenskej školy þiastoþne
usporiadaných štruktúr. Na SVŠT v Bratislave pokraþoval v štúdiu nových monografií pod
vedením V. Medeka geometrický seminár založený ešte v polovici päĢdesiatych rokov
G. ýenČkom. K významnejším výsledkom v modernej geometrii sa nedopracoval a v neskorých
sedemdesiatych rokoch sa postupne preorientúval na technické aplikácie ústiace neskôr do
poþítaþovej geometrie a poþítaþovej grafiky.
Okolo polovice šesĢdesiatych rokov získavajú profesúru významní predstavitelia vtedajšej
staršej a strednej generácie slovenských matematikov (C. Palaj, M. Kolibiar, J. Jakubík,
M. Greguš, V. Medek, M. Švec) a kandidátske dizertaþné práce obhajujú ich prví ašpiranti, resp.
generaþní druhovia týchto ašpirantov (Juraj Bosák, Pavol Brunovský, Jozef Moravþík, Tibor
KatriĖák, Jozef Gruska, Beloslav Rieþan a ćalší), ktorí sa postupom þasu osvedþili ako vedúce
osobnosti slovenskej matematiky.
Opisované krátke obdobie je þasom intenzívneho kvantitatívneho rastu poþtu absolventov
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slovenského matematického školstva, v ktorom dôležitý prínos znamenalo zriadenie
matematických pracovísk na novoutvorenej Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach r. 1963 na þele s uznávanými uþiteĐmi a organizátormi prof. C. Palajom
a prof. Ernestom Jucoviþom. R. 1965 na fakultu prišiel þerstvý kandidát vied z Matematického
ústavu ýSAV v Prahe Lev Bukovský, ktorý mal v budúcnosti zohraĢ významnú úlohu na
univerzite i v celom slovenskom univerzitnom školstve.

Záver
Slovenská matematika vybudovala do r. 1965 solídne inštitucionálne a personálne základy
svojho rozvoja na ćalšie desaĢroþia. V súþasnosti sa uzatvára pedagogická kariéra generácie,
ktorá ku koncu sledovaného obdobia s prvými vedeckými výsledkami a perspektívnym
programom vkroþila ráznym krokom na scénu slovenského školstva a vedy.
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HILBERTģV PROGRAM
LUDMILA DOSTÁLOVÁ
Abstract: The paper aims to present a systematic overview of the Hilbert’s Programme
in its historitical and contentual connotations. It explains its historical roots and
contemporary background as well as its implications for the further development in the
foundations of mathematics. The key topic is the development of the axiomatic-deduction
method with respect to its use in Arithmetics as well as the question of its completness
and decidability.

1 Historické souvislosti
Na první pohled je HilbertĤv program záležitostí dvacátých let dvacátého století –
v roce 1921 jej Hilbert poprvé explicitnČ zformuloval;1 roku 1926 byl precizován;2
a v roce 1929 se už Hilbert cítil oprávnČn prohlásit, že úspČšné naplnČní programu je na
dosah ruky;3 aby roku 1930 pohĜbily toto jeho oþekávání Gödelovy výsledky.4 PĜi
bližším zkoumání mĤžeme jeho poþátky hledat na poþátku dvacátého století, kdy se
Hilbert zaþal systematicky vČnovat práci v základech matematiky. Díky tomu se okolo
nČj v Göttingen shromáždila skupina logikĤ, jejímž vČdecko-výzkumným zámČrem
HilbertĤv program v podstatČ je. NicménČ ideové koĜeny celého programu je tĜeba hledat
daleko hloubČji – až v Aristotelových Druhých analytikách a v LeibnizovČ ReformČ vČd,
které lze chápat jako klíþové momenty ve vývoji metody, která se dnes oznaþuje jako
axiomaticko-deduktivní a je charakteristickým rysem metodologie evropské vČdy.

1

HilbertĤv program byl poprvé explicitnČ zformulován ve tĜech Hamburských pĜednáškách z léta 1921, které
byly odpovČdí na þlánek Hermanna Weyla "Über die neue Grundlagenkrise der Mathematik", Mathematische
Zeitschrift, 10(1921), 37–79. Publikovány byly o rok pozdČji jako "Neubegründung der Mathematik: Erste
Mitteilung", Abhandlungen aus dem Seminar der Hamburgischen Universität 1(1922), 157–177. Program
navazuje na pĜedchozí Hilbertovu práci v základech matematiky. Oproti pĜedchozím formulacím (najít vhodný
axiomatický systém matematiky a dokázat jeho bezespornost) se tu poprvé objevuje požadavek, že metody
použité pĜi dokazování a odvozování musí být finitní, což v podstatČ odpovídá požadavku rozhodnutelnosti
celého systému. ěada pozdČjších prací (Hilbertových i jeho spolupracovníkĤ) se pak zabývá otázkou, které
z obecnČ užívaných metod tomuto kritériu vyhovují. NejpodrobnČji tuto otázku Hilbert rozpracoval v þlánku
"Über das Unendliche", Mathematische Annalen, 95(1926), 191–190. Hilbertova koncepce finitních metod je
velice problematickou otázkou. PodrobnČji viz napĜ. þlánek Richarda Zacha "The Practice of Finitism. Epsilon
Caluculus and Consistency Proofs in Hilbert's Program", Synthese, 137 (2003), 211–259.
2
V þlánku O nekoneþnu z tohoto roku (viz pĜedchozí poznámka) se kromČ podrobného výkladu o finitních
metodách poprvé objevuje explicitní distinkce mezi tzv. matematikou reálnou a ideální, resp. matematikou
finitní odpovídající bČžné matematické praxi, a transfinitní (napĜ. kvantifikátory), která má být pouze
konzervativním rozšíĜením matematiky finitní. Konzervativní v tom smyslu, že zjednodušuje vyjadĜování
o finitní (reálné) þásti matematiky, ale veškerá tvrzení finitní (reálné) matematiky zformulovaná þi odvozená
pomocí transfinitní (ideální) mohou být zformulována þi odvozena i bez nich, þistČ finitním zpĤsobem.
3
Hilbert toto své prohlášení uþinil v rámci pĜednášky "Probleme der Grundlegung der Mathematik" pĜednesené
roku 1928 na Matematickém kongresu v Bologni a publikované o rok pozdČji v Mathematische Annalen,
102(1929), 1–9. V tomto svém prohlášení se opíral pĜedevším o Bernaysovy a Ackermannovy výsledky
publikované v roce 1927–1928. Jednalo se o dĤkazy bezespornosti rĤzných þástí matematiky prostĜednictvím
tzv. İ-kalkulu.
4
Gödel své výsledky poprvé prezentoval na podzim 1930 na konferenci v Königsbergu. Publikovány byly
v následujícím roce "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I",
Monatshefte für Mathematik und Physik, 38(1931), 173–198, kde je také poprvé zkonstruována konkrétní
nedokazatelná sentence. Tato práce byla poté uznána jako habilitaþní.
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2 HilbertĤv program a úplnost aritmetiky
2.1

Principy Hilbertova programu

StruþnČ je možné HilbertĤv program shrnout do dvou bodĤ:
• najít koneþný systém (reálných)5 axiomĤ, ze kterého by bylo možné (pouze
finitními metodami)6 odvodit veškerou matematiku,
• dokázat (opČt finitními prostĜedky) bezespornost tohoto axiomatického systému.
Naplnit tento program pĜedpokládá dĤslednou formalizaci matematiky – pĜepis
všech tvrzení matematiky do formalizovaného jazyka a nalezení pravidel pro
odvozování tak, aby dĤkaz konkrétního tvrzení (jeho odvození z tČchto axiomĤ)
v principu spoþíval pouze v þistČ mechanické manipulaci se symboly tohoto
formalizovaného jazyka. Hilbert v tomto ohledu vychází ze systému Principia
Mathematica (zhruba klasická predikátová logika prvního Ĝádu a kalkul pĜirozené
dedukce).
První bod programu v sobČ v podstatČ zahrnuje dĤkaz korektnosti, úplnosti,
konzervativnosti7 a rozhodnutelnosti8 zvoleného axiomatického systému. Hlavní
pozornost se však soustĜedila na druhý bod programu, a sice na dĤkaz bezespornosti,
þímž mČla být zaruþena pravdivost celého systému matematiky. Tento dĤkaz
bezespornosti mČl být pĜímý a nikoliv relativní; tj. bezespornost pĜíslušného
axiomatického systému nemČla být dokazována vnoĜením do nČjaké jiné teorie, jako
tomu bylo s dosavadními dĤkazy tohoto druhu, nýbrž pĜímo (z axiomĤ tohoto systému
samých), a sice tak, že se (finitními prostĜedky) ukáže, že z axiomĤ tohoto systému nelze
odvodit spor. Tímto smČrem se proto ubírala vČtšina práce pĜi naplĖování Hilbertova
programu, pĜedevším práce Wilhelma Ackermanna a Paula Bernayse, o nČž pĜedevším se
opíral Hilbert pĜi svém prohlášení z roku 1929.
2.2

Druhy úplnosti

Chápeme-li teorii jako množinu tvrzení daného jazyka, pak Ĝekneme, že tato teorie
(množina tvrzení) je úplná, pokud pro každé tvrzení tohoto jazyka platí, že buć toto
tvrzení, nebo jeho negace patĜí do této teorie (množiny tvrzení). Neboli, úplné teorie jsou
zvláštním pĜípadem maximálnČ bezesporných množin tvrzení. Od tohoto základního
syntaktického pojmu úplnosti se odvíjí všechny tĜi rĤzné pojmy úplnosti, které souvisí
pĜedevším s tím, jak zjistit úplnost nČjakého systému nebo jak jí dosáhnout. V tomto
duchu se nerozlišuje mezi systémem logiky a specifickou teorií – obojí je teorie,
tj. množina platných tvrzení.
Sémantická úplnost je vlastností konkrétního systému logiky. Systém logiky (kalkul)
je sémanticky úplný, pokud množina jeho teorémĤ (odvoditelných formulí) je totožná
s množinou všech tautologií (platných formulí).
Deduktivní úpl nost je v podstatČ tou úplností, kterou mČl Hilbert na mysli pĜi
formulování svého programu. Toto pojetí úplnosti je þistČ syntaktické. Teorie je
deduktivnČ úplná, pokud existují množina tvrzení (axiomĤ) a systém odvozovacích
pravidel takové, že pro každé tvrzení, které je zformulováno v jazyce této teorie, platí, že
buć toto tvrzení, nebo jeho negace je odvoditelné prostĜednictvím pĜíslušných
odvozovacích pravidel z daných axiomĤ. Hilbert mČl jedinČ tu omezující podmínku na

5

Viz poznámka 2.
Viz poznámka 1.
Viz poznámka 2.
8
Viz poznámka 1.
6
7
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danou množinu axiomĤ i pravidla, aby byly koneþné, resp. rekurzivní. V jeho pojetí tedy
úplnost do jisté míry splývá s efektivní rozhodnutelností.
Deskriptivní úpl nost na rozdíl od deduktivní je ryze sémantická. Teorie je
deskriptivnČ úplná, pokud se jedná o takovou množinu tvrzení, která má pouze zamýšlené
modely. V pĜípadČ axiomatické teorie to znamená, že tĜída modelĤ množiny axiomĤ
neobsahuje žádné nestandardní modely; resp., že všechny její modely jsou isomorfní.
Tato koncepce úplnosti pracuje pouze s pojmem platnosti tvrzení a není spojena s
žádným konkrétním systémem logiky. Tím se pĜedevším liší od deduktivní úplnosti, kde
kromČ množiny axiomĤ je zapotĜebí brát v úvahu i systém odvozovacích pravidel.
Mezi tČmito tĜemi druhy úplnosti platí následující vztah: teorie je deduktivnČ úplná,
pokud její mimologická axiomatizace je deskriptivnČ úplná a použitý systém logiky je
úplný sémanticky.
2.3

Úplnost aritmetiky

Gödelovy výsledky znamenají, že neexistuje a nemĤže existovat deduktivnČ úplná
axiomatizace matematiky, neboĢ vždy bude existovat nezávislá sentence. Tato skuteþnost
ale bývá obvykle interpretována v tom smyslu, že neexistuje a nemĤže existovat
deskriptivnČ úplná axiomatizace matematiky, tj. matematická axiomatizovaná teorie,
která by mČla pouze zamýšlené modely a vyluþovala ty nestandardní. Ve skuteþnosti
však Gödelovy výsledky znamenají pouze tolik, že deskriptivnČ úplná axiomatizace
matematiky nemĤže být založena na sémanticky úplné logice. Tento fakt je pĜítomen
v matematické praxi, která bČžnČ vytváĜí deskriptivnČ úplné, ale deduktivnČ neúplné
axiomatizace aritmetiky, aniž by si byla vČdoma teoretické reflexe tČchto poþinĤ.
NejbČžnČjší jsou deskriptivnČ úplné axiomatizace matematiky v rámci predikátové
logiky druhého Ĝádu. NapĜ. doplní-li se k PeanovČ aritmetice místo schématu indukce
druhoĜádový axiom indukce:
∀X { [ X(0) ∧ ∀x ( X(x) → X(x+1) ) ] → ∀x X(x) },
vznikne tak (pĜi standardní sémantice)9 deskriptivnČ úplná teorie aritmetiky;
tj. axiomatizace, která vyluþuje nestandardní modely aritmetiky.
StejnČ tak lze v logice vyšších ĜádĤ zformulovat i jiné matematické principy a pojmy,
které se vymykaly úplné definici þi axiomatizaci na úrovni prvního Ĝádu, jako je napĜ.
koneþnost þi nekoneþnost, potence, kardinalita, dobré uspoĜádaní a pĜedevším rovnost
(identita jako taková a ekvikardinalita). PrávČ nemožnost definovat, resp. axiomatizovat
tyto pojmy na úrovni predikátové logiky prvního Ĝádu zpĤsobuje neúplnost
matematických teorií prvního Ĝádu a pĜipouští tak nestandardní modely a interpretace.
Proto se tyto pojmy k pĜíslušným teoriím prvního Ĝádu pĜipojují jako metateoretické
omezení a doplĖující pĜedpoklady, aby bylo v prvním Ĝádu (deskriptivní) úplnosti
dosaženo alespoĖ na sémantické, když ne syntaktické úrovni.
Objevují se však i pokusy o deskriptivnČ úplné axiomatizace aritmetiky v nestandardních systémech logiky. Za všechny jmenujme napĜ. Hintikkovu IF-logiku, která podle
jejího autora má tu výhodu, že dosahuje deskriptivní úplnosti bez ontologické
problematiþnosti logiky druhého Ĝádu a s výhodami jako je rozhodnutelnost þi pĜímý
dĤkaz bezespornosti.
Tyto a jiné axiomatizace pak splĖují svĤj úþel, ovšem jen potud, pokud cíl
matematiky nevidíme v odvozování teorémĤ, ale v popisování matematických struktur.

9

Standardní sémantika predikátové logiky druhého Ĝádu vyžaduje, aby ke každé možné tĜídČ individuí prvního
Ĝádu existovala entita druhého Ĝádu, která má za své prvky tato a pouze tato individua, což je požadavek
ontologicky znaþnČ problematický.
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3 ZávČr
HilbertĤv program stanovil dva cíle – nalézt (deduktivnČ) úplnou axiomatizaci
matematiky a dokázat pĜímým zpĤsobem její bezespornost. KromČ toho ale také stanovil
prostĜedky, jimiž má být tohoto cíle dosaženo – axiomatizace i metody odvozování mají
být pouze finitistické (koneþné, resp. rekurzivní).
Gödelovy vČty o neúplnosti pak ukazují, že stanovenými prostĜedky nelze
požadovaného cíle dosáhnout. Koneþná, resp. rekurzivní axiomatizace matematiky
nemĤže být deduktivnČ úplná, je-li bezesporná. Má-li být axiomatizace matematiky úplná
deskriptivnČ, pak nemĤže být rekurzivní nebo nemĤže být založena na sémanticky
úplném systému logiky. Tím byla jednou provždy prokázána nerealizovatelnost
Hilbertova programu.
Všechny následující pokusy o „úplné“ axiomatizace aritmetiky tak nejsou v žádném
pĜípadČ popĜením nebo pĜekonáním tČchto Gödelových výsledkĤ. Pouze na nČ navazují
a pokraþují ve smČru, který vČty o neúplnosti vytyþily. Použité logiky totiž nejsou
sémanticky úplné, a proto Gödelovým výsledkĤm nijak neodporuje, když se v jejich
rámci podaĜilo zformulovat deskriptivnČ úplnou axiomatizaci aritmetiky, a je-li jejími
prostĜedky možné nejen rozhodovat, zda dané aritmetické tvrzení je platné þi nikoliv, ale
pĜípadnČ i provést pĜímý dĤkaz bezespornosti.
Tyto výsledky však nelze považovat za splnČní Hilbertova programu, neboĢ
prostĜedky, jimiž bylo dosaženo cíle, nejsou finitistické. Tyto logiky nejsou rekurzivnČ
axiomatizovatelné a metody rozhodování platnosti matematického tvrzení v dané
matematické axiomatizaci nejsou finitistické (rekurzivní). Neodpovídají tedy tČm
metodám, jež pro dosažení svého cíle Hilbert ve svém programu stanovil.
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PROMċNY ODDċLENÍ MATEMATICKÝCH
STROJģ V ýSAV
HELENA DURNOVÁ
Abstract: Upon its foundation in November 1952, Mathematical Institute was one of the
institutes of the Czechoslovak Academy of Sciences. In 1950, the co-operation of
mathematicians and computer constructors started within the Centre for research and
technological development. The Department gained more independence as the Laboratory for
Mathematical Machines (1953–1955), Institute for Mathematical Machines (1955–1958), and
Research Institute for Mathematical Machines (1958–1992).

1 Úvod
1.1

StruþnČ o pramenech k dČjinám výpoþetní techniky v ýeskoslovensku

Na první pohled by se zdálo, že dČjiny výpoþetní techniky v ýeskoslovensku jsou
dostateþnČ podrobnČ zpracovány v rĤzných vzpomínkových þláncích bývalých
pracovníkĤ Výzkumného ústavu matematických strojĤ a dalších pamČtníkĤ, zejména ve
formČ anekdot a vzpomínek na nejvýraznČjší osobnosti v oboru výpoþetní techniky.1 Tyto
þlánky sice nezĜídka obsahují náznaky zajímavých pĜíbČhĤ, avšak þasto si odporují,
a proto je nezbytnČ nutné nahlédnout také do dobových tištČných pramenĤ. PĜíbČhy se
navíc þasto týkají pĜedevším výroby poþítaþĤ, pĜiþemž je daleko menší pozornost
vČnována programování a aktivitám s ním souvisejícím.
DČjiny výpoþetní techniky sahají do nedávné minulosti (v dobČ pĜed 2. svČtovou
válkou lze mluvit spíše o prehistorii výpoþetní techniky), což þiní historickou práci
jednoduchou i obtížnou zároveĖ. Zdánlivá jednoduchost práce spoþívá v dostupnosti
pramenĤ, vþetnČ možnosti mluvit s pamČtníky, na druhé stranČ je zĜejmé, že vČnovat se
nedávné historii znamená nutnČ konfrontaci právČ s pamČtníky. DĤsledkem hojnosti
pramenĤ je pak nutnost hodnotit jednotlivé zdroje také z hlediska jejich významnosti.2
OddČlení strojĤ na zpracování informací vedené Antonínem Svobodou (1907–1980)
bylo souþástí ýSAV pĜi jejím vzniku v listopadu 1952. Fungovalo v rámci
Matematického ústavu vedeného Eduardem ýechem (1893–1960). Eduard ýech
a Antonín Svoboda však zaþali spolupracovat již v roce 1950 na pĤdČ ÚstĜedního ústavu
matematického, který byl souþástí ÚstĜedí vČdeckého výzkumu (pozdČji ÚstĜedí
výzkumu a technického rozvoje).
Krátce po vzniku ýSAV se OddČlení strojĤ na zpracování informací osamostatnilo
a dále pokraþovalo v þinnosti jako LaboratoĜ matematických strojĤ (1953–1955), Ústav
matematických strojĤ (1955) a Výzkumný ústav matematických strojĤ (1958–1992,
mimo akademickou pĤdu).
1

Výjimkou je diplomová práce Petra KováĜe pod vedením Prof. Ivana Jakubce (KováĜ P.: DČjiny výpoþetní
techniky v ýeskoslovensku 1950–1975. FF UK, Praha, 2005).
Viz Mahoney M. S.: Issues in the history of computing. In Bergin T. J., Gibson R. G. (eds.): History of
programming languages. ACM Press, 1996, 772–781.
2

108

Základními prameny pro zpracování historie OddČlení strojĤ na zpracování informací,
LaboratoĜe matematických strojĤ a Ústavu matematických strojĤ (1950–1958) jsou
pĜedevším Archiv Akademie vČd ýR3 a publikace vydávané zmínČnými útvary,
pĜedevším sborník Stroje na zpracování informací, vydávaný od roku 1953. Technické
detaily provádČného výzkumu lze ještČ podrobnČji studovat ve výzkumných zprávách
uložených v Národním technickém muzeu. O širších souvislostech vývoje, výroby
a využívání výpoþetní techniky u nás lze nalézt zmínky v nejrĤznČjších þasopisech
odborného i populárního charakteru (vþetnČ napĜ. ýasopisu pro pČstování matematiky þi
Magazínu T).

2 První rĤþky
k
výpoþetní techniky v ýeskoslovensku
2.1

Instituce, politika a poþítaþe v ýeskoslovensku na poþátku 50. let

Traduje se, že první návrh poþítaþe byl v ýeskoslovensku pĜedstaven v roce 1947
v Badatelském ústavu matematickém ýeské akademie vČd a umČní v Praze,4 avšak první
þeskoslovenský poþítaþ byl uveden do provozu teprve v záĜí 1957.5 Potenciálních dĤvodĤ
pro relativnČ pozdní spuštČní prvního þeskoslovenského poþítaþe bylo více. Jedním z nich
bylo embargo na souþástky západní provenience v dĤsledku pováleþné prosovČtské
orientace.6 Dalším dĤvodem bylo nepĜijetí kybernetiky („pavČdy tmáĜĤ“) v zemích
socialistického tábora.7 Samoþinné poþítaþe však nebyly (naštČstí) vždy a za všech
okolností považovány za souþást kybernetiky.
V ýeskoslovensku, podobnČ jako v ostatních zemích, bylo potĜeba pĜipravit
potenciální uživatele výpoþetní techniky a samozĜejmČ bylo tĜeba získat peníze na výrobu
výpoþetní techniky. Vahou své osobnosti pomohl založení oboru profesor ýVUT Václav
Hruška (1888–1954), autor uþebnic numerické matematiky.8
Existenci oboru matematických strojĤ þi strojĤ na zpracování informací v rámci
ýSAV zaštiĢoval po dobu nČkolika mČsícĤ akademik Eduard ýech. Necelé dva mČsíce
po založení ýSAV v lednu 1953 pak Eduard ýech plnČ podpoĜil vznik samostatné
LaboratoĜe matematických strojĤ navrhovaný Antonínem Svobodou.9
2.2

Impuls Antonína Svobody

Pražského rodáka Antonína Svobodu, vynikajícího studenta pražské polytechniky
(obor elektroinženýrství) a univerzity (obor fyzika), zavál osud bČhem války do
Spojených státĤ amerických. Po návratu do vlasti zaþal Antonín Svoboda usilovat o to,
aby se ýeskoslovensko stalo velmocí v oboru výpoþetní techniky. S tímto cílem podnikl

3

V Archivu Akademie vČd jsou uloženy tyto fondy: Matematický ústav, Ústav matematických strojĤ, Ústav
teorie informace a automatizace, Zápisy zasedání presidia a výboru presidia ýSAV.
4
Korvasová K., JiĜina M.: Výpoþetní technika. In Folta J. (ed.): Studie o technice v þeských zemích 1945–1992.
3 díly, Encyklopedický dĤm, Praha 2003, str. 569.
5
VČtšinou je jako datum uvedení SAPO do provozu uvádČno záĜí 1957, poþítaþ však byl zkoušen už od bĜezna
1957 a do plného provozu byl uveden v bĜeznu 1958.
6
Kaplan K.: ýeskoslovensko v RVHP 1949–1956. Praha, 1995.
7
Za pĜelomový je v tomto smČru pokládán þlánek Arnošta Kolmana Co je kybernetika? z roku 1955 uveĜejnČný
v þasopise Voprosy filosofii. Vývojem v SovČtském svazu se podrobnČji zabývá Gerovitch S.: From Newspeak
to Cyberspeak. MIT Press, 2002.
8
NejvČtší posluchárna LaboratoĜe matematických strojĤ se na poþest profesora Václava Hrušky jmenovala
Hruškova aula.
9
MSÚ-A AV ýR, A AV, Fond I. sekce ýSAV 1952–1961, Matematický ústav, karton 10, inv. þ. 22.
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v roce 1947 spolu se ZdeĖkem Trnkou cestu po západních zemích (zejména Anglii
a USA), aby se seznámil s novinkami v oboru analogové a þíslicové digitální techniky.10
Po návratu zkušenosti využili pĜi zavádČní nových kurzĤ na ýVUT. Antonín Svoboda
lákal studenty od roku 1948 na dvousemestrální pĜednášku o matematických strojích.11
2.3

První aspiranti oboru matematických strojĤ

Studenti Svobodových volitelných pĜednášek na ýVUT patĜili mezi první aspiranty
v oboru matematických strojĤ u nás. Všichni vzpomínají na Antonína Svobodu jako na
silnou osobnost a þasto mluví napĜíklad o neformálních setkáních u þaje12 þi o týdenních
pobytech pracovníkĤ oddČlení na horách.13 FormálnČ patĜili mezi aspiranty
Matematického ústavu, avšak mezi ostatní aspiranty Matematického ústavu nezapadli.
Jak píší MaĜík a Vejvoda: „Mezi aspiranty matematiky tvoĜí zvláštní skupinu aspiranti
oddČlení strojĤ na zpracování informací. I když tato skupina tvoĜí velmi dobĜe stmelený
kolektiv, je škoda, že mezi aspiranty této skupiny a ostatními aspiranty není více
osobního styku.“14
2.4

Konference o matematických strojích

V prosinci roku 1952 se v Liblicích konala první z každoroþních pracovních
konferencí OddČlení strojĤ na zpracování informací. PĜíspČvky z této a dalších konferencí
byly publikovány ve sborníku Stroje na zpracování informací. První díl (vydaný v roce
1953) je vČnován metodice práce na samoþinném poþítaþi a metodice práce se stroji na
dČrné štítky.
První konference se zúþastnilo patnáct pracovníkĤ OddČlení strojĤ na zpracování
informací a šedesát sedm zástupcĤ rĤzných pracovišĢ, která mČla zájem o využití
matematických strojĤ, mezi nimi také poþetná skupina matematikĤ z Matematického
ústavu ýSAV v þele s akademikem Eduardem ýechem. Úþastníci této konference
jednohlasnČ schválili text rezoluce, která zavazovala ýSAV k vČtší materiální
i nemateriální podpoĜe oboru matematických strojĤ.15
2.5

Stavba SAPO

Hlavním úkolem kolektivu LaboratoĜe matematických strojĤ byla stavba prvního
þeskoslovenského samoþinného poþítaþe. Základní návrh poþítaþe byl pĜedstaven na
konferenci v Liblicích v prosinci roku 1952, podrobnosti návrhu zpracovávali pracovníci
LaboratoĜe, þasto aspiranti. Jednalo se o projekt zcela nový, se kterým nebyly zkušenosti,
a snad i proto se ne vše daĜilo podle plánu. PĜes všeobecnou podporu vyjadĜovanou oboru
matematických strojĤ musel Antonín Svoboda þasto zdĤvodĖovat finanþní požadavky na
10
Vysoký P.: Professor Svoboda, professor Trnka and first courses on computers at Czech Technical University.
In Folta J. (ed.): Computing Technology Past & Future. Prague Studies in the History of Science and
Technology, New series, Vol. 5, 25–35.
11
Dle jednoho z aspirantĤ Antonína Svobody byly pĜednášky o matematických strojích tím zdaleka
nejzajímavČjším volitelným pĜedmČtem. (Osobní sdČlení.)
12
O neformálních setkáních u þaje se zmiĖuje napĜíklad Marie Königová v rozhovoru pro Národní kontaktní
centrum Ženy a vČda v roce 2004 (k dispozici online: http://www.zenyaveda.cz/html/index.php). Viz též
Oblonský J. G.: Vzpomínky na poþátky þíslicové techniky v þeských zemích. Nepublikovaný manuskript, 2008.
13
Viz napĜ. Mapstone R.: OHI 35 – Antonín Svoboda. Charles Babbage Insitute Collection, k dispozici online:
http://www.cbi.umn.edu/oh/index.phtml .
14
MaĜík J., Vejvoda O.: Aspirantský kolektiv v Matematickém ústavu ýeskoslovenské akademie vČd. ýasopis pro
pČstování matematiky 78(1953), 21–23.
15
Svoboda A.: Z pracovní konference poĜádané oddČlením na zpracování informací pĜi Matematickém ústavu
ýeskoslovenské akademie vČd. ýasopis pro pČstování matematiky 78(1953), 27–30.
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další rok. V roce 1957 byl Ústav matematických strojĤ, vzniklý z LaboratoĜe
matematických strojĤ v roce 1955, dokonce pĜeveden ze sekce matematicko-fyzikální do
sekce technické s odĤvodnČním, že tak bude lépe zajištČna praktická stránka stavby
poþítaþe. Práce ústavu byla pochopitelnČ pod drobnohledem presidia ýSAV.16
Z praktického hlediska bylo tĜeba vyĜešit mimo jiné také velké množství vadných
souþástek dodávaných pro stavbu SAPO. Spolehlivost práce samoþinného poþítaþe je
totiž pĜímo závislá na fungování þi nefungování jednotlivých souþástek. Technickým
Ĝešením tohoto problému bylo ztrojnásobení aritmetické jednotky: každý výpoþet byl
provádČn paralelnČ, a to tĜikrát. ZmínČná metoda odpovídá dĜívČjší bČžné kontrole
numerického poþítání: pokud alespoĖ dva ze tĜí nezávisle provedených postupĤ dávají
stejný výsledek, je tento výsledek považován za správný, v opaþném pĜípadČ se výpoþet
opakuje. SAPO se takto sám opravoval a jeho konstruktéĜi o nČm tvrdí, že je to první
poþítaþ, který sám opravuje své chyby.
PĜes všemožné tČžkosti bylo SAPO nakonec uvedeno do provozu v záĜí 1957. Dá se
Ĝíci, že dokonþením SAPO konþí období matematických strojĤ v ýSAV. Od roku 1958
byl Ústav matematických strojĤ vylouþen z ýSAV a zaĜazen pod Ministerstvo
všeobecného strojírenství jako Výzkumný ústav matematických strojĤ.17 V dĤsledku
tohoto kroku se Ústav matematických strojĤ pĜestal zabývat teoretickými otázkami.
Zejména pĜešel pod Centrum numerické matematiky UK výzkum numerických metod,
který byl od poþátku souþástí práce kolektivu OddČlení strojĤ na zpracování informací.18

3 ZávČr
Samoþinné poþítaþe nepochybnČ zmČnily v posledních desetiletích život drtivé
vČtšiny lidí. V prvopoþátcích existence poþítaþĤ šlo jejich konstruktérĤm pĜedevším o to,
aby byl omezen vliv chyb, které vznikaly pĜi ruþních výpoþtech. V ýeskoslovensku mČl
tento obor v padesátých letech 20. století dobrou pozici zejména z hlediska provázanosti
konstrukþní a výpoþetní stránky, avšak tato pozice utrpČla pĜevodem Ústavu pod
Ministerstvo všeobecného strojírenství.
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40-ROýNÁ HISTÓRIA KONFERENCIÍ
SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV
PAVOL GREŠÁK, MARIANA MARýOKOVÁ
Abstract: The first Conference of Slovak Mathematicians took place at Jasná pod
Chopkom in Low Tatras at the end of November in 1969 as a consequence of the
initiation of the 5th Slovak Congress of the Union of Czechoslovakian Mathematicians
and Physicists (JýSMF). The contribution is devoted to a brief history of the Conferences
of Slovak Mathematicians held in the years 1969–2008.

1 Prvá konferencia slovenských matematikov
Na 5. zjazde þlenov Jednoty þeskoslovenských matematikov a fyzikov (JýSMF) zo
Slovenska, ktorý sa konal v dĖoch 20.–21. mája 1968 v ýervenom Kláštore, vznikla
myšlienka – organizovaĢ každý rok konferenciu matematikov. Na nasledujúcom 6. zjazde
JýSMF a zároveĖ 1. zjazde Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) v Jasnej
pod Chopkom sa 25. apríla 1969 prijalo uznesenie o konaní konferencie slovenských
matematikov. Táto sa konala v dĖoch 29. 11.–1. 12. 1969 v zotavovni ROH SNP v Jasnej
pod Chopkom a odvtedy sa slovenskí matematici stretávajú každý rok koncom
posledného novembrového týždĖa na tom istom mieste, kde sa konferencia konala po
prvý-krát pred 40 rokmi ( s výnimkou niektorých rokov, kedy sa konferencia konala
v iných zotavovniach, ale tiež v Nízkych Tatrách).
Prípravný výbor prvej konferencie slovenských matematikov viedol Václav Medek
a jeho þlenmi boli: Ladislav Berger, Milan Hejný, Milan Kolibiar, Ladislav Mišík, Jozef
Moravþík, Cyril Palaj, Beloslav Rieþan, Karol Rovan a Tibor Šalát. Pripravili odbornú
náplĖ tejto konferencie a jej organizovaním poverili žilinskú poboþku JSMF. Základné
informácie o nej sú zhrnuté v þlánku [3].
Úvodné prednášky predniesli prof. RNDr. Karel Drbohlav, DrSc., ktorý prednášal
„O teórii kategórií“ a doc. RNDr. Lev Bukovský, ktorý predniesol prednášku
„O niektorých problémoch teórie množín“. Poþas konferencie pracovali štyri sekcie:
sekcia algebry a teórie þísel, sekcia teórie vyuþovania matematiky, sekcia matematickej
analýzy a sekcia geometrie a topológie.
Jedným z dôležitých cieĐov konferencie bolo aj ustanovenie Matematickej sekcie
JSMF – dnešnej Slovenskej matematickej spoloþnosti (SMS). DĖa 30. novembra 1969 sa
konalo v Jasnej pod Chopkom Valné zhromaždenie slovenských matematikov –
úþastníkov 1. konferencie slovenských matematikov, ktorého sa zúþastnilo 117 osôb.
Hlavnou úlohou tohoto zhromaždenia bolo ustanovenie Matematickej sekcie JSMF,
prijatie jej organizaþného poriadku a voĐba prvého jej výboru. Na tomto zhromaždení
bola bohatá diskusia, v ktorej sa už hovorilo o každoroþnom konaní matematickej
konferencie a tak sa aj v skutoþnosti stalo. Bol zvolený 13-þlenný výbor Matematickej
sekcie JSMF, 4 náhradníci a 2 þlenovia revíznej a kontrolnej komisie. Prvým predsedom
výboru Matematickej sekcie JSMF sa stal Václav Medek a tajomníkom Pavol Brunovský.
Vo veþerných hodinách po Valnom zhromaždení Matematickej sekcie JSMF bolo prvé
zasadnutie jej výboru, na ktorom sa rokovalo o práci odborných skupín.
V nedeĐu 1. decembra 1969 sa uskutoþnili ešte dve prednášky: prof. RNDr. Václav
Medek prednášal „O niektorých problémoch projektívnej geometrie“ a doc. RNDr. Jan
Vyšín „O modernizácii vyuþovania matematiky“. Týmito prednáškami a nasledujúcim
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obedom sa konferencia skonþila a do dnešných þias je štruktúra programu týchto
konferencií podobná štruktúre programu tej prvej.

2 Obdobie od 1. do 40. konferencie slovenských matematikov
Ako konštatujú autori þlánkov, ktoré boli napísané k jubilejnej 20. a k jubilejnej 30.
konferencii slovenských matematikov Beloslav Rieþan v [5] a Ladislav Berger s Pavlom
Marušiakom v [2], tieto konferencie sú považované za jedno z najvýraznejších a najviac
navštevovaných podujatí JSMF a sú vo verejnosti známe už ako „Matematická Jasná”.
Už sme spomenuli, že na prvej konferencii slovenských matematikov bolo 117
úþastníkov. Druhej konferencie slovenských matematikov sa zúþastnilo až 147 osôb.
Konala sa 3.–5. 12. 1970. Z informaþných brožúrok „Zo života poboþky JSMF v Žiline“
je zrejmé, že až do zaþiatku deväĢdesiatych rokov minulého storoþia sa postupne úþasĢ
na týchto konferenciách zvyšovala a boli roky, kedy presahovala poþet 200 úþastníkov –
matematikov a niekedy aj ich rodinných príslušníkov. Najväþší pokles úþasti na tejto
konferencii sme zaznamenali v rokoch 2002–2004, kedy sa konferencie zúþastĖovalo len
85–95 úþastníkov. Najslabšia úþasĢ bola vtedy z radov uþiteĐov základných a stredných
škôl, ktorí sa konferencie väþšinou nemohli zúþastniĢ z finanþných dôvodov. Ceny
ubytovania a stravovania totiž v zotavovni (namiesto ROH teraz Sorea) SNP v Jasnej
neustále rastú. Výbor Slovenskej matematickej spoloþnosti neraz uvažoval o zmene
miesta konferencie, a to práve z finanþných dôvodov, ale vždy prevážil názor, že tradíciu
treba zachovaĢ.
Kríza rokov 2002–2004 bola prekonaná a od roku 2005 do roku 2008 sa úþasĢ vyšplhala
na 125 úþastníkov, a to vćaka finanþnej podpore úþasti uþiteĐov základných a stredných škôl
z projektov Európskeho sociálneho fondu ( prípadne z iných projektov) vysokoškolských
uþiteĐov a aj niektoré poboþky JSMF finanþne podporili niektorých svojich þlenov z radov
uþiteĐov. Nie je však naším cieĐom prezentovaĢ þíselné informácie o ćalších konferenciách
slovenských matematikov. Venujme sa radšej ich charakteristike, organizácii a odbornej
náplni, ktoré sa postupne kryštalizovali do dnešnej podoby. Z úvodných strán zborníka
abstraktov prednášok ostatnej (a dúfajme, že nie poslednej) 40. konferencie slovenských
matematikov [7] vyberáme:
• Tradícia
Prvá konferencia slovenských matematikov sa konala v roku 1969.
• Usporiadatelia
Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF), poboþka Žilina,
Slovenská matematická spoloþnosĢ, sekcia JSMF,
Katedra matematiky Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline,
Katedra aplikovanej matematiky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
• Špecifikácia
Domáca konferencia. Na konferenciu sú pozývaní hostia zo zahraniþia.
• ýasová periodicita
Každoroþne v poslednom novembrovom týždni.
• Miesto konania
Jasná pod Chopkom.
• Ciele
V rámci celej matematickej komunity na Slovensku:
sprostredkovávaĢ informácie o nových poznatkoch v matematike,
napomáhaĢ riešiĢ problémy života uþiteĐov matematiky,
zdokonaĐovaĢ metodiku vyuþovania matematiky,
plniĢ aj spoloþenskú, komunikaþnú a organizátorskú funkciu.
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V spomínanom zborníku týchto konferencií uverejĖujeme abstrakty všetkých prednášok,
ktoré sa þlenia na hlavné (pozvané) prednášky a prihlásené krátke referáty. Poþas trojdĖovej
konferencie sa uskuteþní asi 8 pozvaných prednášok a niekedy aj 20 krátkych referátov.
Garantom odborného programu je Slovenská matematická spoloþnosĢ, ktorej výbor navrhuje
a pozýva pozvaných prednášajúcich. Dôvodom nášho potešenia je aj to, že þoraz viac
mladých Đudí chce na konferencii vystúpiĢ s prednáškou a prihlasujú si krátke referáty, hlavne
z teórie vyuþovania matematiky. Menej je už vedeckých prihlásených referátov, avšak medzi
pozvanými prednáškami sú zasa prednášky na didaktické témy zriedkavejšie. V ostatnom
období organizujeme bloky krátkych referátov z teórie vyuþovania matematiky, za ktorými
nasledujú workshopy pre uþiteĐov základných a stredných škôl. Venujeme sa v nich aj
otázkam a problémom prebiehajúcej reformy školstva. Tešíme sa tiež z každoroþnej úþasti
matematikov z ýeskej republiky. Spravidla jeden alebo dvaja pozvaní prednášajúci sú
z ýeskej republiky. VeĐmi þastým úþastníkom našich konferencií ešte donedávna býval aj
zástupca JýMF akademik Jaroslav Kurzweil. A keć už bilancujeme, treba uviesĢ aj to, že
poþas 40 rokov „Matematickej Jasnej“ odznelo na nej asi 330 hlavných prednášok, ktoré
predniesli pozvaní prednášajúci. Krátke prihlásené referáty sa už neodvažujeme spoþítaĢ,
najmä v posledných rokoch ich množstvo stúpa.
Okrem toho zaraćujeme do zborníka konferencie aj þlánky na aktuálne témy. Týkajú sa
väþšinou výuþby matematiky na školách všetkých stupĖov, medzinárodných kôl matematickej
olympiády alebo si v nich uctíme jubileá niektorých známych matematikov. ýastými
prispievateĐmi v tejto þasti zborníka sú prof. RNDr. Beloslav Rieþan, DrSc. a doc. RNDr.
Vojtech Bálint, CSc.
Každoroþne sa na konferencii vyhodnocuje súĢaž o „Cenu Petra Pavla Bartoša“, ktorá je
zameraná na teóriu vyuþovania matematiky a súĢaž mladých matematikov o „Cenu
akademika Schwarza“.VíĢazi týchto súĢaží majú právo predniesĢ prednášky o svojej vedeckej
práci priamo na konferencii a ocenenie za Ėu preberajú z rúk predsedu SMS alebo aj predsedu
ÚV JSMF, ak je úþastníkom príslušnej konferencie.
Hneć na 2. konferencii slovenských matematikov sa vyhodnocovala súĢaž mladých
matematikov, dnešná súĢaž o „Cenu akademika Schwarza”. V období do 10. konferencie
slovenských matematikov v roku 1977 bolo v tejto súĢaži ocenených 22 mladých
matematikov. Medzi tými, ktorí sa umiestnili na prvých miestach sú dnes, resp. boli
významné osobnosti slovenskej matematiky: Ivan Korec, Pavol Kostyrko, Jozef Kaþur,
Jaroslav Smítal, Branislav Rovan, Roman Friþ, Štefan Porubský, Štefan Šujan, Peter
Mederly a ćalší. V období od 10. do 20. konferencie slovenských matematikov v rokoch
1978–1987 bolo ocenených celkom 29 mladých matematikov. PripomeĖme si niektorých
z nich, pretože dnes zaujímajú dôležité posty v štruktúre slovenských matematických
pracovísk: Marián Trenkler, Anatolij Dvureþenskij, Stanislav JendroĐ, Jozef Komorník,
Otokar Grošek, Jozef ŠiráĖ, Pavol Zlatoš, Mirko HorĖák, Július Korbaš, Juraj
Hromkoviþ, Peter Maliþký, Martin Škoviera a ćalší. V období po 20. konferencii
slovenských matematikov sa tejto súĢaže zúþastĖuje þoraz menej mladých matematikov,
pretože mnohí mladí nadaní slovenskí matematici odchádzajú študovaĢ do zahraniþia
a tým þiastoþne unikajú pozornosti SMS. Neboli preto výnimkou ani roky, kedy sa do
súĢaže o „Cenu akademika Schwarza” neprihlásil nikto. Napriek tomu sa dá spomenúĢ
niekoĐko mien matematikov, ktorí v tejto súĢaži získali popredné miesta a sú dnes
matematickej verejnosti dobre známi: Martin Knor, Miroslav Plošþica, Katarína
Cechlárová, Martin Kochol, Vladimír Janiš a ćalší. Z nedávnych víĢazov súĢaže o „Cenu
Petra Pavla Bartoša” spomeĖme mená: Ondrej Šedivý, Tomáš Hecht, Dušan Jedinák,
Tomáš Lengyelfalusy, Oliver Židek, Vladislav Rosa a ćalší.
Stretnutia v Jasnej boli vždy nezabudnuteĐným zážitkom a inšpiráciou pre prácu
matematikov z rôznych pracovísk a aj stretnutiami generaþnými.
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3 RNDr. Ladislav Berger, Dr. h. c. ŽU a „Matematická Jasná”
Žilinská poboþka JSMF sa poverenia organizovaĢ každoroþné stretnutia slovenskej
matematickej obce v Jasnej pod Chopkom chopila s veĐkým zanietením predovšetkým
zásluhou RNDr. Ladislava Bergera, Dr. h. c. Žilinskej univerzity (1910–2008), ktorý sa
veĐkou mierou zaslúžil o úspech týchto konferencií. Na ich príprave a organizácii sa
podieĐal plných 30 rokov, a to od ich vzniku roku 1969 až do roku 1998. Postupne do
organizácie týchto konferencií zapájal ćalších a ćalších matematikov zo žilinskej
Vysokej školy dopravnej, neskôr Vysokej školy dopravy a spojov resp. dnešnej Žilinskej
univerzity (ŽU). SpomeĖme aspoĖ niektorých z nich: prof. RNDr. Jozef Moravþík, CSc.,
prof. RNDr, Pavol Marušiak, DrSc., doc. RNDr. Ján Perenþaj, CSc., Jozef Sikora, RNDr.
Milan Petrík, doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., doc. RNDr. Janka FeĢková, CSc., doc.
RNDr. Elena Wisztová, CSc., RNDr. Želmíra Blahušiaková, CSc., RNDr. Rudolf Blaško
a ćalší. „Matematická Jasná” je teda nerozluþne spojená s menom dr. Bergera, þo bolo
vyzdvihnuté aj v þlánkoch [1, 4, 6]. Bola to jeho myšlienka: zorganizovaĢ konferenciu, na
ktorej by sa stretávali uþitelia matematiky zo škôl všetkých stupĖov ako aj iní milovníci
matematiky. „Matematická Jasná” je nádherným pomníkom jeho obetavej práce.
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KAREL VOROVKA (1879–1929)
– MATEMATIK A FILOSOF
MAGDALENA HYKŠOVÁ
Abstract: This year we commemorate the 130th anniversary of birth and the 80th
anniversary of death of Karel Vorovka. The contribution is devoted above all to his work
in the field of mathematics and philosophy of mathematics. The influence of Vorovka’s
education in exact sciences on his philosophical treatises is discussed, too.

1 Osobnost Karla Vorovky
1.1

Životní osudy

Uvećme nejprve ve struþnosti základní biografické údaje.1 Karel Vorovka se narodil
3. února 1879 v Praze. StĜedoškolská studia absolvoval na c. k. reálném a vyšším
gymnasiu ve Spálené ulici v Praze, kde v roce 1897 složil s vyznamenáním maturitní
zkoušku. Spolu se dvČma spolužáky z gymnázia, Arnoštem Dittrichem2 a Otakarem
Zichem3, pak nastoupil ke studiu matematiky a fyziky na filosofickou fakultu pražské
univerzity. V roce 1902 získal doktorát filosofie na základČ disertaþní práce O kĜivkách
obalujících a složil zkoušky uþitelské zpĤsobilosti. Již v pĜedchozím roce zaþal Vorovka
vyuþovat na stĜední škole; po dvouletém pĤsobení na státní reálce na Vinohradech
v Praze získal definitivu v Pardubicích, v roce 1905 pak pĜešel na staromČstskou reálku
v Praze. 1. záĜí 1910 se oženil s Jaroslavou Novotnou, s níž mČl syna Karla (*17. 7. 1911)
a dceru Libuši (*5. 3. 1921). 18. dubna 1919 se na základČ práce [15] habilitoval na
pražské univerzitČ, kde byl pozdČji jmenován mimoĜádným (18. 7. 1921) a Ĝádným
(22. 12. 1924) profesorem filosofie exaktních vČd. Od roku 1912 Vorovka pĤsobil ve
vČdecké radČ Jednoty þeských matematikĤ a fysikĤ. V letech 1920–1927 spolupracoval
s Ferdinandem Pelikánem na vydávání þasopisu Ruch filosofický, zúþastnil se rovnČž
mezinárodních filosofických kongresĤ v Neapoli (1924) a Bostonu (1926) a kongresu
polského se slovanskými hosty ve VaršavČ (1927). Karel Vorovka zemĜel 15. ledna 1929.
1.2

Dílo

Za studií se Vorovka zabýval pĜedevším matematikou a teoretickou fyzikou. Jedna
seminární práce se napĜíklad týká analogie hystereze v dielektriku, disertaþní práci
Vorovka vČnoval studiu kĜivek, jež jsou Ĝešením obyþejné diferenciální rovnice prvního
Ĝádu f ( x, y, y ′) = 0 ; upravená verze [8] této disertace byla v roce 1903 publikována
v ýasopise pro pČstování matematiky a fysiky (dále jen ýPMF). Vorovka zde rozebírá
jeden odstavec nČmeckého vydání [7] Serretovy uþebnice [6], u nČhož si všiml, že není

Práce vznikla za podpory grantu GAýR 401/09/1850.
1

PodrobnČjší informace lze nalézt v þlánku [1]. V nejbližší dobČ by pak mČla vyjít komplexní monografie
H. Pavlincové o VorovkovČ životČ a díle.
2
Arnošt Dittrich (1878–1959), fyzik a astronom; po studiu pĤsobil jako stĜedoškolský profesor, pozdČji se stal
Ĝeditelem hvČzdárny v dnešním Hurbanovu a mimoĜádným profesorem pražské univerzity. PatĜil mezi první propagátory a obhájce Einsteinovy teorie relativity, je považován za zakladatele þeskoslovenské archeo-astronomie.
3
Otakar Zich (1879–1934), hudební skladatel, estetik, hudební vČdec; po studiu uþil matematiku a fyziku na
stĜední škole, pozdČji se stal profesorem estetiky na pražské univerzitČ.
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zcela správný a v pĤvodní francouzské verzi chybČl. Chybné úvahy pak Vorovka uvádí
na správnou míru. Po studiích se Vorovka kromČ pedagogického pĤsobení vČnoval
pĜedevším dalšímu sebevzdČlávání4 a postupnČ se zaþal zabývat zejména filosofií
matematiky a filosofií samotnou. NepĜestal se však zajímat ani o didaktiku matematiky,
o þemž svČdþí mimo jiné studie o uþebnicích matematiky pro stĜední školy [14] þi staĢ
o didaktických názorech Jana Sobotky [17]. Je tĜeba rovnČž pĜipomenout, že Vorovka
jako jeden z prvních ýechĤ s porozumČním pĜijal Einsteinovu teorii relativity a obhajoval
ji proti jejím odpĤrcĤm.5

2 Práce filosoficko-matematické
Jak Vorovka v ĜadČ spisĤ sám poznamenává, na jeho názory mČly velký vliv práce
Henriho Poincaré. Poprvé na tohoto matematika a filosofa odkazuje v pojednání [9]
z roku 1909, kde vykládá podstatu jeho konvencionalismu, podle nČhož jsou základem
matematiky konvence – libovolné dohody, Ĝídící se pouze úvahami o vhodnosti,
úþelnosti, pohodlnosti apod. NapĜíklad o geometrických axiomech se Poincaré snaží
dokázat, že jsou to konvence, pĜiþemž volba mezi všemi možnými konvencemi vedena jest
zkušeností, avšak zĤstává svobodnou a není omezena, než nutností vystĜíhati se veškeré
kontradikce ([9], str. 217). Na otázku, proþ volíme právČ eukleidovskou geometrii mezi
ostatními možnými, odpovídá, že je to dílo neuvČdomČlého oportunismu a že jí dáváme
pĜednost proto, že je ke sledování dČjĤ nejpohodlnČjší.
2.1

Náhoda, pravdČpodobnost, kauzalita

Významný vliv na Vorovkovo dílo mČly zejména Poincaréovy úvahy o pojmu náhody. Ty pĜispČly k VorovkovČ zájmu o teorii pravdČpodobnosti (viz þlánek [10], vČnovaný
historické i matematické stránce úlohy o ruinování hráþĤ) a prostupují témČĜ celým jeho
dílem filosoficko-matematickým i filosofickým. Nejvíce je to pak patrné v þláncích [11]
a [12] z let 1913 a 1914, které byly podrobnČji rozebrány v loĖském pĜíspČvku [3]. Na
tomto místČ jen poznamenejme, že Vorovka kritizoval snahy založit teorii logické indukce na teorii pravdČpodobnosti, vyzýval k opatrnosti pĜi jejím používání v reálných situacích, snažil se þtenáĜe pĜesvČdþit, že teorie pravdČpodobnosti nemĤže vyĜešit problém
kauzality, a zdĤraznil, že pĜedstava pĜíþiny a úþinku by mČla být nahrazena pojmem korelace. O více než deset let pozdČji Vorovka publikoval krátký þlánek [18], v nČmž naopak
vystoupil proti snahám vyĜadit pojem pĜíþinnosti z vČdeckého bádání. StaĢ uzavírá slovy:
Myšlení funkcionální a kondicionální bude vždy ke svému doplnČní a ke svému provedení
potĜebovati také myšlení kauzálního. ([18], str. 115)
2.2

Logika a intuice

Druhým velkým tématem Vorovkových prací, rovnČž výraznČ ovlivnČným myšlenkami Henriho Poincaré, byla otázka, jakou úlohu mají v matematice prvky logické a prvky
intuitivní. Intuicí nebo názorem pĜitom Vorovka stejnČ jako Poincaré rozumí jakési
abstraktní poznání. V pojednání [13]6 z roku 1914 vysvČtluje: Tuto více ménČ neurþitou
pĜedstavu intuice objasĖuje Poincaré psychologicky zajímavými doklady z prací slavných
matematikĤ a s oblibou také vrací se vícekráte ku pĜirovnání s hrou v šachy. PĜi této hĜe
nestaþilo by ku porozumČní pouze kontrolovati správnost tahĤ, zdali se dČjí dle pravidel

4

Srov. podrobný nekrolog jeho pĜítele A. Dittricha [1].
VorovkĤv vztah k teorii relativity podrobnČ popsal A. Dittrich v þlánku [2].
6
Jedná se o upravenou verzi pĜednášky H. Poincaré co filosof, kterou Vorovka pronesl v JednotČ þeských
matematikĤ a fysikĤ 25. 1. 1913, k uctČní památky H. Poincaré.
5
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pĜedepsaných; abychom strategii hráþe pochopili, abychom chápali úþelnost jeho tahĤ,
musíme z dálky vidČti cíl, k nČmuž hra míĜí. Zcela podobnČ pĜi dĤkazu matematickém
nestaþí pouze dle pravidel logiky konstatovati správnost konklusí, nýbrž nutno pochopiti,
proþ definice, konkluse, theorémy právČ tím urþitým a ne jiným zpĤsobem v celek jsou
seĜadČny ([13], str. 156). Z podobných Poincaréových myšlenek vycházel také VorovkĤv
habilitaþní spis Úvahy o názoru v matematice [15], který vyšel knižnČ v roce 1917.
Vorovka zde nejprve rozebírá pojmy logicismus, podle nČhož je matematika souþástí
logiky, všechny matematické pojmy lze explicitnČ definovat z logiky a všechny matematické vČty lze odvodit z logických axiomĤ a definic þistČ logickou dedukcí, a psychologismus, který vymezuje široce jako opak logicismu. Dále podrobnČ vysvČtluje nedostatky
logicismu, naþež se obrací k systematickému výkladu psychologismu; tuto þást dobĜe
vystihují její závČreþná slova: Dospíváme tedy takto pĜesvČdþení, že definice þistČ formální a symbolické nemohou býti ideálem myšlení exaktního. Myšlení neobejde se bez definicí reálných. Nejen vČdy pĜírodní, ale také geometrie a aritmetika musí ve svých definicích
vycházeti induktivnČ od pozorování; názor pĜi tom obrací se ovšem nejen ke zkušenosti
a pĜedmČtĤm vnČjším, nýbrž také a hlavnČ k pĜedmČtĤm vnitĜní zkušenosti ([15], str. 82).
V poslední þásti spisu pak Vorovka ukazuje možnost dĤsledného psychologismu.

3 Práce filosofické
Vorovka je znám pĜedevším jako filosof; sám sebe na sklonku života charakterizoval
takto: Vorovka je idealista, eklektik, který pĜejímá mnoho z pragmatismu. Od psychologismu pĜešel blížeji k logicismu, s nímž však se pĜece jen neztotožĖuje, jelikož vČĜí na
racionální intuici. Filosofii nepovažuje za vČdu. Filosofie potĜebuje vĤle a jest projevem
osobnosti. Je to pokus o poznání s jistotou pouze subjektivní. Pokus, k nČmuž jsme imperativnČ nuceni. Takový pokus nazývá Vorovka slovem “gnóse”... ([4], str. 23). I v ryze
filosofických pracích je jasnČ patrný vliv Vorovkova vzdČlání v matematice a fyzice. Dokládají jej nejen rĤzné pĜíklady a pĜirovnání (napĜíklad pravdu a skuteþnost pĜirovnává
k opaþným magnetickým pólĤm), ale také metoda myšlení. Snad nejvíce je to patrné ve
filosofickém spise Skepse a gnóse [16], vydaném v roce 1921. DvČ þásti se napĜíklad dotýkají teorie pravdČpodobnosti: druhá þást spisu nese název Soudy problematické a poþet
pravdČpodobnosti, a Vorovka se zde vČnuje výkladu, proþ není možné míru pochybnosti
o nČjakém soudu mČĜit jeho pravdČpodobností; subjektivní stupeĖ dĤvČry považuje ve
své podstatČ za nemČĜitelný a také ukazuje, že není možné všechny soudy a obsahy našeho vČdomí lineárnČ uspoĜádat. V následující kapitole nazvané Jak jednati v nejistotách se
Vorovka dotýká i teorie užitku, i když slovo užitek se zde neobjevuje. Poznamenává, že
rozhodování, zda se zúþastnit nČjaké náhodné hry, závisí kromČ pravdČpodobností také
na hodnocení zisku a ztráty. Pro pĜípad, že by se jednalo jen o hodnoty materiální, pĜipomíná myšlenku Karla Mengera: První pytel žita má pro hospodaĜícího þlovČka cenu
nesmírnou k výživČ; druhý menší k setbČ, tĜetí ještČ menší k pĜilepšení, þtvrtý na pĜepych,
pátý – aby krmil papoušky ([16], str. 19). Vorovka zmiĖuje teorii užitku Daniela Bernoulli a Pierre-Simona Laplace. Život pĜirovnává k náhodné hĜe, v níž se þasto rozhodujeme nikoli na základČ jistoty, ale podle pravdČpodobnosti. Píše: Kdo by chtČl žíti jen
samými dokonalými jistotami, nedoþkal by se ze strachu veþera ... A pĜece pracujeme
a chystáme budoucnost, která jest vzdálena od pĜítomného okamžiku na léta. Bylo by
smČšné o takových vČcech psáti, kdyby našim þeským srdcím dosud nebyla tak blízka
ustrašenost a bázlivost pĜed sázkou svobodné a samostatné myšlenky ([16], str. 25).
Dodejme, že Vorovka si nejvíce cenil svého rozsáhlého spisu o dČjinách, souþasnosti
a perspektivách americké filosofie [19], vydaného posmrtnČ v roce 1929. Vorovka zde
podává i hodnocení výsledkĤ americké filosofie a otevĜenČ se hlásí k Západu.
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4 ZávČr
Cílem pĜíspČvku bylo jen struþnČ vzpomenout osobnost Karla Vorovky, jehož
dvojnásobné výroþí si v letošním roce pĜipomínáme. ZamČĜili jsme se na práce z oblasti
matematiky a filosofie matematiky; zájemci o podrobnČjší rozbor jeho filosofických prací
naleznou Ĝadu zajímavých studií ve sborníku [5], doporuþit lze také þlánek [4].
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Z HISTORIE VÝUKY DESKRIPTIVNÍ
GEOMETRIE NA STěEDNÍCH ŠKOLÁCH
VLASTA CHMELÍKOVÁ
Abstract: The aim of this article is to state some fundamental information about the teaching
of descriptive geometry in the second half of the 19th century and at the beginning of
the 20th century in Bohemia. Also we will have a look at the the first Czech textbooks
of descriptive geometry and some fundamental information about their authors.

1 Poþátky þeské výuky deskriptivní geometrie
1.1

První reálky

Deskriptivní geometrie jako vČda se rozvinula teprve na konci 18. století v souvislosti
s prĤmyslovou revolucí. Za jejího zakladatele je oprávnČnČ považován Gaspard Monge.1
V našich zemích se tato vČda dostala bČhem 19. století na vysokou úroveĖ. Velkou
zásluhu na tom má mimo jiné i výuka deskriptivní geometrie na stĜedních školách.
Deskriptivní geometrie se jako pĜedmČt objevuje na reálkách2 již v roce 1852.
PĤvodnČ byla (stejnČ jako ostatní pĜedmČty) vyuþována v nČmþinČ, ale již v roce 1861
zahájil výuku deskriptivní geometrie v jazyce þeském Dominik Ryšavý3 na první þeské
reálce pražské. V prĤbČhu šedesátých a sedmdesátých let 19. století postupnČ stoupal
poþet reálek s þeským vyuþovacím jazykem. V osmdesátých letech bylo v ýechách již
14 reálek, kde se deskriptivní geometrie vyuþovala þesky.4 Vyuþujícími byli až na
výjimky absolventi pražské polytechniky.
1.2

Uþební osnovy

V padesátých letech 19. století byly vykládány jen základy kolmého promítání
a hlavní myšlenky osvČtlení. PostupnČ však docházelo k rozšiĜování uþební látky. BČhem

1

Gaspard Monge se narodil 9. kvČtna 1746 v Beaune (Francie). Od mládí projevoval talent v matematice,
zejména v geometrii. PĤsobil na nČkolika školách, mimo jiné na paĜížské École Polytechnique. V díle Géométrie
descriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvČ navzájem kolmé prĤmČtny, které dnes nazýváme promítáním
Mongeovým. ZemĜel 28. þervence 1818 v PaĜíži.
2
Reálka, která se dČlila na nižší a vyšší, tvoĜila stĜední þlánek mezi národní školou a technickým ústavem.
PĤvodní reálky byly šestileté (nižší – 3 roky, vyšší – 3 roky), pozdČji sedmileté (nižší – 4 roky, vyšší – 3 roky).
Podle zákona ze dne 13. záĜí 1874 reálka poskytuje žactvu vyššího obecného vzdČlání na základČ nauk
matematicko-pĜírodovČdných a pĜipravuje také pro vyšší odborná studia technická, lesnická a hornická [2].
3
Dominik Ryšavý se narodil 12. Ĝíjna 1830 v Bítovanech na Chrudimsku. Studoval hlavní školu v Poliþce
a v Praze na Malé StranČ, poté pokraþoval ve studiích na pražské polytechnice, kde ve školním roce 1851/2
absolvoval. Dne 1. Ĝíjna byl jmenován adjunktem a 19. Ĝíjna 1860 skuteþným uþitelem pražské reálky, kde
pĤsobil celkem 38 let. Mimo to pracoval i jako inspektor obecných a mČšĢanských škol nebo jako zkušební
komisaĜ pro kandidáty uþitelství na školy obecné a mČšĢanské. ZemĜel 26. záĜí 1890 v Praze. KromČ uþebnic
deskriptivní geometrie napsal Základové mČĜictví a kreslení pro 1. tĜídu nižších škol reálných (1876) a MČĜictví
a rýsování pro II. tĜídy reálných škol (1868).
4
Reálky s výukou deskriptivní geometrie v þeštinČ: Karlín (Praha), Nové MČsto (Praha), Hradec Králové, Kutná
Hora, Litomyšl, Pardubice, Písek, PlzeĖ, Rakovník, Tábor, Brno, ProstČjov, PĜerov, Telþ [1].
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druhé poloviny 19. století byly uþební osnovy reálek nČkolikrát upraveny (ke zmČnám
uþebních osnov reálek docházelo þastČji, než u osnov gymnázií).
Podle ministerského vynesení þíslo 6233 ze dne 23. dubna 1880 se mČl probírat dle
mého názoru pomČrnČ velký rozsah uþiva. KromČ základĤ pravoúhlého promítání na dvČ
prĤmČtny bylo vyuþováno napĜíklad rovnobČžné osvČtlení mnohostČnĤ i rotaþních tČles,
zborcené plochy, prĤniky kĜivých ploch, vržené stíny plochy na plochu þi stĜedové
promítání a perspektiva. O faktu, že uvedené partie byly skuteþnČ vyuþovány, svČdþí
obtížnost maturitních úloh, které byly v tomto období zadávány. Dodejme ještČ, že
deskriptivní geometrie byla vyuþována v 5., 6. a 7. (tj. poslední) tĜídČ, a to vždy tĜi
hodiny týdnČ. Na nižší reálce (1.–4. tĜída) se vyuþoval pĜedmČt mČĜické rýsování, který
byl jakousi pĜípravou na následnou výuku deskriptivy.
1.3

Zkoušky dospČlosti

Zkoušky dospČlosti aneb maturity byly písemné i ústní. Podle naĜízení ze dne
9. kvČtna 1872 se na reálkách dČlaly písemné zkoušky z vyuþovacího jazyka (tj. na
þeských reálkách z þeštiny), francouzštiny, matematiky a deskriptivní geometrie. Z tČchto
pĜedmČtĤ vyjma deskriptivy byly i zkoušky ústní (ústnČ se mohlo navíc maturovat
i z nČkterých dalších pĜedmČtĤ). Písemná práce z deskriptivy trvala pČt hodin. Za tuto
dobu mČli studenti vypracovat tĜi úlohy.
Podívejme se na jedno konkrétní zadání maturitních úloh. PĜi písemných maturitách
konaných ve dnech 24.–28. kvČtna 1886 na þeské reálce v Praze byly zadány tyto
úlohy [3]:
1. Bodem m(−1,2,2) sestrojiti pĜíþku ku mimobČžkám P Ł ab[a(−3,4,−4),
b(5,1,6)] a R Ł cd[c(−5,1,3), d(3,6,5)] na základČ promítání Į) orthogonalného,
ȕ) centralného.
2. Zobraziti kužel pĜímý a geometrické osvČtlení jeho. Dány jsou 3 body kruhové
hrany podstavné a(−2,4,7), b(1,8,2), c(6,2,4) a výška kužele = 6. SmČr paprskĤ
svČtla S: <(S1X) = <(S2X) = 135°.
3. Zobraziti a v pravé velikosti sestrojiti prĤsek rotaþního elipsoidu [osa ab,
a(0,6,10), b(0,6,0), polomČr rovníka = 3] s rovinou ȡ [<(PȡX) = 45°,
<(NȡX) = 120°] obsahující stĜed plochy.

2 ýeské uþebnice
2.1

První uþebnice deskriptivní geometrie

S poþátky výuky deskriptivní geometrie v þeštinČ souvisí i první þesky psané
uþebnice. Nejstarší z nich je dvoudílná kniha s názvem Zobrazující mČĜictví od Dominika
Ryšavého. Její první díl vyšel v roce 1862, druhý v roce 1863. Aþkoliv je v této knize
pomČrnČ mnoho vČcných chyb, byla velmi dĤležitým þlánkem ve vývoji stĜedoškolské
výuky deskriptivní geometrie. V té dobČ teprve vznikala þeská deskriptiváĜská
terminologie a právČ Dominik Ryšavý je jedním z tČch, kdo se o její vývoj zasloužili.
KromČ uþebnic Vincence Jarolímka, kterým je vČnován následující odstavec, vyšla ve
druhé polovinČ 19. století ještČ jedna þesky psaná uþebnice deskriptivní geometrie, a to
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kniha Deskriptivní geometrie pro vyšší tĜídy škol stĜedních (1877) od Františka Šandy.5
Tato uþebnice však pravdČpodobnČ k vývoji deskriptivní geometrie pĜíliš nepĜispČla,
nČkdy je oznaþována jako „nové vydání Ryšavého“. Jsou v ní pĜetištČné nČkteré obrázky
(vþetnČ chyb) z uþebnic Dominika Ryšavého a ve srovnání se souþasnČ vycházejícími
uþebnicemi Jarolímkovými nejsou v ŠandovČ knize pĜíliš rozebrány a vysvČtleny základy
deskriptivní geometrie. Spíše se jedná o souhrn návodĤ k jednotlivým konstrukcím,
kterým chybí logické odvození a vysvČtlení. Dle výroþních zpráv reálek nebyla tato
uþebnice na školách používána.
2.2

Uþebnice Vincence Jarolímka

Za nejvýznamnČjší uþebnice deskriptivní geometrie druhé poloviny 19. století (pro
reálky) lze bez pochyby považovat uþebnice Vincence Jarolímka.6
Jako první vyšla sbírka úloh Deskriptivní geometrie v úlohách pro vyšší školy reálné
(1873). Jedná se o soubor 1000 úloh, které jsou pĜehlednČ setĜídČny podle témat. PĜíklady
postupnČ shromáždil sám autor bČhem nČkolikaletého pĤsobení na reálce v Praze.
U složitČjších úloh jsou uvedeny návody k Ĝešení, navíc je každá kapitola uvozena
struþným výkladem dané problematiky. Tato kniha byla první uþebnicí vydanou Jednotou
þeských matematikĤ a souþasnČ první sbírkou úloh z deskriptivní geometrie u nás (do té
doby neexistovala podobná sbírka ani v jazyku nČmeckém). Pro velký zájem se uþebnice
doþkala druhého pĜepracovaného vydání, a to v roce 1880 pod názvem Sbírka úloh
z deskriptivní geometrie pro vyšší školy reálné. Toto vydání obsahuje více úloh, a to
i z témat, která v prvním vydání chybí, zmizely však výklady a návody k tČžším
pĜíkladĤm.
KromČ zmínČné sbírky úloh napsal Vincenc Jarolímek také klasickou uþebnici
deskriptivní geometrie pod názvem Deskriptivní geometrie pro vyšší školy reálné. Tato
uþebnice má tĜi díly, v prvním vydání vyšel každý zvlášĢ – 1. díl v roce 1875, 2. díl
v roce 1876 a 3. díl v roce 1877. Uþebnice byla na tehdejší osnovy maximalistická,
obsahovala mnohem víc látky, než bylo možné v hodinách probrat. Proto byl její obsah
od druhého vydání (1887) silnČ zredukován. Všechny tĜi díly od tohoto vydání vycházely
pohromadČ v jednom svazku. Pro srovnání, první vydání zabírá více než 400 stran,
zatímco druhé a další vydání ménČ než 300 stran. Tato uþebnice se stala velmi oblíbenou
mezi studenty. NasvČdþuje tomu fakt, že jenom u nás byla vydána celkem pČtkrát. Navíc
se stala žádanou i v zahraniþí. Na pĜání profesora V. Šaka z Plovdivu byla pĜeložena do
bulharštiny, vyšla v Plovdivu v roce 1895.
5
František Šanda se narodil 27. prosince 1831 v Novém MČstČ u Chlumce nad Cidlinou. Studoval obecnou školu
v Novém MČstČ, hlavní školu v Hradci Králové, nČmeckou nižší reálku v Praze a varhanickou školu v Praze. Od
roku 1850 studoval na pražské polytechnice. Roku 1854 byl jmenován asistentem kreslení na pražské vyšší
reálce, v roce 1858 složil zkoušky uþitelské zpĤsobilosti z matematiky, deskriptivní geometrie a stavitelství. Poté
vyuþoval kreslení a þeštinu v Košicích, v roce 1862 se však vrátil do ýech a pĤsobil jako uþitel, o rok pozdČji již
jako zástupce Ĝeditele, na gymnáziu v TáboĜe. V letech 1862–1865 zastával navíc funkci Ĝeditele mČstské vyšší
dívþí školy v TáboĜe. Od roku 1880 pracoval jako okresní školní inspektor v TáboĜe, v roce 1884 byl jmenován
Ĝeditelem reálky v KarlínČ. ZemĜel 15. listopadu 1893 v Praze. KromČ zmínČné uþebnice deskriptivní geometrie
je autorem knih MČĜictví a rejsování (1861), Poþátky stavitelství (1862), MČĜické a perspektivní rejsování od
ruky (1862), MČĜictví pro vyšší tĜídy stĜedních škol a k soukromé potĜebČ (1869) aj.
6
Vincenc (ýenČk) Jarolímek se narodil 25. þervna 1846 v Pardubicích. Studoval na nižší reálce v Pardubicích
a na vyšších reálkách v Kutné HoĜe, Písku a Praze. Poté pokraþoval ve studiích na pražské polytechnice. PĤsobil
jako profesor i Ĝeditel na nČkolika þeských reálkách (Praha, Hradec Králové aj.), nČjaký þas zastával funkci
zemského školního inspektora. Dne 25. ledna 1907 byl jmenován profesorem deskriptivní geometrie na pražské
polytechnice. ZemĜel 14. prosince 1921 v Praze.
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Jarolímkovy uþebnice se vyznaþují pĜesným, logickým a systematickým výkladem od
základních poznatkĤ k tČžším úlohám. Tím se tyto uþebnice liší od pĜedchozích uþebnic
Ryšavého i od uþebnice Šandovy. PĜínos a obsah Jarolímkových uþebnic je podrobnČji
rozebrán v þláncích [4] a [5].
2.3

Uþebnice po roce 1908

Jarolímkovy uþebnice se používaly témČĜ 35 let. V roce 1908 však vešla v platnost
nová uþební osnova pro reálky a dle této osnovy byly vypracovány uþebnice nové,
kterými byly postupnČ Jarolímkovy knihy nahrazeny. Tyto uþebnice Josefa Pithardta7
a Ladislava Seiferta8 vycházely v nČkolika vydáních pod názvem Základy deskriptivní
geometrie, v rĤzných úpravách byly urþeny jak reálkám, tak reálným gymnáziím.
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Ladislav Seifert se narodil 19. dubna 1883 v Sušici v ýechách. NavštČvoval tam školu obecnou a mČšĢanskou,
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TUŽBY NAŠICH PěEDKģ1
MICHAELA CHOCHOLOVÁ
Abstract: The aim of this article is to introduce an interesting archive document called
Desideraten-Protocoll, which was recorded by the Public University Library in Prague in
the years 1852 to 1894. Visitors of the professor reading room wrote into this document
their wishes for new books, among them mathematicians (e.g. H. Durége, K. Hornstein,
S. Kantor, W. Matzka etc.) as well, and just to them the main attention is devoted.

1 Z historie univerzitní knihovny
Roku 1773 opustili jezuité po více než 200 letech pražské Klementinum. Již þtyĜi roky po
jejich odchodu vznikla v tomto areálu, na základČ dekretu Marie Terezie ze dne 6. února
1777, VeĜejná c. k. univerzitní knihovna podléhající státu. Byla vybudována slouþením
nČkolika dosud samostatnČ fungujících knihovních celkĤ. Mezi hlavní z nich patĜila Stará
klementinská knihovna, Nová karolinská knihovna, knihovny zrušených jezuitských kolejí
a knihovna rodu Kinských.2
Poznamenejme, že v Klementinu sídlily do rozdČlení pražské univerzity na þeskou
a nČmeckou (zákonem ze dne 28. února 1882) také filozofická a teologická fakulta pražské
univerzity. Tento rozsáhlý komplex zahrnoval ještČ hvČzdárnu, množství uþeben, sálĤ, þítáren
apod.

2 Desideraten-Protocoll
Jednou z þítáren VeĜejné c. k. univerzitní knihovny byla tzv. profesorská þítárna. Z její
evidence se dochoval zajímavý archivní materiál s názvem Desideraten-Protocoll,3
dokumentující záznamy návštČvníkĤ þítárny z let 1852 až 1894. V tu dobu mezi nČ patĜili
pĜední uþenci, univerzitní profesoĜi a významné osobnosti kulturního života.
Jmenujme napĜíklad matematiky Heinricha Durége (1821–1893) a Wilhelma Matzku
(1798–1891), jazykovČdce Georga Bipparda (1816–1883), Martina Hattalu (1821–1903), Jana
Kvíþalu (1834–1908) a Alfreda Ludwiga (1832–1913), historiky Antonína Gindelyho
(1829–1892), Konstantina Höflera (1811–1897) a Jana Erazima Vocela (1802–1871), filozofy
Josefa Durdíka (1837–1902) a Wilhelma Volkmanna (1822–1874), profesora obþanského
práva Antonína Randu (1834–1914), historika, politika, spisovatele a obrozence Františka
1

Tužby našich pĜedkĤ aneb stĜípky z historie VeĜejné c. k. univerzitní knihovny.
Poþátky univerzitní knihovny se pojí již se založením Karlovy univerzity roku 1348. Pojem jednotné
univerzitní knihovny však, tehdy a ještČ nČkolik dalších století, nebyl znám. V rámci univerzity existovaly pouze
rozptýlené kolejní knihovny, pro nČž je dnes používáno souhrnné oznaþení Stará karolinská knihovna. V roce
1556 se v Klementinu usídlil jezuitský Ĝád, který zbudoval velmi rozsáhlou Ĝádovou knihovnu, pro niž se užívá
název Stará klementinská knihovna nebo také Bibliotheca maior. Roku 1622 byla Karlova univerzita z rozkazu
císaĜe Ferdinanda II. odevzdána jezuitĤm a také Stará karolinská knihovna byla pĜemístČna do Klementina, kde
pro odlišení od Ĝádové knihovny dostala souhrnný název Bibliotheca minor. V roce 1638 vznikla v prostorách
univerzity Nová karolinská knihovna, sloužící pĜedevším potĜebám právnické a lékaĜské fakulty. Více
o poþátcích a historickém vývoji první veĜejné knihovny v Praze viz [6] a [8].
3
Rukopis Desideraten-Protocoll je uložen v oddČlení rukopisĤ Národní knihovny ýeské republiky pod
signaturou IX.A.24.
2
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Palackého (1798–1876), fyziologa Jana Evangelistu PurkynČho (1787–1869) nebo univerzitní
profesory a politiky Konstantina Jireþka (1854–1918) þi Tomáše Garrigua Masaryka
(1850–1937).
NávštČvníci profesorské þítárny do Desideraten-Protocoll vlastnoruþnČ zapisovali své
požadavky þi doporuþení k rozšíĜení knihovny o nové svazky.4 Zápisy obsahovaly jméno
autora, název, rok a místo vydání požadované knihy; mnohdy i upozornČní, kde je publikaci
možno získat a za jakou cenu; þasto také zdĤvodnČní požadavku þi pĜipojení dalších osob
k téže žádosti. Záznam byl vždy opatĜen podpisem žadatele, þasto bylo uvedeno i datum
návštČvy knihovny. Skuteþnost, že vČtšina požadovaných prací byla do fondu knihovny
doplnČna, dokládají dodateþné poznámky s informací o tom, že kniha byla koupena,
popĜípadČ objednána nebo je již k dispozici.5

3 Tužby našich pĜedkĤ
Instituce, které by systematicky obstarávaly (zahraniþní) matematickou literaturu v našich
zemích v prĤbČhu 19. století kromČ knihovny Jednoty þeských matematikĤ a fyzikĤ
a Královské þeské Spoleþnosti nauk nebyly.6 PĜísun aktuální odborné literatury byl v tomto
ohledu závislý pĜedevším na aktivitČ jednotlivcĤ. Jednou z možností, jak neplatit tehdejší
vysoké ceny knih, bylo pokusit se je obstarat prostĜednictvím c. k. univerzitní knihovny.
V našich zemích s výjimkou syntetické geometrie a teorie determinantĤ nebyla
v matematice vČnována soustavnČjší pozornost žádné speciální oblasti.7 Každý si v podstatČ
volil problematiku, která vyhovovala právČ jeho vČdeckým zájmĤm a aktuálním zálibám.
V tomto ohledu byl výbČr novČ poĜizovaných knih do fondu univerzitní knihovny znaþnČ
náhodný.
Velkou aktivitu pĜi objednávání matematických spisĤ do c. k. univerzitní knihovny
projevil v letech 1853 až 1872 Wilhelm Matzka (1798–1891), v té dobČ profesor matematiky
na pražské univerzitČ.8 Desideraten-Protocoll obsahuje bezmála šest desítek jeho požadavkĤ
a doporuþení. MatzkĤv zájem byl dosti široký; vČtšinou ho poutaly aktuální novČ vydané
4
O nákupu nových svazkĤ rozhodovala knihovna, která byla samostatným subjektem, opírala se pĜitom
o doporuþení zástupcĤ jednotlivých kateder univerzity. V letech 1870 až 1877 nákup nových knih Ĝídil
univerzitní senát; viz Archiv Národní knihovny, fond VeĜejná univerzitní knihovna, þíslované spisy 1870/þ. 38.
5
NČkolik záznamĤ v Desideraten-Protocoll se týká žádostí o výjimky z prezenþního pĤjþování, upomínek
pĜedchozích nevyĜízených požadavkĤ, pĜipomínek k provozu profesorské þítárny apod.
6
Více o historii Jednoty þeských matematikĤ a fyzikĤ viz Pátý L.: Jubilejní almanach Jednoty þs. matematikĤ
a fyzikĤ. Jednota þs. matematikĤ a fyzikĤ, Praha, 1987, a Veselý F.: 100 let Jednoty þeskoslovenských
matematikĤ a fyzikĤ. SPN, Praha, 1962. Více o historii Královské þeské Spoleþnosti nauk viz Kalousek J.: DČje
král. þeské spoleþnosti náuk spolu s kritickým pĜehledem publikací jejích z oboru filosofie, historie a jazykovČdy
ke stoletému jubileu této spoleþnosti. Královská þeská Spoleþnost nauk, Praha, 1885, a [5].
7
PodrobnČ o vývoji matematiky v þeských zemích a její výuce na pražské univerzitČ a polytechnice viz [1], [3],
[4], [5] a [7].
8
W. Matzka pĤsobil jako profesor matematiky s nČmeckou vyuþovací Ĝeþí na pražské univerzitČ v letech
1850/51 až 1870/71. PĜednášel témata z integrálního a diferenciálního poþtu, analytické geometrie, planimetrie,
stereometrie, vyšších rovnic þi sférické trigonometrie. V letech 1855/56 až 1870/71 vyuþoval na univerzitČ také
partie matematické fyziky. Je autorem více než pČti desítek odborných matematických a fyzikálních prací. Více
o jeho životČ, pedagogickém pĤsobení a díle viz Chocholová M.: Wilhelm Matzka (1798–1891) ve Vídni.
In BeþváĜ J., BeþváĜová M. (ed.): 29. mezinárodní konference Historie matematiky. Matfyzpress, Praha, 2008,
119–122, Chocholová M.: Wilhelm Matzka (1798–1891), Wien und Prag. In Binder Ch. (ed.):
IX. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Wien, 2008, 106–112, a Chocholová M.:
Wilhelm Matzka and the Historical Development of Complex Numbers. In Šafránková J., PavlĤ J. (ed.): WDS’08
Proceedings of Contributed Papers. Matfyzpress, Praha, 2008, 38–42.
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monografie o infinitesimálním poþtu, Ĝešení algebraických rovnic, rovinné, prostorové
a analytické geometrii, zejména od anglických a francouzských autorĤ (napĜ. Isaac Todhunter
(1820–1884), George Salmon (1819–1904), Jean-Marie Duhamel (1797–1872) aj.).9
V nČkolika pĜípadech požadoval také spisy o rovinné a sférické trigonometrii, komplexních
þíslech a kvaternionech, determinantech, Ĝešení diferenciálních rovnic, teorii eliptických
funkcí a uþebnice elementární matematiky.10

Zápis v Desideraten-Protocoll poĜízený dne 7. 12. 1865 W. Matzkou
Dalším z univerzitních profesorĤ matematiky, který se v letech 1869 až 1872 podílel na
rozšiĜování fondu c. k. univerzitní knihovny, byl Heinrich Du rége (1821–1893). Od roku
1869 vyuþoval na univerzitČ pĜedevším základní kurz matematiky, ale do pĜednášek vnášel
nová a aktuální témata.11 OdbornČ se zajímal zejména o geometrii a nČkteré novČjší obory
9

Z odborných monografií ze zmínČných oblastí požadovaných W. Matzkou jmenujme napĜ.: Todhunter I.:
Treatise on the Differential Calculus and the Elements of the Integral Calculus, 1852, Todhunter I.: Treatise on
the Integral Calculus, 1857, Todhunter I.: Theory of Equations, 1861, Salmon G.: A treatise on conic sections,
1848, Salmon G.: A treatise on higher plane curves: Intended as a sequel to a treatise on conic sections, 1852,
Salmon G.: Lessons introductory to the modern higher algebra, 1859, Duhamel J.-M.: Eléments de calcul
infinitésimal, 1856. Uvedené roky odpovídají vždy prvnímu vydání díla; W. Matzka požadoval þasto nČkterá
z nových þi pĜepracovaných vydání, pokud již existovala.
10
W. Matzka objednal napĜíklad následující monografie: Todhunter I.: Plane Trigonometry, 1859, Todhunter I.:
Spherical Trigonometry, 1859, Allégret A.: Essai sur le calcul des quaternions de M. W. Hamilton, 1862,
Brioschi F.: Théorie des Déterminants, 1856, Boole G.: A treatise on differential equations, 1865, Hermite Ch.:
Übersicht der Theorie der Elliptischen Funktionen, 1863, Baltzer R.: Die Elemente der Mathematik, 1865.
W. Matzka zaznamenal do Desideraten-Procoll také více než desítku žádostí o fyzikální spisy.
11
H. Durége pĤsobil v letech 1869/70 až 1882/83 na pražské univerzitČ jako profesor matematiky s nČmeckou
vyuþovací Ĝeþí. Po rozdČlení univerzity na þást þeskou a nČmeckou pĜednášel na její nČmecké þásti. Je autorem
Ĝady matematických uþebnic a odborných pojednání. Více o jeho životČ, pedagogické þinnosti a díle viz
[1] a [7].
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(napĜ. teorie eliptických funkcí a funkce komplexní promČnné). V souladu se svými zájmy
žádal doplnČní knihovny témČĜ o dvacítku spisĤ.12
NČkolika svými požadavky pĜispČli k obohacení c. k. univerzitní knihovny o matematické
knihy také Anton Karl Grünwald (1838–1920), Karl Hornstein (1824–1882), Seligman
Kantor (1857–1902), Josef Smolík (1832–1915) nebo František Josef Studniþka (1836–1903).
Jejich zájmy však byly velmi rozliþné. NapĜíklad S. Kantor požadoval poĜízení
Grassmannovy Ausdehnungslehre (1862), K. Hornstein nČkolik spisĤ o teorii funkcí13
a gymnaziální profesor matematiky J. Smolík Wittsteinovu uþebnici elementární matematiky
Lehrbuch der Elementar-Mathematik.14
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HISTÓRIA PENTAGONÁLNYCH TESELÁCIÍ
LUCIA ILUCOVÁ
Abstract: It is known that each triangle and each quadrilateral can tessellate the plane.
Which other convex polygons also tessellate and how many different convex pentagons
can be used to create monohedral tessellations are discussed in the article.

1 Úvod
Odpoveć na otázku, ktorý pravidelný mnohouholník vytvára monoedrálnu rovinnú
teseláciu1, je z pohĐadu školskej matematiky jednoduchá: je to štvorec, rovnostranný
trojuholník a pravidelný šesĢuholník (Obr. 1).2 Takisto známe a jednoducho dokázateĐné je,
že ĐubovoĐný štvoruholník (aj nekonvexný) vytvára rovinnú teseláciu a ĐubovoĐný
trojuholník takisto (Obr. 2, 3). Problematika vytvárania monoedrálnych teselácií opakovaním
jedného konvexného n-uholníka s n  5 už ale nie je taká jednoduchá. Ako
z predchádzajúcich riadkov vyplýva, pravidelný päĢuholník nepatrí k útvarom, ktoré je možné
využiĢ pre vytvorenie teselácie, ale niektoré ćalšie konvexné päĢuholníky áno. Na druhej
strane pravidelný šesĢuholník teseláciu vytvára, ale neplatí to pre každý šesĢuholník. Žiaden
konvexný n-uholník s n  7 už ale monoedrálnu rovinnú teseláciu nevytvára. Dôkaz tohoto
tvrdenia pochádza od I. M. Nivena a je možné ho nájsĢ napríklad v [4].3 Práve histórii riešenia
problematiky pokrývania roviny konvexnými päĢuholníkmi sa budem v príspevku venovaĢ.

Obr. 1 Monoedrálne rovinné teselácie vytvorené opakovaním zhodných pravidelných
mnohouholníkov.

2 Nové výsledky
Objav, ktoré konvexné šesĢuholníky vytvárajú teseláciu, je pripisovaný Karlu
Augustovi Reinhardtovi (1895–1941), ktorého dizertaþná práca Über die Zerlegung der
Ebene in Polygone4 z roku 1918 obsahuje riešenie tohoto problému.5 Rovinné teselácie

Príspevok vznikol vćaka podpore grantu GAAV IAA100110502.
1
Pod pojmom monoedrálna teselácia sa rozumie teselácia vytvorená opakovaním jedného útvaru bez medzier
a prekrytí.
2
Dôvodom je, že len tieto pravidelné n-uholníky majú veĐkosti vnútorných uhlov také, že ich celoþíselný
násobok je rovný 360º (rovnostranný trojuholník: 6 × 30º, štvorec: 4 × 90º, pravidelný šesĢuholník: 3 × 120º).
3
Prvýkrát dôkaz Ivan Morton Niven publikoval v decembri 1978 (Niven I.: Convex Polygons which Cannot Tile
the Plane. American Mathematical Monthly 85, 10(1978), 785–792.).
4
Reinhardt K.: Über die Zerlegung der Ebene in Polygone. Dissertation der Naturwiss. Fakultät, Universität
Frankfurt am M., Borna – Leipzig, 1918. Dizertaþnú prácu písal K. A. Reinhardt pod vedením L. Bieberbacha
(1886–1982), ktorý je známy svojou prácou v oblasti dynamiky komplexných premenných.
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vytvárajú práve tri typy konvexných šesĢuholníkov (Obr. 4), priþom pod „typom“ sa
všeobecne rozumie množina mnohouholníkov, ktoré vyhovujú urþitým podmienkam pre
veĐkosĢ strán a vnútorných uhlov.
Objavovanie konvexných teselujúcich paĢuholníkov je ale ságou, ktorá trvá niekoĐko
desaĢroþí. Po prvýkrát sa klasifikácia päĢuholníkov vytvárajúcich monoedrálne teselácie
v rovine objavila takisto v Reinhardtovej dizertaþnej práci, v ktorej stanovil päĢ6 rôznych
skupín požiadavok pre uhly a strany daného päĢuholníka, a každá z nich tak definuje
jeden teselujúci typ päĢuholníka. (Pre päĢuholníky tohoto typu existuje veĐa rozliþných
teselácií.) PodĐa [5] Reinhardt nepochyboval, že vytvoril kompletné riešenie tohoto
problému, ale nevedel dokázaĢ, že každý teselujúci päĢuholník je možné urþite zaradiĢ
k jednému z daných piatich typov. Napriek tomu bol Reinhardt vo svojom odvodzovaní
tak dôkladný, že sa jeho klasifikácia prijala ako finálny výsledok. Reinhardtovo tvrdenie
potvrdili H. Heesch7 a O. Kienzle v roku 19638. O päĢ rokov neskôr ale R. B. Kershner
z Johns Hopkins University oznámil, že našiel ćalšie tri typy päĢuholníkov teselujúcich
rovinu (použil metódu odlišnú od Reinhardtovej), a že spolu týchto osem typov nakoniec
tvorí koneþný zoznam [3].9 Aj toto rozšírenie sa neskôr ukázalo ako nie koneþné.

Obr. 2 a) Štvoruholníková teselácia s protocelou v tvare nekonvexného štvoruholníka,
b) príklad trojuholníkovej teselácie.

Obr. 3 Pre súþet veĐkostí vnútorných uhlov v ĐubovoĐnom štvoruholníku platí:
Į + ȕ + Ȗ + į = 360˚.

5
Teselácie sú obsahom aj 18. Hilbertovho problému, v ktorom sa rieši otázka vyplnenia priestoru bez medzier
kongruentnými polyédrami. ýasĢ tohoto problému vyriešil práve L. Bieberbach, þasĢ týkajúcu sa anizoedrálnych
konvexných mnohouholníkov K. A. Reinhardt v roku 1928 (Reinhardt K.: Zur Zerlegung der euklidischen
Räume in kongruente Polytope. Sitzungsberichte der Preussischen Akamemie der Wissenschaften Berlin,
Physikalisch-Mathematische Klasse, 1928, 150–155), þasĢ zostala nevyriešená.
6
V skutoþnosti Reinhardt odvodil 8 typov teselujúcich päĢuholníkov, ale prvé 3 typy sú považované za špeciálne
prípady 3 typov teselujúcich konvexných šesĢuholníkov a je možné z nich dané šesĢuholníky vytvoriĢ vložením
ćalšieho vrcholu na jednu stranu [3]. Pre ostatných päĢ typov päĢuholníkov to neplatí.
7
Heinrich Heesch (1906–1995), nemecký matematik, zaoberal sa teóriou grafov a teseláciami (po Ėom sú
pomenované aj pojmy ako Heeschova cela alebo Heeschovo þíslo).
8
Heesch H., Kienzle O.: Flächenschluss. Berlin – Göttingen – Heidelberg: Springer-Verlag, 1963.
9
Kershner napísal, že jeho dôkaz je príliš namáhavý, a že ho bude publikovaĢ þo najskôr niekde inde. (Pozn.
autora: PodĐa informácií, ktoré som našla, Kershner už tento dôkaz nepublikoval.)
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Obr. 4 Tri typy šesĢuholníkov vytvárajúcich monoedrálne rovinné teselácie. Podmienky,
ktoré musia niektoré strany spĎĖaĢ, sú vyznaþené v obrázku (strany s rovnakými dĎžkami
sú oznaþené rovnakými písmenami), podmienky pre veĐkosti vnútorných uhlov sú
nasledujúce: a) ȕ = ʌ – Į – Ȗ, İ = ʌ – į – ĳ, b) Ȗ = ʌ – į – ĳ, İ = ʌ – Į – ȕ, c) veĐkosĢ
troch vnútorných uhlov je 120º.
V roku 1975 v júlovom þísle þasopisu Scientific American M. Gardner10 vo svojej rubrike
publikoval Kershnerov zoznam ôsmych typov teselujúcich päĢuholníkov. Vćaka tomu
tento problém znovuotvoril a oboznámil s ním širokú þitateĐskú verejnosĢ, vrátane
mnohých amatérov – matematikov. Prvým aktívnym þitateĐom, ktorý Gardnerovi poslal
svoje výsledky, bol Richard James, poþítaþový vedec z Kalifornie. Ten sa rozhodol už po
preþítaní prvej þasti þlánku otestovaĢ svoje schopnosti a bez pomoci Kershnerovho
zoznamu nájsĢ nejaké z päĢuholníkových teselácií. Našiel päĢuholník, ktorý
v Kershnerovom zozname chýbal a M. Gardner ho publikoval. Jednou z ćalších
aktívnych þitateĐov bola Marjorie Riceová11, ktorá þítala synom predplatený þasopis
a þlánok o Jamesových objavoch v Scientific American z decembra 1975 v nej vzbudil
pozornosĢ. Tiež ju zaujal júlový þlánok o päĢuholníkových teseláciách a už vtedy si
myslela, aké zaujímavé to muselo byĢ pre Kershnera objaviĢ nové typy päĢuholníkových
ciel. Ale až po objave Richarda Jamesa jej záujem natoĐko vzrástol, že sa rozhodla zistiĢ,
þi je schopná nájsĢ nejaký ćalší teselujúci päĢuholník [6]. Marjorie si najprv spísala
všetky informácie o daných deviatich typoch a snažila sa nájsĢ spoloþné vzĢahy, ktorým
vyhovovali dané päĢuholníky a príslušné teselácie. Vianoce v roku 1975 boli pre Ėu
veĐmi nároþné, pretože sa tomuto problému venovala aj pri práci v kuchyni, priþom sa
snažila, aby to nikto nezistil a nemusela tak svoju þinnosĢ nikomu vysvetĐovaĢ.
V polovici februára 1976 Marjorie poslala svoje nákresy M. Gardnerovi. V tom þase sa
zaþala vzájomná korešpondencia a priateĐstvo medzi Marjorie a Doris
Schattschneiderovou12, ktorá sa stala nielen jej priateĐkou ale aj konzultantkou. Doris
posielala Marjorie þlánky, ktoré sa v danom þase objavovali k danej problematike
v odborných þasopisoch a Marjorie sa snažila napríklad šesĢuholníkové cely rozdeliĢ tak,
10
Martin Gardner (1914), americký popularizátor matematiky. Poþas 25 rokov (1956–1981) viedol rubriku
Matematické hry v þasopise Scientific American, vćaka ktorej priblížil krásu matematiky verejnosti a mnohých
inšpiroval k práci nad matematickými problémami. Téme teselácií sa venoval niekoĐkokrát vo svojej rubrike
i v mnohých svojich knihách (je autorom viac než 60 kníh).
11
Marjorie Riceová (1923), matka piatich detí a žena v domácnosti zo San Diega. Po ukonþení strednej školy, sa
stala sekretárkou a neskôr sa vydala za svojho šéfa. Pri hĐadaní teselujúcich päĢuholníkov si vytvorila svoj
vlastný systém oznaþovania vyjadrujúci podmienky a vzĢahy medzi stranami a uhlami teselujúcich útvarov.
12
Doris Schattschneiderová získala doktorát na Yaleskej univerzite v roku 1966. Uþila na Northwestern
University a University of Illinois v Chicago Circle, a od roku 1968 na Moravian College. Tu ju jej záujem
o umenie priviedol k myšlienke vytvoriĢ kurz s názvom Teselácie: Matematické umenie. O tejto téme napísala
veĐa. Spolupracovala s grafikmi – umelcami na vytvorení knihy a kolekcie jedineþných geometrických modelov
M. C. Eschera – Kaleidocycles (Schattschneider D., Walker W.: Kaleidocycles. Pomegranate Publications,
Petaluma, CA, 1987).
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aby získala päĢuholníkové. Bez formálneho matematického vzdelania, ale s nadšením, sa
jej podarilo poþas obdobia dvoch rokov nájsĢ štyri nové typy teselujúcich päĢuholníkov,
priþom vzniknuté teselácie ešte dokreslila napríklad kvetinovým alebo zvieracím
ornamentom, a viac než šesĢdesiat rôznych teselácií. Podrobný opis ako R. James alebo
M. Riceová našli teselujúce päĢuholníky, je možné nájsĢ napríklad v [6].

Obr. 5 Teselácie vytvorené opakovaním konvexných päĢuholníkov, ktoré objavila
a dokreslila zvieracím þi rastlinným motívom Marjorie Riceová.13

13

Obrázky sú prevzaté zo stránky M. Riceovej home.comcast.net/~tessellations/tessellations.htm.
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Obr. 6 ŠtrnásĢ typov päĢuholníkov vytvárajúcich monoedrálne teselácie, ktoré sú
v súþasnosti známe; teselácie 1–5 odvodil K. Reinhardt (1918), R. B. Kershner teselácie
6–8 (1968), R. James teseláciu 10 (1975), M. Riceová teselácie 9, 11–13 (1976–1977),
R. Stein teseláciu 14 (1985).14

14
Obrázky sú prevzaté z internetovej stránky www.mathpuzzle.com/tilepent.html. Podmienky pre dĎžky
strán a veĐkosti vnútorných uhlov jednotlivých typov sú nasledujúce (A, B, C, D, E – vnútorné uhly
päĢuholníka, a, b, c, d, e – strany päĢuholníka; takéto oznaþenie je napríklad použité v þlánku [5]):
typ 1: D + E = 180˚, typ 2: C + E = 180˚, a = d, typ 3: A = C = D = 120˚, a = b, d = c + e, typ 4: A = C =
= 90˚, a = b, c = d, typ 5: C = 2A = 120˚, a = b, c = d, typ 6: C + E = 180˚, A = 2C, a = b = e, c = d, typ 7:
2B + C = 360˚, 2D + A = 360˚, a = b = c = d, typ 8: 2A + B = 360˚, 2D + C = 360˚, a = b = c = d, typ 9:
2E + B = 360˚, 2D + C = 360˚, a = b = c = d, typ 10: E = 90˚, A + D = 180˚, 2B – D = 180˚, 2C + D = 360˚,
a = e = b + d, typ 11: A = 90˚, C + E = 180˚, 2B + C = 360˚, d = e = 2a + c, typ 12: A = 90˚, C + E = 180˚,
2B + C = 360˚, 2a = c + e = d, typ 13: A = C = 90˚, 2B = 2E = 360˚ – D, c = d, 2c = e, a typ 14: D = 90˚,
2E + A = 360˚, C + A = 180˚, B + D + E = 360˚, 2e = 2c = a.
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3 Záver
Zoznam trinástich typov teselujúcich päĢuholníkov sa objavil už v roku 1978
v Mathematics Magazine v þlánku Doris Schattschneiderovej [5]15 a D. C. Hunt
a M. D. Hirschhorn v roku 1983 tvrdili, že dokázali jeho kompletnosĢ. Dôkaz dvojica
publikovala v roku 1985.16 V roku 1985 objavil ćalší, štrnásty, teselujúci päĢuholník Rolf
Stein, študent z Univerzity v Dortmunde, ktorý vyhlásil (nepouþený zo skúseností
Reinhardta
a Kershnera), že daný problém je vyriešený raz a navždy. PrehĐad doteraz známych typov
päĢuholníkov vytvárajúcich teselácie s príslušnými teseláciami je na Obr. 5.
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Tento zoznam 13 teselujúcich typov päĢuholníkov uviedli v svojom þlánku [1] aj B. Grünbaum
a G. C. Shephard, ktorí napísali jednu z najrozsiahlejších a najkomplexnejších publikácií o teseláciách [2].
16
Hirschhorn M. D., Hunt D. C.: Equilateral Convex Pentagons Which Tile the Plane. Journal of Combinatorial
Theory, Ser. A 39, 1(1985), 1–18. Autori tvrdia, že rovnostranný konvexný päĢuholník vytvára teseláciu
v rovine vtedy a len vtedy, ak má súþet dvoch uhlov rovný 2ʌ alebo je to jednoznaþne urþený päĢuholník so
špeciálnymi uhlami. Ich dôkaz je založený na preskúmaní všetkých bodov prieniku 100 kriviek. V þlánku
O. Bagina Tiling the Plane with Congruent Equilateral Convex Pentagons (Journal of Combinatorial Theory,
Ser. A 105, 2(2004), 221–232) autor predvádza alternatívny dôkaz tvrdení o päĢuholníkoch, a to založený na
Eulerovej vete pre rovinné grafy.

133

HRABċ DE BUFFON A HRA FRANC-CARREAU
ANNA KALOUSOVÁ
Abstract: The Buffon’s problems are well known and are presented in almost all books
about the geometric probability. In most of them the problems are translated into the
recent mathematical language. We would like to present clean tile problems and their
solution in a way as their author made it.

1 Úvod
Georges-Louis Leclerc, hrabČ de Buffon (1707–1788), je znám pĜedevším jako
pĜírodovČdec a autor rozsáhlé encyklopedie Histoire naturele générale et particulière
(36 dílĤ vyšlo ještČ za jeho života, dalších 8 publikoval Lacépède až po BuffonovČ smrti).
Na poþátku Buffonovy vČdecké dráhy ale stála matematika. V roce 1733 bylo ve
francouzské Académie royale des sciences þteno jeho pojednání Solutions de problèmes
sur le jeu du franc-carreau (záznam o tom je v [2]), reference byly velmi pochvalné
a Buffon byl následujícího roku jmenován adjoint v sekci mechaniky. RozšíĜení
pojednání z roku 1736 se nezachovalo, nicménČ v roce 1777 bylo spolu s dalšími
matematickými texty zahrnuto do Essai d’arithmétique morale [1].
Buffonovy úlohy byly mnohými matematiky dále zobecĖovány a staly se základem
nového oboru – geometrické pravdČpodobnosti. Jsou uvedeny snad v každé knize
zabývající se tímto tématem. VČtšinou jsou ale „pĜeloženy“ do Ĝeþi moderní matematiky.
Cílem tohoto þlánku je ukázat, co a jak Ĝešil v úlohách o hĜe franc-carreau sám jejich
autor, a opravit nepĜesnosti, jichž se dopustil.

2 Franc-carreau
2.1

Franc-carreau v Solutions de problèmes sur le jeu du franc-carreau

Hra franc-carreau byla údajnČ oblíbená mezi šlechtici na francouzském královském
dvoĜe. Hrát se mohla v místnosti, jejíž podlaha byla vydláždČna stejnými pravidelnými
dlaždicemi. Do vzduchu byla vyhozena mince a hráþi sázeli na její koneþnou polohu.
První sázel na to, že bude po dopadu ležet celá na jedné dlaždici
(pozice franc-carreau), druhý na to, že bude ležet na více
dlaždicích, tedy protne nČjakou spáru. Buffon v [2] vyšetĜuje
pouze pĜípad, kdy jsou dlaždice þtvercové. Vybere jednu z nich
a vepíše dovnitĜ další þtverec, jehož strany jsou rovnobČžné se
stranami pĤvodního þtverce a jsou od nich vzdáleny o polomČr
mince r. Je zĜejmé, že pokud stĜed mince dopadne do tohoto
vnitĜního þtverce, mince leží celá na vybrané dlaždici, pokud vnČ
(Buffon to nazývá couronne), protne nČjakou spáru. Buffon se
dále zabývá otázkou, kdy je hra vyrovnaná (égal). K tomu je zĜejmČ tĜeba, aby obsah
vepsaného þtverce byl stejný jako obsah couronne. V [2] je uveden pouze výsledek, totiž
že polomČr mince musí být roven pĜibližnČ jedné šestinČ délky strany þtverce. Pokud
tomu tak není, je hra nevyrovnaná. V závČru je ještČ pĜipomenuto, že podobný postup
nelze použít v pĜípadČ, že má mince jiný tvar (napĜ. þtverec).
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2.2

Franc-carreau v Essai d’arithmétique morale

Buffon zde nabízí rozšíĜení problému. Dlaždice nemusí být jen þtvercové, mohou mít
libovolný tvar. Buffon zkoumá kromČ þtverce ještČ rovnostranný trojúhelník, kosoþtverec
s úhlem ʌ/3 a pravidelný šestiúhelník, protože jsou to podle nČj jediné tvary, které mohou
vyplnit plochu, aniž by vznikly mezery. PĜidává také další hráþe. První hráþ opČt sází na
to, že mince neprotne žádnou spáru, druhý sází na to, že protne jednu spáru, tĜetí na to, že
protne dvČ spáry a þtvrtý na to, že protne tĜi (v pĜípadČ pravidelného šestiúhelníka), þtyĜi
(v pĜípadČ þtverce a kosoþtverce) nebo šest (v pĜípadČ rovnostranného trojúhelníka) spár.
Buffon zkoumá šance jednotlivých hráþĤ a poþítá, jaký musí být pomČr mezi stranou
obrazce a prĤmČrem mince, aby byla hra pro daného hráþe vyrovnaná; to znamená, aby
pravdČpodobnost, že vyhraje, byla stejná jako pravdČpodobnost, že prohraje. V zadání
úlohy je sice uvedeno, že druhý, resp. tĜetí hráþ sází na to, že mince protne jednu, resp.
dvČ spáry, Buffon však vyšetĜuje pĜípady, kdy mince protne aspoĖ jednu, resp. aspoĖ
dvČ spáry. Postup je podobný dĜíve popsanému. DovnitĜ obrazce vždy vepíše obrazec,
jehož strany jsou od stran pĤvodního obrazce vzdáleny o polomČr r (polovinu prĤmČru d)
mince, a prodlouží je, až se dotýkají stran pĤvodního obrazce. Nejprve zkoumá šance
prvního a druhého hráþe. Je zĜejmé, že první hráþ vyhraje právČ tehdy, když druhý hráþ
prohraje. Podmínky pro vyrovnanou hru jsou tedy pro tyto dva hráþe stejné.
Nejprve se zabývá pĜípadem, kdy jsou dlaždice þtvercové. Má-li být hra pro první dva
hráþe vyrovnaná, musí být jejich šance na výhru stejná jako na prohru, to znamená, že
musí platit (a − d )2 = a 2 − (a − d )2 , tedy a = 2( a − d ) . PomČr
strany þtverce k prĤmČru mince musí být a : d = 1: (1 − 1/ 2) .
Strana þtverce má být zhruba 3,5-násobkem prĤmČru mince. TĜetí
hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží v jednom ze þtyĜ þtvercĤ
o stranách r = d / 2 . Celkový obsah tČchto þtyĜ þtvercĤ je
4 ⋅ (d / 2)2 = d 2 . Má-li být hra vyrovnaná, musí být d 2 = a 2 − d 2 ,
tedy a = 2 ⋅ d . PomČr strany þtverce k prĤmČru mince je
a : d = 1: 1/ 2 , strana þtverce má být zhruba 1,4-násobkem
prĤmČru mince (Buffon uvádí, že strana þtverce má být o necelou tĜetinu delší než
prĤmČr mince). ýtvrtý hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží v jednom ze þtyĜ þtvrtkruhĤ
s polomČrem stejným, jako má mince. Celkový obsah tČchto þtvrtkruhĤ je π d 2 / 4 . Má-li
být hra vyrovnaná, musí být π d 2 = 4a 2 − π d 2 , tedy 2a 2 = π d 2 . Buffon pĜedpokládá, že
pomČr obvodu kruhu k jeho prĤmČru (tedy ʌ) je 22/7. PomČr strany þtverce k prĤmČru
mince potom musí být a : d = 1: 7 /11 (v þlánku je nesprávnČ uvedeno a : d = 1: 11/ 7 )
a strana þtverce má být zhruba 1,25-násobkem prĤmČru mince (Buffon uvádí, že strana
þtverce má být o nČco víc než þtvrtinu delší než prĤmČr mince).
PodobnČ Buffon postupuje u ostatních obrazcĤ. Mají-li dlaždice tvar rovnostranného
trojúhelníka o stranČ a, vyhrává první hráþ, pokud stĜed mince leží uvnitĜ vepsaného
d
trojúhelníka o stranČ a − (
+ d cotg(π / 3)) = a − 3d a obsahu
sin(π / 3)
1/ 2( a − 3d ) 2 ⋅ sin (π / 3) = 3 / 4 ⋅ (a − 3d ) 2 . Hra je vyrovnaná, pokud
3/2
. Strana trojúhelníka má být 5,9-násobkem
3 + 3 1/ 2
prĤmČru mince (Buffon uvádí, že je témČĜ 6-násobkem). TĜetí hráþ
a : d = 1:
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vyhraje, pokud stĜed mince leží v jednom ze tĜí kosoþtvercĤ o stranČ

r
, jejich
sin(π / 3)

d2
. Hra je vyrovnaná, pokud a : d = 1: 1/ 2. Strana trojúhelníka je
2 3
dvojnásobkem prĤmČru mince. ýtvrtý hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží v jedné ze tĜí
šestin kruhu o polomČru d / 2 , jejich celkový obsah je 3π d 2 / 24 = π d 2 / 8. Hra je

celkový obsah je 3 ⋅

7 3
. Strana trojúhelníka má být 1,3-násobkem prĤmČru
22
mince (Buffon uvádí, že strana je o nČco víc než tĜetinu delší než prĤmČr mince). MĤže
ale nastat ještČ jeden pĜípad, o kterém Buffon vĤbec neuvažuje. Mince
totiž také mĤže protnout tĜi spáry. Na obrázku je znázornČno okolí
jednoho z vrcholĤ trojúhelníka (je oznaþen A). AB a AD jsou þásti
stran trojúhelníka, CD a CB jsou þásti rovnobČžek s tČmito stranami.
Mince protne tĜi spáry, pokud její stĜed leží v tmavČ vybarvené
oblasti. Pokud leží v trojúhelníku ABD, protne aspoĖ tĜi spáry. Hra je vyrovnaná, pokud
a : d = 1: 1/ 2. Strana trojúhelníka je 1,4-násobkem prĤmČru mince.

vyrovnaná, pokud a : d = 1:

Mají-li dlaždice tvar kosoþtverce o stranČ a a s úhlem ʌ»3, vyhrává první hráþ
(a prohrává druhý), pokud stĜed mince leží uvnitĜ vepsaného kosoþtverce, který má stranu
3/2
d
2d
2d 2 3
=a−
a obsah ( a −
,
a−
) ⋅
. Hra je vyrovnaná, pokud a : d = 1:
sin (π / 3)
2
2+ 2
3
3
strana kosoþtverce je tedy 3,9-násobkem prĤmČru mince (Buffon uvádí, že je témČĜ
þtyĜnásobkem). TĜetí hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží
r
v jednom ze þtyĜ kosoþtvercĤ o stranČ
. Jejich celkový
sin (π / 3)

3/2
4d 2 2d 2
=
a hra je vyrovnaná, pokud a : d = 1:
.
2
2 3
3
Strana kosoþtverce je tedy 1,63-násobkem prĤmČru mince (Buffon uvádí, že je vČtší
pĜibližnČ o 2/5). ýtvrtý hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží v jedné z þástí kruhu se
stĜedem ve vrcholech þtyĜúhelníka a polomČrem stejným, jako má mince. Tyto þtyĜi þásti
dohromady tvoĜí kruh s polomČrem d / 2 , jehož obsah je π d 2 / 4 . Hra je vyrovnaná,
obsah je

pokud a : d = 1:

7 3
, stejnČ jako v pĜípadČ rovnostranného trojúhelníka.
22

Mají-li dlaždice tvar pravidelného šestiúhelníka o stranČ a, vyhrává první hráþ, pokud
d
stĜed mince leží uvnitĜ vepsaného šestiúhelníka o stranČ a −
.
3
Obsah tohoto šestiúhelníka je 3( a −

d 2 3
a hra je vyrovnaná,
) ⋅
2
3

3/2
, tedy strana šestiúhelníka je 1,97-násobkem
1 + 1/ 2
(podle Buffona témČĜ dvojnásobkem) prĤmČru mince. TĜetí hráþ podle Buffona vyhraje,
pokud stĜed mince leží v jednom ze šesti kosoþtvercĤ o stranČ d / 3 . Jejich celkový

pokud a : d = 1:
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d2
3d 2
3
=
a hra je vyrovnaná, pokud a : d = 1:
. Tento výsledek ale není
2
2 3
3
správný. Pokud totiž stĜed mince padne do tmavČ vybarvené oblasti na obrázku, protne
mince jen jednu spáru. Protne také myšlené prodloužení druhé spáry (na obrázku je
vyznaþeno pĜerušovanou þarou) na sousední dlaždici, ale ne další spáru. Obsah tČchto
3d 2 1 π
(
ploch je tĜeba odeþíst, získáme
+ ) a hra je vyrovnaná,
2
3 6

obsah je 6 ⋅

3 3
. Strana šestiúhelníka je 1,13-násobkem
2 3 +π
prĤmČru mince. ýtvrtý hráþ vyhraje, pokud stĜed mince leží v jedné ze
šesti tĜetin kruhu se stĜedy ve vrcholech šestiúhelníka a polomČrem stejným, jako má

pokud a : d = 1:

πd2

πd2

21 3
a hra je vyrovnaná, pokud a : d = 1:
.
44
12
2
Strana šestiúhelníka je 1,1-násobkem prĤmČru mince (podle Buffona vČtší pĜibližnČ
o tĜináctinu).

mince. Celkový obsah je 6 ⋅

=

V závČru Buffon pĜipomíná, že je možné hledat Ĝešení i v dalších pĜípadech (mince
protne jen jedinou spáru, právČ dvČ, ...) a také lze použít minci jiného tvaru (španČlská
pistole) nebo tĜeba tyþku þi jehlu. Pak uvádí známou úlohu o jehle.

3 ZávČr
Je zĜejmé, že požadavky na to, aby hra byla vyrovnaná, jsou v bČžných podmínkách
vČtšinou nesplnitelné. PrĤmČr mince by leckdy musel být témČĜ stejný jako strana
dlaždice. Je proto otázkou, proþ je Buffon zkoumá. Snad aby podpoĜil své dĜíve uvedené
varování pĜed hazardními hrami. V literatuĜe þasto Buffonovy úlohy o hĜe franc-carreau
nebývají uvedeny, protože jsou považovány za lehké. Pokud uvedeny jsou, pak jsou
vČtšinou omezeny jen na úlohy, které zkoumají šance prvního a druhého hráþe (napĜ. [3]),
a to mnohdy jen pro pĜípad þtverce. Více prostoru je vČnováno úlohám o jehle a jejich
zobecnČním, které mají mnohá další uplatnČní.
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METODIKA SOUDOBÝCH DċJIN MATEMATIKY
NA PěÍKLADU RIEMANNOVY HYPOTÉZY
JAN KOTģLEK
Abstract: With unsuccessful attempts on the proof of the Riemann Hypothesis we
illustrate the features of the new types of sources for the contemporary history of
mathematics. We particularly emphasize their (in)accessibility, promptness of publishing,
huge amount of the data, possibility of study the psychological aspects or inevitability of
careful account and revealing the pseudo-science.

1 Úvod
Od konce 20. století prochází zpĤsob publikování výsledkĤ výzkumu v matematice
dramatickým vývojem. S tím souvisí i rozrĤstání pramenné základny pro studium
soudobých dČjin matematiky. VČdci, a mezi nimi pĜedevším matematici a fyzikové, brzy
pochopili výhody publikování na Internetu. ZĜejmČ jako reakce na rychlost (resp. spíše
pomalost) publikování a velkou moc editorĤ a recenzentĤ v etablovaných vČdeckých
þasopisech se elektronické publikování stalo v matematice standardem již koncem 90. let
20. století.
Nové typy pramenĤ dostupných na Internetu vyžadují nový pĜístup. Ve tĜetí kapitole
uvádíme jednotlivé druhy nových pramenĤ a rozebíráme jejich základní charakteristiky
(kapitola 3.1). Zejména se zamČĜujeme na jejich (ne)dostupnost, rychlost publikování
a možnosti vyrovnání se s obrovským objemem dat. Dále upozorĖujeme na nutnost
obezĜetné kritiky pramenĤ a odhalování pseudovČdy (kapitola 3.2). PĜíklad dĤkazĤ
Riemannovy hypotézy je v tomto ohledu obzvlášĢ ilustrativní.
Na druhou stranu nabízejí tyto prameny nové možnosti, napĜíklad umožĖují studovat
rĤzné psychologické aspekty vzniku prací nebo vČdeckých sporĤ (kapitola 3.3).

2 Riemannova hypotéza (RH)
Po dokázání Velké Fermatovy vČty a zaĜazení Riemannovy hypotézy mezi
tzv. Millennium Problems spojené s prémií milion dolarĤ za její vyĜešení, viz [1], se stala
RH mediálnČ nejznámČjším problémem souþasné matematiky. Tomu také odpovídá vlna
zájmu mezi matematiky i laickou veĜejností. Od roku 2002 vyšlo minimálnČ pČt
popularizujících knih o RiemannovČ hypotéze [2], probČhlo nČkolik vČdeckých
konferencí, nČkolik sérií veĜejných pĜednášek, a také se zaþínají množit „laické“ pokusy
o dĤkaz RH [3].

3 Elektronické prameny pro soudobé dČjiny matematiky
Soudobé dČjiny matematiky se dají þasovČ ohraniþit rozvojem Internetu, tedy
poþátkem 90. let 20. století. Po prvních nesmČlých pokusech se statickými webovými
stránkami, elektronickou poštou a s archivy preprintĤ dochází zhruba od pĜelomu tisíciletí
k dramatickému rozmachu možností, které Internet nabízí. Tehdy se zaþala objevovat
hotová Ĝešení pro potĜeby vČdeckých uživatelĤ Internetu, což umožnilo publikovat online
bez znalosti jazyka HTML.
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3.1

Heuristika: Jaké máme zdroje o RiemannovČ hypotéze?

Webové stránky bez interaktivity jsou vlastnČ jen texty obohacené pĜímými odkazy na
jiné texty, poznámky, þi obrázky. Od klasických archivních pramenĤ se liší asi jen tím, že
je þasto velmi tČžké zjistit jejich autora a datum vzniku, a také tím, že se jejich obsah
mĤže velmi þasto mČnit. PĜes obrovské množství materiálu se na Internetu vyhledává
mnohem rychleji než v archivech, vyvinula se totiž celá vČda o vyhledávání, tzv. data
mining.
Další pĜekážkou je zveĜejĖování matematických vzorcĤ na internetu. Existuje na to
nČkolik zpĤsobĤ, leþ každý z nich má své menší þi vČtší nedostatky. PĜedevším je to stále
velmi pracné a ani vizuální výsledek vČtšinou není uspokojivý. Jedinou spolehlivou
metodou je nadále umisĢování celých þlánkĤ ve formátu PDF. NadČje vkládané do jazyka
MathML se zatím ukázaly být plané. Stránky American Institute of Mathematics o RH
[4] jsou toho smutným dĤkazem: nejsou kompletní a od þervna 2004 nebyly vĤbec
aktualizovány.
V roce 1991 vznikl pĜi laboratoĜi v Los Alamos elektronický archiv preprintĤ. Dnes je
tzv. arXiv souþástí knihovny Cornellovy univerzity a obsahuje pĜes pĤl milionu preprintĤ
[5]. Na rozdíl od vČdeckých þasopisĤ je publikování v arXivu rychlé a všem dostupné
(žádné poplatky za publikaci ani za prohlížení). Obliba arXivu ukazuje, že jsou to velmi
podstatné výhody. Publikace v arXivu nepodléhají recenzím, ani nejsou v referativních
þasopisech, nedá se pro nČ poþítat tzv. impact factor, slouží tedy opravdu pĜedevším
k rychlému zveĜejnČní výsledkĤ pĜed zasláním práce do kvalitního þasopisu.
Elektronické publikování zamezilo nekalému ovlivĖování pĤvodnosti vČdeckých
výsledkĤ ze strany recenzentĤ a editorĤ vČdeckých þasopisĤ. Spory o pĤvodnost výsledkĤ
se zmČnily na spory o jejich korektnost. V neposlední ĜadČ znamenal úspČch arXivu také
vytvoĜení tlaku na rychlost recenzního Ĝízení a publikaþní doby v klasických þasopisech.
Seznam významných digitálních knihoven uvedený v [6] bych rád doplnil o službu
Google books, která je nejvČtší digitální knihovnou na svČtČ (pĜes 7 milionĤ výtiskĤ). Je
celá indexována (tj. umožĖuje pokroþilé vyhledávání v knihách) a propojena s mnoha
velkými knihkupectvími a katalogy kamenných knihoven po celém svČtČ. U knih
chránČných autorskými právy má služba nasmlouvané poskytování náhledĤ vybraných
stránek.
Rozvoj elektronické pošty úplnČ vytlaþil klasickou korespondenci. Ovšem zpĤsob
práce s e-maily jako pramenem se neliší od práce s klasickými dopisy. Je to výborný
zdroj informací, ale problémem mĤže být zejména jejich (ne)dostupnost, resp. vĤbec
zachování materiálu. Pokud jsou totiž vĤbec e-maily archivovány (aĢ již kvĤli
autocenzuĜe autora þi nedbalosti v archivaci u instituce), zpĜístupní se nejdĜíve po 30
letech, tj. nejdĜíve od roku 2020. Po tolika letech navíc zĜejmČ vyvstanou problémy
s pĜeþtením datových pásek a diskových záloh.
Velmi podobný charakter mČly a mají elektronické konference neboli newsgroups.
Jak známo, jde o hromadné rozesílání e-mailĤ všem þlenĤm dané skupiny. Výhodou je,
že kopie e-mailĤ jsou archivovány správcem a jsou veĜejnČ dostupné. Tyto konference se
doplĖováním uživatelského komfortu postupnČ mČní v plnohodnotná diskusní fóra, kde
se nekomunikuje prostĜednictvím e-mailu, ale pĜíspČvky se tvoĜí pĜímo ve „wysiwyg“
editoru v prohlížeþi. Výhodou je pak možnost zakomponovat do textu matematické
formule a vzorce [7].
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Velmi vhodným formátem pro publikování na Internetu jsou Wiki [8], napĜ.
Wikipedie. Jde o velmi povedený jednoduchý formát dokumentĤ, kde se vkládání
informací podobá známým wysiwyg editorĤm, tedy není tĜeba uþit se jazyk HTML.
Navíc obsahuje diskusi k jednotlivým þlánkĤm a historii zmČn v þláncích. Bohužel se
stále používá spíše pro výuku než pro prezentaci vČdy.
Velmi zajímavým pramenem jsou blogy. Jedná se o velmi oblíbené interaktivní
deníkové záznamy, které obsahují bezprostĜední osobní komentáĜe a postĜehy. Co
bychom dali za osobní deník napĜíklad Hilberta, Schrödingera, Turinga nebo Gödela, a to
i s pĜípadnými komentáĜi jejich kolegĤ a známých!
RelativnČ nejpomaleji se rozvíjela digitalizace fotografií a filmĤ. Zhlédnout online
videozáznamy pĜednášek þi televizních poĜadĤ je možné zhruba od roku 2000, kvalita
záznamu se velmi rychle zlepšovala, rozvoj však brzdila dostupnost dostateþnČ rychlého
pĜipojení k Internetu. Rychlý rozvoj nastal s nástupem tzv. streamovaného videa zhruba
od roku 2005, zejména díky službČ youtube.com, takže si napĜíklad mĤžeme pustit
záznam pĜednášek T. Gowerse, G. Tatea a M. Atyiaha z Millenium event v PaĜíži [9], kde
byly vyhlášeny již zmínČné Millennium Problems.
3.2

Kritika: Jaké informace mĤžeme z nalezených zdrojĤ vyvodit?

Od vyhlášení Millennium Problems se již objevilo minimálnČ deset dĤkazĤ platnosti
RH a navíc ještČ nČkolik dĤkazĤ její neplatnosti. Na jednotlivé pokusy se snaží
upozorĖovat na svých stránkách M. R. Watkins z University of Exeter [3]. VČtšina z nich
je vystavena v arXivu vedle seriózního výzkumu, a þasto je velmi tČžké je rychle odhalit.
V pĜedinternetovém vČku by se tyto pokusy na veĜejnost asi tČžko dostávaly.
Mezi 23. a 25. bĜeznem 2009 byly v arXivu publikovány hned dva dĤkazy
Riemannovy hypotézy [10], [11]. Poznamenejme jen, že oba autoĜi jsou emeritními
profesory, ale ani jeden není þíselným teoretikem.
ýlánek „An analytic proof of the RH“, který zaslal 25. 3. montrealský ekonom Jon
Breslaw, vyvolal vČtší rozruch. O den pozdČji (26. 3. v 17:03) zorganizoval Luboš Motl
soutČž o to, kdo nejrychleji vyvrátí BreslawĤv dĤkaz RH [12]. Jelikož sám Motl soutČž
pĜesnČ za pĤl hodiny vyhrál (odstavec nazvaný „At 5:33 PM: Sorry, I won“), reagoval
Breslaw zanecháním komentáĜe na blogu a svĤj þlánek promptnČ pĜepracoval (verze 2
byla zaslána 26. 3. v 19:19 stĜedoevropského zimního þasu). Motl reagoval bČhem další
hodiny tĜemi komentáĜi, pĜiþemž v druhém z nich (pĜesnČ 30 minut od zaslání
Breslawovy publikace do arXivu) opČt nalezl protipĜíklad. Breslaw reagoval za tĜi dny
(verze 3 z 29. 3.) a již jen zmČnou názvu na „Towards a statistical proof of the RH“
uznal, že jeho práce plný dĤkaz RH neobsahuje. Motl diskusi ukonþil poznámkou, že
þlánek byl pĜepracován, obsahuje skromnČjší tvrzení a dĤkaz stále nemáme.
Pro historika matematiky je stále složitČjší posuzovat význam speciálních studií,
zejména v tak složitých otázkách jako je RH. ýasto je tĜeba vnímat drobné náznaky, které
pĜedem nabádají k obezĜetnosti. Z potĜeby odhalovat pseudovČdecké studie vznikl
tzv. „crackpot index“, tedy seznam indicií, ze kterých se dá odhalit nevČdecká práce. Jeho
nejznámČjší verzi sepsal John Baez. Zajímavé také je, že i L. Motl má na blogu svou
verzi [13].
Jako pĜíklad náznakĤ, které musí kritický badatel vnímat, uvádím okolnosti
související s druhým dĤkazem, který publikoval arizonský fyzik Raghunath Acharya.
Podivné je, že napsal již v roce 2008 dva þlánky, v nichž tvrdí, že dokázal RH. Tento je
tĜetí. Také vždy tvrdí, že dĤkaz plyne z jisté dĜívČjší práce. V roce 2006 publikoval také
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v arXivu Ĝešení dalšího z Millennium Problems. PĜestože nikdo zatím nenalezl v jeho
þláncích chybu, nezdá se, že by mu ClayĤv Matematický Institut chtČl vyplatit slíbenou
prémii.
Nakonec je tĜeba upozornit na možné využití historie matematiky ve výuce.
Vyvracením nesprávných výsledkĤ se totiž studenti mohou dobĜe nauþit matematické
„Ĝemeslo“.
3.3

Interpretace: Cesta do hlubin Motlovy duše

Osobní zpovČdi jako jsou blogy [12] pĜímo lákají k psychologickým exkurzĤm.
MĤžeme si tedy klást velmi zajímavé otázky, napĜíklad:
− Je Motlova soutČž rytíĜským soubojem s hloupostí a omezeností nebo spíše bojem
s jeho vlastním egem?
− Z þeho pramení tak razantní nesouhlas s navrženým dĤkazem a arogantní výsmČch
Jonu Breslawovi?
Podrobnosti k tČmto otázkám a pokusy o odpovČdi lze nalézt v [14].
Od dob školy Annales pĜevládá v (post)moderní historiografii názor, že interpretace
zahrnuje také vhodnou formu zpracování díla. Klade se dĤraz na zajímavé a pouþné
vyprávČní pĜíbČhĤ, ovšem podložených precizními fakty. Je to tedy návrat k CiceronovČ
tezi Historia magistra vitae est. Tento trend se uplatĖuje i v historii matematiky,
vhodným pĜíkladem souvisejícím s RH je pĜednáška Marcuse du Sautoy [15].
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MATEMATIKA A JEJ JAZYK
LADISLAV KVASZ
Abstract: We discuss different kinds of changes of language in the history of classical
mathematics. We introduce parameters as logical, expressive, explanatory and integrative
power and use them in the analysis of the linguistic innovations in mathematics.

1 Úvod
Vývoj matematiky je úzko spätý so zmenami jej jazyka. Rôzne jazykové inovácie
otvárajú þasto radikálne nové možnosti pre myslenie. V knihe Patterns of Change ([5])
som sa usiloval opísaĢ základné typy lingvistických inovácií, ku ktorým došlo v dejinách
matematiky. Pri výklade prvého typu zmien, nazvaného re-prezentácie, sú zavedené
pojmy logická, expresívna, explanatorická a integratívna sila, priþom vývin matematiky
je vyložený ako nárast logickej, expresívnej, explanatorickej a integratívnej sily jej
jazyka. Matematika je teda schopná postupne dokázaĢ stále silnejšie vety, dokáže opísaĢ
stále zložitejšie objekty, dokáže vysvetliĢ stále jemnejšie súvislosti a vo svojom univerze
odkrýva stále vyšší stupeĖ jednoty. Vývin matematiky v rovine re-prezentácií vykazuje
teda znaky pokroku.
CieĐom tohto príspevku je aj pre druhý typ zmien vo vývine matematiky, nazývaný
objektácie, nájsĢ podobné parametre, ktoré by mohli pomôcĢ porozumieĢ dynamike tohto
typu zmien podobne, ako pojmy logická þi expresívna sila jazyka pomáhajú porozumieĢ
re-prezentáciám. Pri objektáciách navrhujem hovoriĢ o abstrakþnom, diferenciaþnom,
explikaþnom, a unifikaþnom potenciáli. Použitím slova potenciál chcem naznaþiĢ, že
zmeny jazyka zviazané s objektáciami už nie sú tak prevratné ako sily. Potenciál
neprináša nieþo úplne nového. Vedie iba k obohateniu možností, ktoré sú v jazyku
implicitne už prítomné. Ako príklad možno uviesĢ objav neeuklidovských geometrií.
Nepopieram, že to bol objav prvoradého významu, ale nemožno tvrdiĢ, že by
neeuklidovská geometria priniesla úplne nové univerzum tvarov, zrovnateĐné s tým,
ktoré priniesla analytická geometria. Väþšina objektov neeuklidovskej geometrie je
známa z euklidovského sveta. Samozrejme, v neeuklidovskej geometrii objekty získavajú
rad nových vlastností, ale ich súvis s euklidovskými objektmi nie je prerušený. Napríklad
kosínusová veta má v neeuklidovskej geometrii odlišný tvar ako v euklidovskej
geometrii, ale stále je to kosínusová veta, t.j. veta umožĖujúca urþiĢ veĐkosĢ uhla
v trojuholníku pomocou dĎžok jeho strán. Navyše kosínusová veta euklidovskej
geometrie je limitným prípadom kosínusovej vety neeuklidovskej geometrie. Teda aj keć
jazyk neeuklidovskej geometrie má väþší abstrakþný, diferenciaþný, explikaþný
a unifikaþný potenciál než jazyk euklidovskej geometrie, þo sa týka logickej, expresívnej,
explanatorickej a integratívnej sily, majú ju obe geometrie rovnakú.

2 Náþrt potencialít re-prezentácií
Vo vývine geometrie možno rozlíšiĢ tri reprezentácie (syntetická geometria, analytická
geometria, fraktálna geometria) a ćalšie tri reprezentácie možno rozlíšiĢ vo vývine
symbolického jazyka (elementárna aritmetika, algebra, diferenciálny a integrálny poþet).
Analýzou týchto príkladov možno získaĢ pojem re-prezentácie ako zmeny jazyka, ktorá
sa odohrala pri prechode od syntetickej k analytickej geometrii, alebo pri prechode od
elementárnej aritmetiky k algebre a ktorá spoþíva v zásadnej zmene spôsobu generovania
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termov jazyka. Jazyk aritmetiky pracuje s konkrétnymi þíslami, algebra priniesla ako
zásadnú inováciu symbol pre premenné, jazyk diferenciálneho a integrálneho poþtu
priniesol funkcionálne symboly. Podobne v geometrii syntetická geometria generuje
svoje obrázky pomocou konštantných útvarov (kružníc a priamok), analytická geometria
používa pri generovaní svojich obrázkov premenné kým fraktálna geometria používa pri
generovaní svojich obrázkov iterovanie urþitého zobrazenia. Každú z uvedených
reprezentácií možno charakterizovaĢ pomocou nasledujúcich štyroch potencialít:
1. logickej sily, ktorá ukazuje nakoĐko zložité formuly je možné v jazyku
dokázaĢ
2. expresívnej sily, ktorá ukazuje, þo nového, þo sa v predošlých štádiách
vymykalo vyjadreniu, teraz jazyk umožĖuje vyjadriĢ
3. explanatorickej sily, ktorá ukazuje, ako nový jazyk umožĖuje vysvetliĢ
zlyhania jazyka ktoré boli na predošlom štádiu nepochopiteĐné
4. integratívnej sily, ktorá ukazuje, ako nový jazyk umožĖuje vidieĢ jednotu
a poriadok tam, kde na báze predošlého jazyka sa ukazovali len navzájom
nesúvisiace prípady
Podrobný výklad týchto potencialít jazyka spolu s ilustráciami z dejín matematiky
môže þitateĐ nájsĢ v knihe Patterns of Change.

3 Potenciality objektácií
Zdá sa, že pre objektácie možno zaviesĢ potenciality jazyka, ktoré sú analogické
s logickou, expresívnou, explanatorickou a integratívnou silou jazyka. Sú to abstrakþný,
diferenciaþný, explikaþný a unifikaþný potenciál. Jednotlivé potenciality objektácií
budem ilustrovaĢ na vybranom príklade a ukážem ako sa líši od zodpovedajúcej sily
jazyka, ktorá stojí na príslušnom mieste v zozname potencialít re-prezentácií.
3.1

Abstrakþný potenciál jazyka

Abstrakþným potenciálom jazyka nazývam schopnosĢ jazyka reprezentovaĢ urþitú
situáciu ako špeciálny prípad nieþoho všeobecného. Abstrakþný potenciál úzko súvisí
s objektáciami, a môže slúžiĢ pri opise objektácií podobne ako logická sila jazyka slúži
pri charakterizácií re-prezentácií. Príkladom nárastu abstrakþného potenciálu jazyka pri
objektácii je Kleinov Erlangenský program. Klein vćaka prechodu od interpretatívnej
k integratívnej forme jazyka dokázal predložiĢ klasifikáciu geometrických systémov.
Urobil to tak, že jednotlivé geometrie vnoril do projektívnej roviny, ktorá slúžila ako
neutrálna báza. Každá z geometrií sa stala urþitou štruktúrou, ktorú Klein identifikoval
s jej grupou transformácií a potom klasifikoval tieto grupy. Vnorenie, báza a štruktúra sú
aspekty jazyka, pomocou ktorých je kleinovská objektácia opísaná v Patterns of Change
([5], s. 133–143; resp. [2], s. 127–132). Teraz ide o to, že prechodom k integratívnej
forme sa diskurz dostáva na vyššiu úroveĖ abstrakcie. Prejavom vyššej úrovne abstrakcie
je Kleinova definícia geometrie ako štúdia invariantov grúp transformácií. Tento pokrok
bol umožnený prechodom k jazyku s vyšším abstrakþným potenciálom.
Je dôležité poukázaĢ na súvis a na rozdiel medzi nárastom abstrakþného potenciálu
pri objektácii a nárastom logickej sily pri re-prezentácii. Nárast logickej sily jazyka pri reprezentácii je spravidla spojený s radikálnou zmenou syntaxe, keć pribudne nový typ
premenných (objektové premenné v algebre, funkcionálne premenné v diferenciálnom
a integrálnom poþte). Naproti tomu nárast abstrakþného potenciálu jazyka pri objektácii
nemení syntax jazyka, nepribúda žiaden nový typ výrazových prostriedkov.
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3.2

Diferenciaþný potenciál jazyka

Ako druhú potencialitu jazyka spojenú s objektáciami možno uviesĢ diferenciaþný
potenciál. Jeho nárast si vidno na objave neeuklidovskej geometrie, t.j. na prechode od
projektívnej k interpretatívnej forme jazyka syntetickej geometrie ([5], s. 124–133; resp.
[2], s. 115–123). V euklidovskej geometrii splýva pojem priamky (primitívny pojem
geometrie, t.j. pojem vystupujúci v axiómach) a ekvidištanty (množina bodov ležiacich
v jednej polrovine urþenej priamkou v rovnakej vzdialenosti od nej). Rozsah týchto
pojmov je v euklidovskej geometrii identický, a tak si matematici þasto neuvedomovali
rozdiely medzi nimi. Viaceré chybné dôkazy piateho postulátu sa zakladali na tom, že ich
autori zostrojili ekvidištantu a ćalej s Ėou pracovali ako s priamkou. Ale predpokladaĢ,
že ekvidištanta je priamka je ekvivalentné s piatym postulátom.
Interpretatívna forma jazyka, ktorú zaviedli Gauss, Bolyai a Lobaþevskij, prináša
možnosĢ rozlíšenia medzi priamkou a ekvidištantou. Tieto objekty majú v neeuklidovskej
geometrii rôzny tvar. Pritom rozdiely medzi nimi sú tým väþšie, þím väþšia je krivosĢ
priestoru. V euklidovskej rovine, ktorej krivosĢ je nulová, tieto objekty splývajú a vzniká
dojem, že ide o objekt jediný. Odlíšenie priamky a ekvidištanty je posun typický pre
objektácie a súvisí s nárastom diferenciaþného potenciálu jazyka.
Podobne ako vyššie, aj teraz je pouþné porovnaĢ diferenciaþný potenciál jazyka so
zodpovedajúcou potencialitou jazyka na úrovni re-prezentácií, ktorou je expresívna sila.
Pri náraste expresívnej sily pri re-prezentácii jazyk získa schopnosĢ vygenerovaĢ termy
úplne nového druhu, termy, ktoré na predošlých štádiách boli nepredstaviteĐné. Tak
algebra priniesla mocniny ĐubovoĐného stupĖa, þo aritmetika ani syntetická geometria
nedokázali. Nárast expresívnej sily jazyka súvisí s novými syntaktickými pravidlami,
ktoré riadia prácu s týmto druhom termov. Naproti tomu pri náraste diferenciaþného
potenciálu jazyka objekty, ku ktorých odlíšeniu dôjde, už existovali. Ekvidištanty sú
bežné objekty euklidovskej geometrie – sú vygenerované podĐa pravidiel jej syntaxe. Na
ich získanie nemusíme meniĢ syntax jazyka. Problém je len, že v euklidovskej geometrii
splývajú s priamkami. Nárast diferenciaþného potenciálu jazyka, spojený s prechodom
k interpretatívnej forme jazyka teda neprináša nové objekty, prináša však jasné rozlíšenia
tam, kde prv rôzne objekty splývali.
3.3

Explikaþný potenciál jazyka

Explikaþným potenciálom rozumiem schopnosĢ jazyka vysvetliĢ postupy, ktoré prv
figurovali ako triky bez akéhokoĐvek vysvetlenia. Explikaþný potenciál umožĖuje urobiĢ
explicitným nieþo, þo prv nebolo možné vyložiĢ, nieþo, þo bolo iba ad hoc. Napríklad
keć Cardano vyriešil rovnicu tretieho stupĖa, použil pri tom ad hoc trik. Pomocou
šĢastného predpokladu o tvare výsledku sa mu podarilo previesĢ úlohu o riešení rovnice
tretieho stupĖa na úlohu o riešení pomocnej rovnice druhého stupĖa ([5], s. 167–172;
resp. [4]). Podobne postupoval Ferrari, ktorému sa podarilo previesĢ úlohu o riešení
rovnice štvrtého stupĖa na riešenie pomocnej rovnice tretieho stupĖa. V oboch prípadoch
bola redukcia stupĖa rovnice dielom náhody. Zakladala sa na ad hoc trikoch, pre ktoré
chýbalo konceptuálne porozumenie.
Pri prechode na kompozitívnu formu jazyka sa Lagrangeovi podarilo vysvetliĢ,
preþo zdanlivo náhodné triky viedli k úspešnému vyriešeniu úlohy. Ukázal, že to nebola
náhoda. Pochopil, že Cardanov a Ferrariho triky majú spoloþné jadro, ktoré vyjadril
pojmom rezolventa. Ukázal, že pre každú rovnicu tretieho a štvrtého stupĖa nevyhnutne
existujú výrazy (vytvorené ako kombinácie koreĖov), ktoré redukujú stupeĖ rovnice.
Takto prechod ku kompozitívnej forme jazyka, teda k forme s vyšším explikaþným
potenciálom, umožnil racionálne vyložiĢ postupy, ktoré sa prv, teda na štádiách s nižším
explikaþným potenciálom javili ako náhodné. Ćalšou charakteristickou þrtou objektácií
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teda je, že umožĖujú explikovaĢ postupy, ktoré sa prv javili ako ad hoc triky. To ukazuje,
že prítomnosĢ ad hoc postupov v urþitej teórii je príznakom nedostatoþného explikaþného
potenciálu jej jazyka, a môže byĢ predzvesĢou ćalšej objektácie.
3.4

Unifikaþný potenciál jazyka

Ako poslednú potencialitu jazyka spojenú s objektáciami chcem uviesĢ unifikaþný
potenciál jazyka. Je to schopnosĢ jazyka vytvoriĢ jednotiaci pohĐad tam, kde predtým
existovali rôzne nesúvisiace þi dokonca navzájom si protireþiace opisy. Ako príklad
možno uviesĢ Kleinovo zjednotenie geometrií. Pred Kleinom boli euklidovská
a neeuklidovská geometrie považované za navzájom sa vyluþujúce. Ak je priestor
euklidovský, nemôže byĢ neeuklidovský, a naopak. Klein prešiel k integratívnej forme
jazyka geometrie. Vćaka tomu dokázal jednotlivé geometrie vyložiĢ z jednotného
hĐadiska ako geometrie patriace k rôznym podgrupám projektívnej grupy. Pojem
projektívnej grupy vniesol jednotu do systému geometrií, keć každej geometrii vyþlenil
náležité miesto v podobe podgrupy projektívnej grupy. Kleinov Erlangenský program
sme už spomínali pri výklade abstrakþného potenciálu. Tam sme však kládli dôraz na
abstraktnosĢ jeho chápania geometrie, pri ktorom tá-ktorá geometria vzniká ako špeciálny
prípad nieþoho všeobecného. Pri výklade unifikaþného potenciálu jazyka chceme
upozorniĢ na ćalší aspekt, ktorý je s týmto novým chápaním geometrie spojený, totiž na
samotnú projektívnu grupu a jej schopnosĢ vyložiĢ vzájomné vzĢahy medzi jednotlivými
geometriami a tým ich zaþleniĢ do jednotného systému. Teraz nejde o to, že grupa
transformácií tej-ktorej geometrie vzniká zúžením projektívnej grupy, t.j. konkrétnou
voĐbou urþitých parametrov. Dôraz je teraz na tom, že projektívna grupa umožĖuje
jednotlivé geometrie zaradiĢ do jednotného systému a skúmaĢ ich vzájomné vzĢahy.
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HISTORIE VYBRANÝCH PROBLÉMģ
Z POýÁTKģ TEORIE PRAVDċPODOBNOSTI
MILENA KVASZOVÁ1
Abstract: The paper discusses two cases of erroneous reasoning taken from the history
of probability theory. It shows that even so great mathematicians as Newton made
mistakes in the explanation of probabilistic events. To realize this is important for the
education of probability theory, where we should lay much more emphasis on the
discussion and qualitative understanding of the probability of real situations.

1 Úvod
PĜi výkladu nové látky þasto zaþínáme definicemi a vČtami, ve kterých pĜesnČ
vymezujeme zkoumané jevy a vztahy mezi nimi na základČ teorie „vypilované“
v prĤbČhu nČkolika staletí zástupem matematikĤ. Nezdržujeme se slepými cestami
a odboþkami, které vývoj pĜíslušné teorie provázely, protože dnes už jsou bezvýznamné.
NeuvČdomujeme si, že studenti se potĜebují nejdĜíve se zkoumanými jevy seznámit,
pojmenovat si je a „objevit“ vztahy mezi nimi. Domníváme se, že staþí látku pĜimČĜenČ
zjednodušit, ilustrovat ji na nČkolika jednoduchých pĜíkladech a že studenti látku pochopí
a pĜedkládané teorie pĜijmou za své. Když však nahlédneme do historie teorie pravdČpodobnosti, najdeme Ĝadu úloh, které byly ve své dobČ Ĝešeny nepĜesnČ, a pĜesto pĜispČly
k rozvoji teorie pravdČpodobnosti. Domnívám se, že bychom mČli studentĤm dát prostor,
aby si mohli látku „osahat“, Ĝešit úlohy svým, i když leckdy chybným, zpĤsobem, aby si
uvČdomili, co je podstatou problému. Pokud jim pĜedkládáme již hotové „vzorce spadlé
z nebe“, nauþí se sice poþítat pĜíklady, ale nenauþí se Ĝešit úlohy. Ve své pĜednášce se
budu vČnovat kombinatorickým úlohám týkajícím se hry v kostky, které se našly
v korespondenci mezi Newtonem a Pepysem, dále v korespondenci mezi Pascalem
a Fermatem. ZamČĜím se pĜedevším na nepĜesnosti a omyly v Ĝešení tČchto úloh.

2 PravdČpodobnostní úlohy
2.1

Newtonova odpovČć na Pepysovu otázku

V roce 1693 se Samuel Pepys v dopise obrátil na Isaaca Newtona s problémem
z pravdČpodobnosti. Pepys (1633–1703) je v souþasné dobČ nejvíce znám svými
posmrtnČ vydanými deníky obsahujícími podrobnosti z jeho života v prĤbČhu let 1660–
1669. Newton ho však znal jako bývalého tajemníka Admirality, který byl také
prezidentem Royal Society v LondýnČ v letech 1684 až 1686, tedy v dobČ, kdy
Newtonova práce Principia byla pĜedstavena Royal Society a pĜipravovala se k tisku.
PepysĤv dopis se však netýkal vČdeckých záležitostí, ale žádal o radu v oblasti her.
Newton napsal Pepysovi o tomto problému tĜi dopisy, které vedle patrnČ první úlohy
z geometrické pravdČpodobnosti2 pĜedstavují témČĜ vše, co je známo o vztahu Newtona
1

Práce vznikla za podpory grantu GAAV IAA100110502.
Newton I. In Whiteside DT (ed.): The Mathematical Papers of Isaac Newton. Vol. I., Cambridge University
Press, Cambridge, 1967, 61–62.
2
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k problematice náhodných jevĤ. Newtonovy dopisy byly citovány a komentovány v ĜadČ
prací známých autorĤ (napĜ. G. Chrystal, D. Pedoe, F. N. David, E. D. Schell, T. W.
Chaundy, J. E. Bullard, F. Mosteller, J. Gany). Je pozoruhodné, že si nikdo z nich
nevšiml, že þást Newtonova Ĝešení je chybnČ. Chyba vrhá zajímavé svČtlo na to, jak
Newton uvažoval o problému. Až Stephen M. Stigler ve svém þlánku Isaac Newton as
a Probabilist rozebírá Newtonovu mylnou úvahu. Pepys zadal Newtonovi následující
úlohu:
Který z následujících tĜí pĜípadĤ má nejvČtší pravdČpodobnost?
A. Šest spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ jedna šestka se objeví.
B. Dvanáct spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ dvČ šestky se objeví.
C. Osmnáct spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ tĜi šestky se objeví.
Jak vyplývá z korespondence, Pepys zpoþátku myslel, že tĜetí z možností (C) je
nejpravdČpodobnČjší, ale když ho Newton po opakovaných dotazech pĜesvČdþil, že
skuteþnČ (A) je nejpravdČpodobnČjší, Pepys ukonþil korespondenci a oznámil, že nesplatí
dĜíve uzavĜenou sázku. Newton správnČ vypoþítal, že pĜípad A (p = 0,665) je
pravdČpodobnČjší než pĜípad B (p = 0,619), a pro pĜípad C uvedl, že se hodnota
pravdČpodobnosti bude stále snižovat. Newtonovo pĜesné þíselné vyjádĜení bylo
elegantní a bezchybné. V souþasnosti mĤžeme Ĝešení nalézt pomocí binomického
rozdČlení. Binomické rozdČlení Bi(N, p) je charakterizováno pravdČpodobností
elementárního jevu p a poþtem opakování N tohoto elementárního jevu. V našem pĜípadČ
je elementární jev „pĜi hodu kostkou padne šestka“ a p = 1/6, poþet opakování je po ĜadČ
N = 6, 12 a 18 v pĜípadech A, B a C. PravdČpodobnost, že sledovaný jev pĜi poþtu
§N·
opakování N nastane k-krát, vypoþítáme podle vzorce P(X = k) = ¨¨ ¸¸ p k (1 − p ) N − k .
©k¹
Hledané pravdČpodobnosti vypoþítáme následovnČ:
A. Šest spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ jedna šestka se objeví.
V tomto pĜípadČ se jedná o Bi(N = 6, p = 1/6). PravdČpodobnost tohoto pĜípadu
vypoþítáme jako doplnČk jevu, že „žádná šestka se neobjeví“:
P(X  1) = 1 – P0 = 1 – (5/6)6 = 31031/46656 = 0,665.
B. Dvanáct spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ dvČ šestky se objeví.
Jedná se o Bi(N = 12, p = 1/6). PravdČpodobnost vypoþítáme jako doplnČk jevu,
že „žádná nebo jedna šestka se objeví“:
P(X  2) = 1 – P0 – P1 = 1 – (6/5)12 – 12 · 1/6 · (5/6)11 =
= 1346704211/2176782336 = 0,619.
C. Osmnáct spravedlivých kostek je nezávisle hozeno a nejménČ tĜi šestky se objeví.
Jedná se o Bi(N = 18, p = 1/6). PravdČpodobnost vypoþítáme jako doplnČk jevu,
že „žádná nebo jedna nebo dvČ šestky se objeví“:
P(X  3) = 1 – P0 – P1 – P2 = 1 – (6/5)18 – 18 ·1/6 · (5/6)17 – 153 · (1/6)2 · (5/6)16 =
= 60666401980916/101559956668416 = 0,597.
PĜestože vypoþítané hodnoty jsou správné, Newtonova argumentace správná není. Ve
svém tĜetím dopise personifikoval situaci A hráþem Petrem a situaci B hráþem Jakubem.
PĜípad B si však rozložil na dva následné pĜípady A a požadoval, aby v obou z nich padla
šestka. Uvádí, že Petr musí vyhrát tak þasto, jak þasto hodí nČjakou šestku, ale Jakub
mĤže hodit šestku (v jednom hodu), a pĜesto nevyhrát nic. Když Petr hodí šestku napĜ.
þtyĜikrát v osmi hodech, musí urþitČ þtyĜikrát vyhrát, ale Jakub pĜi „stejném štČstí“ mĤže
hodit šestku osmkrát v šestnácti hodech, a pĜesto nic nevyhrát. Jinými slovy, Jakub
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vyhrává pouze ve dvojicích hodĤ, ve kterých v obou padne šestka. Tato úvaha je však
nesprávná. Stigler (2006) vysvČtluje, v þem se Newton mýlil: PĜestože v prvním dopise
výslovnČ stanovil, že „hodit šestku“ musí být chápáno jako „hodit alespoĖ jednu šestku“,
ve své argumentaci zamČĖuje tato dvČ tvrzení. Jeho argument bude platit v pĜípadČ, že
„hodit šestku“ znamená „hodit právČ jednu šestku“, ale to pak neodpovídá situaci, kterou
s Pepysem Ĝešili. Petr rozhodnČ nebude s každou šestkou zaznamenávat zisk: v pĜípadČ,
že má dvČ nebo více šestek v prvním hodu, vyhraje stejnČ, jako s právČ jednou šestkou.
Newton redukoval problém na jednotlivé hody, kde každý hod má binomické rozdČlení
Bi(N = 6, p = 1/6), a ztratil ze zĜetele násobné výsledky, které mohou vést k výhĜe.
Spousta Petrových výher (ty, ve kterých padnou alespoĖ dvČ šestky, které se objevují
v témČĜ 40 % výher) by vedla také k výhĜe pro Jakuba. A v nČkterých Jakubových
výhrách (tČch s alespoĖ dvČma šestkami v jedné polovinČ hodĤ a žádné ve druhé
polovinČ, okolo 28 % z Jakubových výher) by Petr nedopadl tak dobĜe pĜi „stejném
štČstí“ (vyhrál by pouze v polovinČ pĜípadĤ).
Uvedený pĜíklad ukazuje, že i jeden z významných matematikĤ, Isaac Newton, se pĜi
interpretaci svých správných výsledkĤ dopustil chyby. ěešení se pokusil redukovat na
jednoduchý princip, že každá výhra Jakuba je souþasnČ výhrou i pro Petra. PĜi hlubší
analýze se však ukáže, že úloha je složitČjší, než se jeví pĜi zbČžném pohledu. Teprve
chybné Ĝešení nám odhalí hlubší souvislosti. Proto bychom mČli studentĤm umožnit,
zformulovat jejich chybná Ĝešení, nezamítat je pĜedþasnČ, ale jejich podrobnČjší analýzou
nechat studenty odhalit hlubší souvislosti problému.
2.2

Korespondence mezi Pascalem a Fermatem

Za první úspČšný pokus o studium pravdČpodobnosti a náhody z matematického
hlediska byla dlouho považována korespondence mezi významným francouzským
matematikem a filosofem Blaisem Pascalem (1623–1662) a vynikajícím matematikem
Pierrem Fermatem (1601–1665), kteĜí v roce 1654 Ĝešili ve své korespondenci problémy
týkající se hry v kostky a známé úlohy o rozdČlení sázky3. Souþasný výzkum historie
matematiky ukazuje, že úvahy týkající se pravdČpodobnosti se objevují v dílech, která
jsou o mnoho staletí starší (Saxl, 2008). Jedná se zejména o náboženské a soudní texty,
ve kterých nacházíme celou Ĝadu odhadĤ pravdČpodobnosti rĤzných událostí. DĤležitou
oblastí, ve které se vyskytují pravdČpodobnostní úvahy, jsou hazardní hry. Ty jsou
doloženy už ze starovČku, a týkala se jich také úloha, kterou Ĝešili Pascal s Fermatem.
PĜedstavte si, že opakovanČ házíte kostkou a chcete, aby alespoĖ jednou padla napĜ.
šestka. Jaké jsou vaše šance? Hodíte-li jednou, pravdČpodobnost, že padne šestka, je 1/6.
Teć si ale pĜedstavte, že hodíte þtyĜikrát. Jaká je pravdČpodobnost, že alespoĖ pĜi jednom
z tČchto þtyĜ hodĤ padne šestka? Mnoho lidí si myslí, že odpovČć musí být 4/6.
Vycházejí pĜi tom z toho, že pravdČpodobnost, že padne šestka pĜi nČkterém ze þtyĜ hodĤ,
musí být þtyĜikrát vČtší než pravdČpodobnost pouze pĜi jednom hodu. Tak to ale být
nemĤže. S takovouto logikou by pak pro šest hodĤ byla pravdČpodobnost, že alespoĖ
jednou padne šestka, rovna 6/6, neboli jistota. Všichni víme, že to není pravda (dokonce

3

I pro vývoj pravdČpodobnostního myšlení zcela zásadní úloha o rozdČlení sázky byla úspČšnČ vyĜešena již
poþátkem XV. století ve dvou italských rukopisech nalezených L. Toti Rigatelli ve florentských archivech roku
1985 a Raffaela Franci v archivu vatikánském roku 2002. Jejich pĜeklady do francouzštiny s podrobným
komentáĜem viz Meusnier N.: Le probléme de partis bouge ... de plus en plus. Journ@l Electronique d'Histoire
des probabilités et de la Statistique 3(2007), No. 1, 1–27. (http://www.jehps.net/)
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ani dvacet hodĤ nám nezaruþí, že šestka skuteþnČ padne). Správný zpĤsob, jak spoþítat
pravdČpodobnost, že pĜi þtyĜech hodech kostkou padne alespoĖ jednou šestka, je
následující. PravdČpodobnost, že šestka nepadne pĜi jednom hodu, je 5/6. PĜi þtyĜech
hodech je 5/6 · 5/6 · 5/6 · 5/6 = 0,482. PravdČpodobnost, že padne, je tedy 1 – 0,482, což
je 51,8 % (pro dvacet hodĤ je to stále pouze 97,4 %).
Ve Francii sedmnáctého století, podle pĜíbČhu, který je þasto uvádČn v literatuĜe
z historie matematiky (a podle souþasných historikĤ je spíše legendou), vydČlával
mazaný hráþ jménem Antoine Gombaud, rytíĜ de Méré, nemalé þástky tím, že se s lidmi
sázel, že pĜi þtyĜech hodech kostkou padne alespoĖ jedna šestka; což má, jak víme, šanci
vyšší než 50 %. Zákon velkých þísel mu tak pĜi dlouhodobém sázení zajišĢoval zisk. Pak
se snažil sázku upravit tak, že pĜi 24 hodech dvČma kostkami padne alespoĖ jednou
dvojice šestek. PravdČpodobnost výhry opČt urþíme jako doplnČk k jevu, že nepadne
žádná dvojice šestek, a tedy se rovná 1 – (35/36)24 = 0,491; což je ménČ než 50 %. De
Méré se chybnČ domníval, že obČ hry mají stejnou pravdČpodobnost. V první uvažoval
pravdČpodobnost 4 · 1/6 = 4/6 a ve druhé 24 · 1/36 = 4/6. Chudák rytíĜ zaþal prodČlávat
a zmatený se obrátil na Pascala; ten pak tento problém diskutoval s Fermatem.
PĜíbČh de Méréa ukazuje, že spontánní intuice (pravdČpodobnost opakovaného jevu je
násobkem pravdČpodobnosti jednotlivého jevu) jsou þasto mylné, avšak jejich
nesprávnost se nemusí vždy projevit (pĜi þtyĜech hodech de Méré vyhrával v souladu se
svojí pĜedstavou). Až konfrontace se složitČjší situací (24 hodĤ) ukáže chybu a odhalí tak
nesprávnost pĤvodní intuice. Proto je dĤležité, aby uþitel znal þasto se opakující chybné
intuice studentĤ a mČl pĜipravenou zásobu vhodných pĜíkladĤ, které studentĤm umožní
pochopit, v þem se mýlili.

3 ZávČr
Uvedené pĜíklady ukazují, že kvalitativní porozumČní pravdČpodobnostním jevĤm je
nároþné. Proto pĜi vyuþování teorie pravdČpodobnosti je dĤležité vČnovat velkou
pozornost promýšlení úloh a kvalitativním diskuzím pĜed tím, než pĜejdeme k pĜesným
matematickým formulacím. Inspiraci mĤžeme þerpat v knihách jako [1] nebo [2]
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POVÁLEýNÁ DEVASTACE FINANýNÍ
MATEMATIKY
MARTIN MELCER
Abstract: This article is devoted to the analysis of the financial mathematics position and the
catastrophic changes with regards to the above which took place at Czech secondary schools
after 1948 when the Communist Party took over the government in our country existing great
influence for over forty years on every sphere of political, social and cultural life as well as on
the educational system.

1 Požadavky z oblasti obchodu, finanþnictví a pojišĢovnictví kladené na
bČžného obþana naší republiky pĜed rokem 1948
Po absolvování mČšĢanské nebo stĜední školy mČl být každý obþan naší zemČ schopen
plánovat své základní finanþní operace a poþítat standardní finanþní úlohy.
PĜedpokládalo se, že se nauþí:
z ukládat peníze a vypoþítat si úrok z nich plynoucí;
z vypoþítat budoucí hodnotu dlouhodobého pravidelného stĜádání;
z sestavit umoĜovací plán dluhu;
z vypoþítat vstupní hodnotu a stanovit základ dĤchodu;
z pracovat bravurnČ s procenty.
Každý obchodník se mČl také dobĜe orientovat ve zboží svČtového obchodu, v dopravném,
v drahých kovech, v mincích, v devizách a v dalších souvisejících oblastech.

2 PĜíruþka kupecké, finanþní a pojistné aritmetiky II.
ýeskoslovenský stát od svého vzniku dbal na výchovu obþanĤ v oblasti finanþnictví. Za
První republiky byla sepsána a užívána Ĝada nových uþebnic a pĜíruþek, nČkteré byly pĜevzaty
ještČ z dob Rakouska-Uherska. NapĜíklad v roce 1947 vyšlo desáté opravené vydání druhého
dílu dvoudílné uþebnice Josefa Ježka nazvané PĜíruþka kupecké, finanþní a pojistné
aritmetiky ([1]), jejíž první vydání je datováno již roku 1911. První díl obsahoval všechny
druhy výpoþtĤ, které se používaly v hospodáĜské praxi. V roce 1947 se doþkal tĜetího vydání,
což bylo dostaþující, neboĢ tato þást nebyla tolik náchylná na spoleþenské zmČny. Druhý díl
(256 stran) se skládá ze dvou odlišných þástí; z rozsahu druhé þásti (180 stran) je vidČt šíĜe
zábČru požadovaná po obchodnících.
2.1

Tabulky

V první þásti druhého dílu se nachází vČtší množství tabulek. Jedná se o pomĤcky užívané
v kupecké aritmetice (pĜevody metrických i anglických mČr a vah, pĜevody ceny zboží,
pásmový þas, úrok za jeden den, ...), ve finanþní aritmetice (úroþitelé, odúroþitelé, stĜadatelé,
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zásobitelé a umoĜovatelé pĜi úrokování anticipativním, tj. pĜedlhĤtním, a dekursivním,
tj. polhĤtním), v pojistné aritmetice (úmrtnostní tabulka, základní þísla pro pensijní pojištČní)
a pČtimístné logaritmické tabulky.
2.1.1

Hledání v tabulkách

Každému typu finanþní úlohy odpovídá urþitá tabulka. Její použití je velmi snadné
a pĜipojený komentáĜ objasĖuje podstatu jednotlivých výpoþtĤ.
NapĜíklad tabulka III. D. StĜadatelé pĜi úrokování dekursivním (polhĤtním) (viz [1],
str. 26) se využije pĜi úlohách s dlouhodobým stĜádáním. Vyhledáme-li ve sloupci pro 4 % na
10. Ĝádku hodnotu 12,486351, znamená to, že pĜi ukládání 1 000 Kþ po dobu 10 let,
nastĜádáme celkem 12 486,351 Kþ.
2.2

Obchodní zvyklosti

Druhá þást druhého dílu, autorem oznaþená jako obchodní zvyklosti, poskytuje pĜehled
nejdĤležitČjších problémĤ z oblastí, v nichž se obchodník a také každý þlovČk ve styku
s obchodem, tj. témČĜ každý obþan, potĜebuje orientovat. Je þlenČna do 22 kapitol, které se
dají rozdČlit na dvČ samostatné skupiny.
První skupina (10 kapitol) pĜináší cenné encyklopedické informace – míry, váhy, penČžní
jednotky, drahé kovy, mince, cizozemská platidla, eskont smČnek, devizy, cenné papíry, zboží
svČtového obchodu a námoĜní dopravné.
Druhá skupina (12 kapitol) obsahuje výklad matematiky – procentový poþet, úrokový
poþet, lhĤtný poþet, úroky z vkladĤ na knížky, kontokorenty, základy algebry, finanþní
aritmetika, pojistná aritmetika, planimetrie, stereometrie, základy trigonometrie a základy
analytické geometrie v rovinČ.

3 Aritmetiky pro stĜední školy
V prvních pováleþných letech se matematika na našich školách vyuþovala pĜevážnČ podle
upravených uþebnic, které vyšly ještČ pĜed válkou nebo v jejím prĤbČhu. Nové uþebnice
matematiky se zaþaly pomalu objevovat od konce roku 1945; jednalo se pĜedevším
o aritmetiky, sbírky úloh a matematické pĜehledy pro obecné, mČšĢanské a stĜední školy. Od
roku 1945 do roku 1952 vyšlo nČkolik desítek nových uþebnic a sbírek. ýeské verze sepsali
Jan Bílek (1907–1972), Bohumil Bydžovský (1880–1969), Eduard ýech (1893–1960), Otokar
Maška (1886–1977), MetodČj Ostrý (1888–1974); slovenské Anton Dubec (1906–1975),
Josef Kroupa (1910–1975), Ján Štalmašek (1905–1965).
3.1

Aritmetika pro druhou tĜídu stĜedních škol – 1950

V roce 1950 kolektiv autorĤ z Výzkumného ústavu J. A. Komenského vedený Eduardem
ýechem vydal ve Státním nakladatelství v Praze druhý díl tĜídílné Ĝady uþebnic Aritmetika
pro stĜední školy ([2]). V nČm je obsažena samostatná podkapitola Úrok (11 stran), v níž se
tehdejší stĜedoškoláci poprvé seznamovali se základy finanþní matematiky.
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Úlohy v ní uvedené jsou však velmi triviální, textovČ chudé a procviþují jen jednoduché
úrokování. VČtšina z nich byla pĜevzata z dĜívČjších ýechových uþebnic pro þeské stĜední
školy vydávaných od roku 1943, tj. za Protektorátu ýechy a Morava, nebo z jejich dalších
tiskĤ uveĜejnČných do roku 1948.
Podkapitola ani rozsahem, ani obsahem již nedosahuje úrovnČ prvorepublikových uþebnic,
natož kvality uþebnic z rakousko-uherského období.
Úloha
A
Pomocí vyloženého vzorce vypoþtČte úrok z 21 734 Kþs za dobu od 17. þervna do 5. záĜí
pĜi 5 %.
([2], 1950, výsledek: 232,40 Kþ)
3.2

Aritmetika pro tĜetí tĜídu gymnázií – 1951

V roce 1951 vyšlo první vydání uþebnice Aritmetika pro tĜetí tĜídu gymnázií ([3]), kterou
pĜipravil kolektiv pod vedením E. ýecha. V kapitole Posloupnosti (22 stran) je pĜipojena
krátká podkapitola Užití geometrických posloupností (6 stran), do níž autoĜi zaĜadili také
penČžní úlohy, tj. poukázali na aplikace aritmetické posloupnosti pĜi jednoduchém úrokování
a geometrické posloupnosti pĜi složeném úrokování. Objasnili, kdy se uložená jistina chová
jako þlen aritmetické, resp. geometrické posloupnosti.
Teorie, Ĝešené pĜíklady a úlohy na procviþení jsou vyloženy na necelých šesti stránkách.
Rozsah uvedené látky již zdaleka nedosahuje úrovnČ prvorepublikových uþebnic, pĜestože je
tematický zábČr více než dvaceti cviþení dosti bohatý.
Úloha
B
Jakým obnosem, vloženým poþátkem prvního roku, se zajistí fond roþních 1 000 Kþs
splatných vždy na konci každého roku po dobu 10 let? (Úrokování 2 %.)
([3], 1951, výsledek: 8 982,60 Kþ)

4 Situace finanþní matematiky na stĜedních školách po roce 1953
Po nástupu komunistĤ k moci se výuka finanþní matematiky na našich školách bČhem
padesátých let drasticky zmČnila. VýraznČ negativní vliv mČla také mČnová reforma, která
v naší zemi probČhla v roce 1953. Úlohy s finanþní tematikou byly odsunuty na vedlejší kolej,
na nČkterých typech stĜedních škol zcela vymizely (napĜ. zemČdČlské, technické nebo
zdravotnické školy). V uþebnicích se zachovalo jen nČkolik zcela triviálních úloh sloužících
k procviþení vlastností geometrických posloupností (napĜ. na stĜedních prĤmyslových
školách, viz [5], [7]), které se více ménČ jen s nepatrnou zmČnou opakovaly až do 80. let
20. století. NároþnČjší úlohy se nacházely jen v uþebnicích pro stĜední všeobecné vzdČlávací
školy a pozdČji pro gymnázia (viz [4]).
Klasická finanþní matematika byla vyuþována ve vČtším rozsahu pouze na stĜedních
ekonomických školách a nástavbovém pomaturitním studiu ekonomického smČru (viz [8]),
protože ani komunistický stát si nemohl dovolit ztratit finanþní a bankovní odborníky.
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Úbytek úloh s finanþní tematikou musel být nČjak kompenzován, neboĢ studenti ztratili
vhodnou oblast na procviþování posloupností. Alternativa se našla v rozšíĜení již existující
skupiny úloh s jinou než finanþní problematikou, tj. od této doby se ve vČtším poþtu zaþaly
objevovat úlohy s fyzikální tematikou. Nejlépe to vidíme ve sbírce [5], kde se kromČ
„budovatelských“ úloh vyskytly úlohy s tlakem vzduchu ubývajícím se stoupající výškou,
s bĜemenem, kladkami, jejich poþtem a úþinností, se zmenšováním prĤmČru drátu tažením,
s osmi-rychlostním soustruhem, s míþem dopadajícím a odrážejícím se na vodorovné
podložce a s Ĝadou dalších témat zejména z optiky.
Procento úloh procviþujících posloupnosti a vČnujících se finanþní matematice kleslo
v porovnání s uþebnicemi a sbírkami Rakouska-Uherska a První republiky z ĜádovČ 80 % na
pĜibližnČ 10 %. Tento stav se nezmČnil ani v osmdesátých letech 20. století bČhem zavádČní
tzv. nové koncepce.

5 Ukázky úloh ze stĜedoškolských uþebnic z období 1955 až 1980
Úloha
1
V SSSR bylo r. 1935 sklizeno 5,5 miliard pudĤ obilí, v r. 1937 už 7 miliard pudĤ.
Vypoþítejte prĤmČrné roþní procento rĤstu produkce v tČchto letech. (1 pud = 16,38 kg)
([4], 1956, výsledek: 12,8 % roþnČ)
Úloha
2
Výroba vzrostla v prvním roce pČtiletky o 7 %; v druhém o 10 %; ve tĜetím o 12 %; ve
þtvrtém o 15 % a v pátém roce o 16 %. Jakému pravidelnému vzrĤstu v % odpovídá tento
nepravidelný vzrĤst?
([5], 1966, výsledek: 11,95 %)
Úloha
3
JZD si vypĤjþilo 100 000 Kþs a zavázalo se, že je splatí dvČma stejnými splátkami,
z nichž první je splatná za dva roky a druhá za þtyĜi roky ode dne vypĤjþení. Jak velké
budou splátky pĜi 2% složeném úrokování?
([6], 1968, výsledek: 53 050 Kþ)
Úloha
4
Jednotné zemČdČlské družstvo si vypĤjþilo 150 000 Kþs a zavázalo se je zaplatit v sedmi
stejných roþních splátkách. První splátku zaplatí po tĜech letech. Jak velké budou splátky,
je-li procentová míra p = 2½ %?
([7], 1971, výsledek: 24 820,30 Kþ)
Úloha
5
NČkdo si ukládá do spoĜitelny po 15 let poþátkem každého roku Kþs 600. Po uplynutí této
lhĤty chce nastĜádanou þástku vybrat v dalších 10 letech (poþínaje poþátkem 16. roku).
Jaký bude jeho roþní dĤchod pĜi 4 % p. a.?
([8], 1979, výsledek: 1 481,20 Kþ)
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SEZNÁMENÍ S JAKUBEM FILIPEM KULIKEM
LUBOŠ MORAVEC
Abstract: Jakub Filip Kulik (1793–1863) was born and studied in Lvov. In 1814 he
became full professor of elementary mathematics at Lyceum of Olomouc, later
the professor of physics of Lyceum of Steyer Graz and the most part of his life he spent
in Prague as professor of higher mathematics at university. In his work he paid attention
to number theory, especially to creating tables of divisors and prime numbers.

1 Úvod
V 19. století pracovalo v našich zemích nČkolik
významných matematikĤ. NejznámČjším z nich je
nejspíše Bernard Bolzano,1 jiní naopak zĤstávají
zapomenuti – napĜ. Wilhelm Matzka2 nebo Jakub Filip
Kulik.
V souþasnosti jsou mi o J. F. Kulikovi (kromČ
základních informací v bibliografických slovnících [1,
4, 8, 9, 10, 12]) známy pouze dva monografické þlánky,
první z nich [6] je vČnován pouze jeho práci v teorii
þísel, druhý [11] kromČ této tematiky poskytuje
i nČkteré životopisné údaje.
Cílem tohoto pĜíspČvku je pĜipomenutí osobnosti
Jakuba Filipa Kulika a podání základních informací
Obr. 1 – Jakub Filip Kulik

o jeho životČ a díle.

2 Život a pedagogické aktivity
2.1

Studium

Jakub Filip Kulik se narodil dne 1. kvČtna 1793 ve LvovČ3 v polské rodinČ.4 Zde také
navštČvoval základní školu (Hauptmustervolkschule) a gymnázium, které absolvoval
v roce 1809.
1
Bernard Bolzano (1781–1848) byl þeský matematik, filosof a katolický knČz. Hlavními proudy jeho zájmu
byly matematická analýza, teorie množin a matematická logika. Spisem Paradoxien des Unendlichen ovlivnil
Georga Kantora (zakladatele moderní teorie množin), svými souþasníky však zĤstal nepochopen. Více
viz Hykšová M.: Karel Rychlík (1885–1968), DČjiny matematiky 22, Prometheus, Praha, 2003.
2
Wilhelm Matzka (1798–1891) byl dČlostĜelcem rakouské armády a profesorem matematiky na pražské
univerzitČ. VČnoval se pĜedevším algebĜe, analytické geometrii, infinitesimálnímu poþtu a trigonometrii. Více
viz Chocholová M.: Wilhelm Matzka (1798–1891) a jeho práce z teorie determinantĤ. In BeþváĜová M. (ed.):
28. mezinárodní konference Historie matematiky, Matfyzpress, Praha, 2007, 41–44.
3
Lvov (nČm. Lemberg, ukr. ďviv) je nejvČtším mČstem západní Ukrajiny. Historicky je kulturním centrem
Haliþe, která byla v 19. století souþástí Rakouska-Uherska. Více viz Wikipedie (OtevĜená encyklopedie):
Lvov [online], http://cs.wikipedia.org/wiki/Lvov.
4
Otec ŠtČpán Kulik (lvovský úĜedník), matka Konstancie z Berezowskich.
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PĜáním otce bylo, aby se ze syna stal právník. Proto nastoupil na lvovskou univerzitu,
kde navštČvoval nejprve fakultu filosofickou (do r. 1811) a následnČ právnickou (1812 až
1814). Studium práv však nedokonþil. Po celou dobu se totiž také vČnoval matematice,
která se stala jeho hlavním zájmem.
2.2

Olomouc, Štýrský Hradec

Bez vČdomí rodiþĤ se v roce 1814 J. F. Kulik pĜihlásil do konkursu na místo profesora
elementární matematiky na olomouckém lyceu.5 I pĜes svĤj nízký vČk prokázal nejlepší
znalosti, konkurs vyhrál a 14. listopadu 1814 byl v jedenadvaceti letech jmenován
Ĝádným profesorem.
PĜednášky z elementární matematiky pro první roþník vedl v latinČ v rozsahu 7 hodin
týdnČ podle Appeltauerovy uþebnice.6 KromČ tČchto pĜednášek vypisoval také výbČrové
pĜednášky z vyšší matematiky.
V Olomouci J. F. Kulik strávil pouze dva roky, poté se pĜesunul do Štýrského Hradce,
kde byl dne 24. Ĝíjna 1816 jmenován profesorem fyziky na tamní univerzitČ a od roku
1817 pĤsobil také jako profesor astronomie na polytechnice tamtéž. Roku 1822 zde získal
doktorát z filosofie za disertaþní práci De phaenomenis Iridis a již v akademickém roce
1822/23 pĤsobil jako rektor univerzity ve Štýrském Hradci.
2.3

Praha

NejvČtší þást života J. F. Kulik strávil v Praze, kam pĜišel v roce 1826 poté, co zde byl
jmenován profesorem vyšší matematiky7 na univerzitČ, a kde setrval až do smrti. VytvoĜil
zde také znaþnou þást díla a vychoval dČti.8
Kulikovy nČmecky vedené pĜednášky tvoĜily dvouletý kurz v rozsahu tĜí hodin týdnČ.
První rok pĜednášel matematiku, druhý rok mechaniku. KaždoroþnČ probíhaly oba kurzy,
poþet studentĤ se postupnČ zvyšoval (ve 40. letech jich bylo okolo 40), vČtšina z nich
však byla z pražské polytechniky. Zpoþátku byla doporuþenou literaturou
Ettingshausenova uþebnice,9 po roce 1839 J. F. Kulik uvádČl jako vzor pĜednášek vlastní
knihu Lehrbuch der höheren Analysis (viz dále).
5
Lyceum v Olomouci vzniklo z tamní univerzity, která byla založena v roce 1569. V roce 1778 byla tato
univerzita pĜesunuta do Brna, o þtyĜi roky pozdČji se vrátila zpČt do Olomouce, ale jen jako tĜíleté lyceum. Více
viz [5].
6
Appeltauer I.: Elementorum matheseos pureo, VídeĖ a Terst, 1814–1817. Ignaz Appeltauer (1769–1829) byl
profesorem matematiky na vídeĖské univerzitČ.
7
Na pražské univerzitČ byly v první polovinČ 19. století dvČ stolice matematiky – stolice elementární
matematiky (kde do r. 1857 pĤsobil prof. L. Jandera), která zajišĢovala povinný kurs elementární matematiky
pro filosofickou fakultu, a stolice vyšší matematiky, kde byly vyhlašovány výbČrové pĜednášky z vyšší
matematiky. Více viz [2, 7].
8
J. F. Kulik se dne 4. listopadu 1828 ve LvovČ oženil s KateĜinou Deglovou, dcerou zámožného lvovského
obþana Václava Degla a jeho ženy Barbory rozené Grindlové. Z tohoto manželství vzešly dvČ dČti – Justin
(pražský advokát) a Angela (provdána za Antonína Randu, profesora obþanského práva na pražské univerzitČ,
viz [3]).
9
Ettingshausen A.: Vorlesungen über die höhere Mathematik, VídeĖ, 1827. Andreas Freiherr von Ettingshausen
(1796–1878) byl profesorem vyšší matematiky na vídeĖské univerzitČ a profesorem fyziky na univerzitČ
v Innsbrucku. Jako první sestrojil elektrický generátor využívající elektromagnetické indukce. Více viz
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, VídeĖ, 1957.
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V roce 1829 byl J. F. Kulik dČkanem filosofické fakulty. Dne 24. dubna 1831 se stal
mimoĜádným a dne 4. bĜezna následujícího roku Ĝádným þlenem matematické sekce
Královské þeské spoleþnosti nauk,10 kde pozdČji pĤsobil v rĤzných funkcích – jako
knihovník (1833–40), direktor (1833–40, 1860) a pokladník (1861–63). Jeho zásluhy
byly dne 7. února 1851 ocenČny udČlením titulu císaĜského dvorního rady.
ZemĜel dne 26. února 1863 v Praze a pohĜben je na hĜbitovČ v KošíĜích.
2.4

Dobroþinné aktivity

J. F. Kulik byl velkým donátorem. Studenti na nČj vzpomínají jako na vlídného
uþitele, který jim þasto darovával své knihy.
Dary knih však nesmČĜovaly jen ke studentĤm, ale i k rĤzným institucím. Když nalezl
25 chyb ve Vegových logaritmických tabulkách,11 jejich lipský vydavatel mu jako
podČkování zaslal nČkolik desítek výtiskĤ tČchto tabulek. Devatenáct z nich J. F. Kulik
daroval þeským gymnáziím a mnoho dalších vídeĖské akademii vČd.
V roce 1840 vČnoval každému gymnáziu v Haliþi (tj. cca 20 škol) soubor obrázkĤ
Ĝeckých a egyptských starožitností. Na vlastní náklady také roku 1842 vydal 400
exempláĜĤ Praktické školy kreslení, kterou rozeslal do mnoha škol po celé monarchii. Byl
to stolistový soubor obsahující návodné nákresy pro výuku kresby lidského tČla, krajiny
a metody stínování.
KvĤli povstání lidu proti císaĜi byl Lvov dne 1. listopadu 1848 ostĜelován rakouskou
armádou a radnice i univerzitní knihovna þítající 60 000 svazkĤ lehly popelem.
J. F. Kulik v reakci na tuto smutnou událost v jeho rodišti zaslal knihovnČ 498 prací
v 1 000 svazcích. PĜi této pĜíležitosti také obdaroval haliþská gymnázia deseti obsáhlými
soubory knih.
TČsnČ pĜed smrtí v roce 1863 vČnoval velkou þást své knihovny Spolku pro volné
pĜednášky z matematiky a fyziky.12 Po jeho smrti získal Spolek od dČdicĤ i zbytek jeho
knihovny. Celkem se jednalo o 800 svazkĤ.
O jeho dobrosrdeþnosti svČdþí i to, že byl þlenem lvovského Spolku pro dČtské
opatrovny.

3 Dílo
Kulikovo latinsky a nČmecky psané dílo lze rozdČlit do tĜí základních skupin –
uþebnice, aplikovaná matematika a ostatní matematické spisy, které jsou vČtšinou
10

Königliche böhmische Gesselschaft der Wissenschaften – vznikla kolem roku 1770 jako Uþená spoleþnost,
soukromý spolek malého poþtu vČdcĤ, který mČl za cíl pĜírodovČdecký prĤzkum ýech. PostupnČ však vzniklo
nČkolik sekcí, vþetnČ matematické. Více viz PetráĖ, J.: Královská þeská spoleþnost nauk. Místo ýeské uþené
spoleþnosti v dČjinách a v proudu vČdy, Vesmír 11(1995), 632.
11
Vega J.: Thesaurus logarithmorum completus, Lipsko, 1794. Jurij Vega (1754–1802) byl slovinský matematik
a profesor matematiky na dČlostĜelecké škole ve Vídni. Více viz MacTutor biography [online],
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Vega.html.
12
Vereins für freie Vortraege aus Mathematik und Physik – studentský spolek založený 22. 7. 1861, jehož cílem
bylo zlepšení výuky matematiky a fyziky a podpora rozvoje tČchto vČd. V roce 1869 byl pĜemČnČn na Jednotu
þeských mathematikĤ a roku 1912 na Jednotu þeských matematikĤ a fyzikĤ, jejíž þinnost trvá dodnes. Více viz
Posejpal J.: DČjepis jednoty þeských mathematikĤ, JýM, Praha, 1912.
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zamČĜeny na teorii þísel. KromČ knih (kterých je mi v tuto chvíli známo cca 15)13
publikoval delší práce také v þasopisech Zeitschrift für Physik und Mathematik,
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften a Journal
für die Reine und Angewandte Mathematik.
3.1

Uþebnice

NejznámČjší Kulikovou uþebnicí je zĜejmČ Lehrbuch der höheren Analysis,14 která
byla doporuþenou studijní literaturou k jeho pĜednáškám na pražské univerzitČ. První
vydání o 470 stranách vyšlo v Praze roku 1831 a je rozdČleno do þtyĜ základních kapitol
– Methode der unbestimmten Koeffizienten, Differential- und Integralrechnung,
Die Kurven mit einfacher Krümmung a Flächen und Kurven mit doppelter Krümmung.
Roku 1843 v Praze vyšlo druhé, pĜepracované a rozšíĜené vydání, které se skládá ze
dvou asi þtyĜsetstránkových svazkĤ pojmenovaných Lehrbuch der höheren Algebra a Die
Integralrechnung und die analytische Geometrie.
J. F. Kulik v tomto spisu neprezentuje žádné vlastní výsledky, pracuje s eulerovskou
pĜedstavou „nekoneþnČ malé veliþiny“ a jen zĜídka doplĖuje výklad novČjšími
myšlenkami. Sám zdĤrazĖoval, že cílem knihy je pĜedevším srozumitelnČ podat partie
matematiky nutné pro další studium mechaniky.

Obr. 2 – Vybrané stránky z prvního vydání Lehrbuch der höheren Analysis

Oblíbenou Kulikovou uþebnicí fyziky byla kniha Lehrbuch der höheren Mechanik
(Lipsko, 1846), kterou sepsal jako výsledek dvacetileté zkušenosti s výbČrovými
pĜednáškami z vyšší mechaniky.

13

Toto þíslo pravdČpodobnČ není koneþné, vychází z informací v bibliografických slovnících.
První vydání této knihy je dostupné elektronicky na internetovém serveru Google Books (odkud jsou také
snímky na Obr. 2): http://books.google.com/books?id=ZQcAAAAAMAAJ&printsec=titlepage&hl=cs
14
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Její zamČĜení je opČt spíše praktické a je pĜizpĤsobena i zaþáteþníkĤm. S minimálním
matematickým aparátem je zde pĜedstavena technická mechanika.
3.2

Aplikovaná matematika

Z této oblasti Kulikovy tvorby je možné zmínit napĜ. Der tausendjährige Kalender
(Praha, 1831 a 1843, tĜetí vydání v roce 1861 pod názvem Die Jahresformen der
christlichen Zeitrechnung). Jedná se o univerzální kalendáĜ – kĜesĢanský (juliánský
i gregoriánský), židovský a turecký.
Po úvodu, který podává návod k použití kalendáĜe, je uvedena tabulka pro roky 400
až 2366 (a odpovídající roky židovského a tureckého kalendáĜe). V ní lze nalézt þíslo
kalendáĜe pro patĜiþný rok – napĜ. gregoriánský kalendáĜ pro rok 2009 nalezneme pod
þíslem 12 (viz Obr. 3). U každé varianty kalendáĜe je dvakrát zapsán leden a únor, aby
zbytek kalendáĜe mohl sloužit i pro pĜestupné roky (oznaþené v první tabulce
hvČzdiþkou).15 Celkem je zde 35 variant (každá na jedné stranČ) kĜesĢanského, 56 variant
(4 na jedné stranČ) židovského a 35 variant (4 na jedné stranČ) tureckého kalendáĜe.

Obr. 3 – Vlevo tabulka rokĤ, vpravo þást kalendáĜe þ. 12

Jinou zajímavou aplikací matematiky jsou Kulikovy tabulky pro stanovování objemĤ
válcových a kuželových nádob Tafeln zur Bestimmung des Inhalts cylindrischen und
conischer Gefässe in Bierbrauereien und Branntweinbrennerien (Lvov, 1836).
3.3

Teorie þísel

Hlavním Kulikovým zájmem byla teorie þísel. SoustĜedil se pĜedevším na sestavování
rĤzných tabulek prvoþísel a dČlitelĤ pĜirozených þísel. Snažil se nalézt rĤzné metody pro
zjišĢování prvoþísel a nejmenších dČlitelĤ. V Královské þeské spoleþnosti nauk mČl
dokonce pĜednášku o svém unikátním pokusu nalézt grafické metody stanovování
prvoþísel, který byl ovšem neúspČšný (došel pouze k závČru, že rozložení prvoþísel

15
Tento zvláštní systém byl použit kvĤli úspoĜe místa. Pokud by byl leden v konkrétní variantČ kalendáĜe pro
pĜestupný i nepĜestupný rok stejný a následnČ byly uvedeny dvČ varianty pro únor, zbytek kalendáĜe (od bĜezna
dále) by se lišil v posunu o jeden den. J. F. Kulik proto místo dvou variant jedenácti mČsícĤ (únor až prosinec)
uvádí dvČ varianty dvou mČsícĤ (leden a únor).
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vypovídá o hlubší souvislosti). I pĜes rozsáhlost
svého díla v teorii þísel obecnČjších výsledkĤ
nedosáhl.
Už jedno z prvních Kulikových dČl – Handbuch
mathematischer Tafeln (Štýrský Hradec, 1824) – se
zabývá touto tematikou. Nalezneme zde tabulky
nejmenších dČlitelĤ þísel do 67 100 (a všech
prvoþíselných dČlitelĤ þísel do 21 500), druhých
a tĜetích mocnin do 100, druhých a tĜetích odmocnin
do 1 000, tabulky goniometrických funkcí, atd.
Tabulky z této knihy J. F. Kulik postupnČ rozšiĜoObr. 4 – KulikĤv pokus o nalezení grafické
val.
metody urþování prvoþísel

O rok pozdČji publikoval tabulky dČlitelĤ þísel do jednoho milionu (Divisores
numerorum decies centena milia non excedentium, Štýrský Hradec, 1825) obsahující
všechny dČlitele þísel 1–21 516 a nejmenší dČlitele þísel 21 500–1 000 000 kromČ þísel
dČlitelných 2, 3, 5 a 11 a kompletní tabulky druhých a tĜetích mocnin þísel do 100 000
nazvané Tafeln der Quadrat und Kubikzahlen aller natürlichen Zahlen bis Hundert
Tausend (Štýrský Hradec, 1825), které jsou doplnČny výkladem o jejich tvorbČ a rĤznými
doplĖkovými tabulkami (napĜ. tabulka násobkĤ þísla ʌ do 100 s pĜesností na 30
desetinných míst).
O 26 let pozdČji J. F. Kulik vydal tabulky s názvem Neue Multiplikationstafeln
(Lipsko, 1851), pomocí kterých lze násobit až pČticiferná þísla. Využívá zde pĜevedení
tohoto složitého úkonu na souþet a rozdíl daných þísel za pomoci vzorce
(a + b )2 − (a − b )2 = 4ab .

Obr. 5 – Tabulky druhých a tĜetích mocnin, vlevo nahoĜe mocniny þísla 5450
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NejvČtším Kulikovým dílem jsou impozantní tabulky nejmenších dČlitelĤ þísel
3 033 001 až 100 330 201 pojmenované Magnus Canon divisorum pro omnibus numeris
per 2, 3 et 5 non divisibilibus et numerorum primorum interjacentium ad milies centena
milia accuratius ad 100 330 201, na kterých pracoval od poþátku 40. let 19. století.
V 19. století vycházely tabulky prvoþísel a dČlitelĤ od rĤzných autorĤ, avšak jejich
rozsah byl v Ĝádech jednotek milionĤ. Kulikovo dílo je tak svým rozsahem naprosto
jedineþné. Vzhledem k jeho rozsáhlosti nemohlo být vydáno (tabulky jedenáctého
milionu16 vyšly tiskem až v roce 1951) a zĤstalo pouze v podobČ rukopisu, který je
uložen ve vídeĖské akademii vČd. Celá tato práce sice vznikla v Praze, ale J. F. Kulik si
pĜál, aby byla po jeho smrti pĜevezena do VídnČ a byla zde k dispozici dalším vČdcĤm.
PravdČpodobnČ pĜi tomto pĜevozu došlo ke ztrátČ druhého svazku (þísla od 12 642 601 do
22 852 799).
Tabulky pokrývají 4 212 stran velikosti 30×37 cm rozdČlených do osmi svazkĤ.
Každá strana je rozdČlena na tabulku o 80 Ĝádcích (urþujících jednotky a desítky)
a 77 sloupcích (urþujících vyšší Ĝády), v každém poli tabulky je pak uveden nejmenší
dČlitel daného þísla. Na každé stranČ je tak zaznamenáno 6 160 þísel, ale protože jsou
v tabulkách zaznamenána pouze þísla nedČlitelná 2, 3 a 5, každá strana obsahuje þísla
v rozsahu 23 100.17 Poþet sloupcĤ není náhodný, díky nČmu jsou þísla, jejichž nejmenším
dČlitelem je 7 nebo 11, na stále stejných místech, což umožnilo jejich snadný záznam.
Pro zápis þísel je zaveden speciální úsporný systém, kdy jsou dvojice þísel
nahrazovány písmeny.18 ýísla 10–34 jsou reprezentována písmeny a–z, vyšší dvojciferná
þísla pak pomocí velkých písmen. NapĜ. zápis r9 odpovídá þíslu 269.
JeštČ složitČjší pak byl zpĤsob zápisu dČlitelĤ. ýíslo 7 oznaþovalo, že nejmenším
dČlitelem je opravdu 7, prvoþísla od 11 do 109 jsou reprezentována jednotlivými
písmeny, prvoþísla od 113 do 163 jsou zapisována jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0. Vyšší
prvoþísla jsou zaznamenávána pomocí dvojic písmen (napĜ. ca odpovídá þíslu 179, mf
þíslu 1 039 apod.).
Další zajímavostí tČchto tabulek je postupný zápis na levé a až po jejich zaplnČní na
pravé strany svazkĤ. V prvním svazku jsou na levých stránkách þísla z intervalu
3 033 001–7 837 799, na pravých þísla 7 837 801–12 642 599. U nČkterých dalších
svazkĤ je toto pravidlo aplikováno dokonce napĜíþ svazky, tj. napĜ. pokraþování
z poslední levé strany šestého svazku nalezneme na první pravé stránce tĜetího. Totéž
platí pro sedmý a osmý svazek.
Aþkoli J. F. Kulik na tČchto tabulkách pracoval pĜes dvacet let (nejintenzivnČji
pravdČpodobnČ ve þtyĜicátých letech), zĤstaly nedokonþeny. Kompletní se zdá být pouze
první svazek. Na zaþátku tĜetího svazku již chybí dČlitelé vČtší než 1 061 a tato hranice se
dále postupnČ snižuje.

16

Kulik, Poletti, Porter: Liste des nombres premiers du onzième million, Amsterdam, 1951.
Pokud z 23 100 po sobČ jdoucích pĜirozených þísel odebereme þísla dČlitelná 2, 3 nebo 5, zbude nám právČ
6160 þísel – každá strana Kulikova rukopisu tak odpovídá intervalu 23 100.
18
Tento zpĤsob zápisu byl použit i v tabulkách dČlitelĤ z roku 1825.
17
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Kulikova pozĤstalost ve Vídni obsahuje kromČ výše zmínČného rukopisu také
rukopisy další, napĜ. nČkteré pomocné tabulky a komentáĜe o tvorbČ tabulek apod.

4 ZávČr
PĜestože již dnes není Jakub Filip Kulik v þeské matematické komunitČ všeobecnČ
známý, patĜí k našim nejvýznamnČjším matematikĤm devatenáctého století.
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LADISLAV JANDERA – SOUýASNÍK
BERNARDA BOLZANA
MIROSLAVA OTAVOVÁ
Abstract: Ladislav Jandera, the professor at Prague University in the years 1805 – 1857.
He was the student and follower of Stanislav Vydra and contemporary and colleague of
Bernard Bolzano. On contrary with Bolzano he was concentrated on teaching of
mathematics at faculty of philosophy. In 1812 he published the textbook of “calculus
exponentialis”.

1 Život a dobové souvislosti
Josef Jandera se narodil roku 1776 v HoĜicích v Podkrkonoší. PodobnČ jako jeho
krajan a velký vzor Stanislav Vydra vystudoval gymnasium v Hradci Králové
a pokraþoval na filosofické fakultČ v Praze. Zde se spĜátelil s o pČt let mladším
Bernardem Bolzanem a Janem Stoppanim, s nímž v roce 1800 vstoupil do
premonstrátského kláštera na StrahovČ. PĜi obláþce pĜijal Ĝeholní jméno Ladislav a od té
doby se píše podle Ĝádových zvyklostí Ladislav Josef Jandera. Po dvou letech skládá
slavné sliby pro strahovskou kanonii a je vysvČcen na knČze. NepĜestává se však vČnovat
studiu matematiky a dále spolupracuje se svým uþitelem S. Vydrou. OkamžitČ po
VydrovČ oslepnutí v roce 1803 nastupuje jako suplent a pokraþuje v jeho pĜednáškách.
Roku 1804 skládá rigorosum a je promován doktorem filosofie. Po smrti S. Vydry na
sklonku téhož roku se spolu s Bolzanem uchází o stolici matematiky (Bolzano soubČžnČ
žádá i o novČ ustavenou stolici teologie). Oba uchazeþi byli shledáni zpĤsobilými,
Ĝádným profesorem matematiky byl roku 1805 jmenován starší a již suplující Jandera,
Bolzano se stal prozatímním a po dvou letech definitivním profesorem náboženství. Lze
se jen domýšlet, jaký dopad na další dČní na universitČ by mČla opaþná alternativa, pokud
by pĜed ponČkud konzervativním Janderou dostal pĜednost originální myslitel Bolzano.
Na rozdíl od Bolzana, který byl pod vlivem politického udavaþství svých nepĜátel do
VídnČ i ěíma ze svého místa v roce 1819 sesazen, þekala Janderu vcelku poklidná
universitní kariéra. Byl dvakrát dČkanem filosofické fakulty, roku 1828 byl zvolen
rektorem university. Až do své smrti v roce 1857, tj. více než padesát let, pĜednášel
matematiku v 1. roþníku filosofického studia (tzv. logika). Je na místČ pĜipomenout, že
v té dobČ bylo absolvování filosofie ještČ nutným pĜedstupnČm pro studium ostatních
oborĤ (teologie, právo, medicína). Každý rok mČl Jandera ve svém kurzu v prĤmČru 300
posluchaþĤ, celkový poþet studentĤ se odhaduje na 16 tisíc (mezi nimi napĜ. K. H. Mácha
a K. J. Erben). Dle svČdectví jiného jeho žáka J. Durdíka byl Jandera výraznou
a všestrannou osobností. Durdík vzpomíná na jeho jasné a srozumitelné pĜednášky
a oceĖuje i jeho další aktivity mimo universitu – Ĝádný þlen Královské þeské spoleþnosti
nauk tĜídy historicko-filologické (shromažćování archivních pramenĤ dČjin
východoþeského regionu), iniciátor urþení pĜesné astronomické polohy mČsta HoĜic a –
Ĝeþeno dnešním jazykem – ochránce krajiny a ekolog, který ve svém rodišti zabránil
odtČžení pískovcového vrchu sv. Gottharda a financoval obnovení tamní pokácené lipové
aleje.
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2 Janderovo pojetí výuky matematiky
Jandera pokraþoval v tradici svého pĜedchĤdce. Roku 1806 vydal jeho první þeskou
uþebnici Poþátkové arytmetyky, kterou Vydra již poslepu diktoval svým posluchaþĤm.
O šest let pozdČji vydal Jandera vlastní latinsky psanou uþebnici Prima calculi
exponentialis elementa nova partim methodo in usum auditorum suorum proposita.
Jandera musel pĜi svých pĜednáškách respektovat závaznČ pĜedepsanou literaturu, jíž byla
uþebnice Ignáce Appeltauera. Stejné pomČry panovaly v té dobČ i na ostatních katedrách
a byly projevem státního dozoru nad universitní výukou – staþí pĜipomenout štvanici na
Bolzana, který odmítal pĜednášet bez úprav podle schválené Frintovy uþebnice
náboženství, která obsahovala chyby. Ve svém uþebním textu je Jandera tedy
konzervativní, pomČĜujeme-li jej provinþní pražské pomČry pĜesahující osobností
Bolzanovou. ZároveĖ je mu však tĜeba pĜiznat dílþí inovace, které opatrnČ inzeruje
v obšírném latinském názvu, a pĜedevším preciznost výkladu, kdy na rozdíl od
Appeltauera pojmy pĜesnČ definuje a všechna tvrzení jsou dĤslednČ dokazována (napĜ.
pasáž vČnovaná logaritmĤm [1]). Jeho dĤkladnost lze pĜirovnat z novodobých autorĤ
k výkladĤm Jarníkovým. Z dnešního pohledu místy pĤsobí tČžkopádnČ, protože zbyteþnČ
rozlišuje a popisuje pĜípady, které jsou reprezentací téhož jevu. To lze však chápat jako
úlitbu posluchaþĤm bez rozvinuté schopnosti abstrakce, kteĜí se na matematiku
nespecializovali, kde si Jandera dle vlastních slov kladl za cíl spíše obecné vybroušení
ducha. Uþebnice vyšla v roce 1830 znovu v nČmecké verzi, mírnČ rozšíĜená. O nČkterých
partiích knihy referuje František Balada ve svém þlánku [2] vČnovaném Janderovu výroþí
v 50. letech.
PĜesnČjší pĜedstavu o JanderovČ uþitelském pĤsobení lze získat z jeho vlastních
rukopisĤ pĜednášek. Jeho Vorlesungen nejsou textem, který by byl urþen posluchaþĤm,
ale patrnČ vznikal jako pĜíprava pĜednášejícího v samostatných sešitech, které byly
pozdČji svázány. Neobsahují tedy souvislý výklad, jsou psány spíše heslovitČ, nepĜíliš
þitelnČ, obsahují škrty i pĜepisy z nepozornosti. Svazek [3] je cenný tím, že na rozdíl od
[1] obsahuje výklad diferenciálního a integrálního poþtu. Jandera mČl prokazatelnČ
pĜehled o soudobé literatuĜe k tématu, na okraj textu si dČlá poznámky o srovnání
s jinými autory (uvádí pĜesné citace napĜ. na Fischera, Bittnera, Kulika). Jeho
konzervativnosti odpovídá, že pĜi zavedení derivace ani v náznaku neužívá pojem limity,
ale pracuje prostĜedky pĜipomínajícími metody diferenþního poþtu, jako je napĜ. pevný
diferenþní krok. Souþasnému þtenáĜi ztČžuje situaci obþasná absence závorek i neobvyklé
znaþení, nejkĜiklavČjší je patrnČ použití symbolu (bez komentáĜe!) y´, resp. y´´ pro
funkþní hodnotu zkoumané funkce v bodČ x zvČtšeném o diferenþní krok, resp. jeho
dvojnásobek.
PodobnČ jako v [1] Jandera akcentuje stránku poþetního kalkulu na úkor diskuse
pĜedpokladĤ (alespoĖ ve svém rukopise), ale slouží mu ke cti, že všechny formule
podrobnČ odvozuje (vþetnČ linearity derivace a vzorce pro derivaci podílu, kde užívá
substituci). Výklad je ilustrován velkým množstvím výstižnČ zvolených pĜíkladĤ, napĜ.
pro pochopení rozdílu mezi derivováním souþinu a složené funkce, pomocí protipĜíkladu
také upozorĖuje na riziko chybného použití studované formule. Na poþetní úrovni
Jandera krom algebraických funkcí dále obsáhne obvyklá témata derivování
exponenciálních, logaritmických funkcí o libovolném pĜípustném základu (zde se opírá
o dĤkladný rozbor jejich vlastností v [1]), funkcí goniometrických a cyklometrických
vþetnČ dĤkazĤ. ZaĜazuje též zmínku o TaylorovČ polynomu (rozvoji?). ýást vČnovaná
integrálnímu poþtu je daleko struþnČjší, v rukopise vlastnČ nenajdeme definici integrálu.
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PĜi výkladu poþetních algoritmĤ se krom substituce (v daném kontextu je pČkné její
použití pro odvození integrálu exponenciální funkce o libovolném pĜípustném základu)
velice þasto objevuje nahrazení integrované funkce jejím Taylorovým rozvojem, napĜ.
u integrálu logaritmu. V dalším textu se získané znalosti aplikují pĜi studiu kuželoseþek
a semestr konþí (30. 7.) výkladem sférické trigonometrie.

3 Další perspektivy zkoumání
Zaþátkem 90. let minulého století byly v rámci restitucí knihovního fondu do klášterní
knihovny vráceny pozĤstalosti pĜíslušníkĤ strahovské kanonie. V pĜípadČ Ladislava
Jandery k tomu došlo jen þásteþnČ. Jeho rukopisy jsou zde k dispozici pouze v pĜípadČ, že
byly dodateþnČ svázány (jako napĜ. [3]) a katalogizovány jako „knižní jednotka“. Ve
fondu Literárního archivu PNP v Praze se patrnČ nachází podstatná þást Janderovy
pozĤstalosti v rozsahu sedmi kartonĤ, která dosud nebyla obsahovČ zpracována. Podle
popisu [4] provedeného v 70. letech Pavlem KĜivským by mČla obsahovat další
universitní pĜednášky, matematické spisy a zejména Sbírku úloh z matematiky v rozsahu
pĜes 1600 listĤ rukopisu. V dobČ uzávČrky konferenþního sborníku strahovská knihovna
zahájila jednání o jejím dodateþném navrácení.
ZpĜístupnČní tČchto spisĤ veĜejnosti by umožnilo dokreslit postavu Bolzanova
souþasníka, který sice nebyl tvĤrþím matematikem sensu stricto, ale svým universitním
pĤsobením v dobČ, v pražských pomČrech politicky nepĜíliš pĜíznivé výrazným
osobnostem a svobodČ akademického bádání, se snažil po svém kultivovat myšlení Ĝady
generací studentĤ všech oborĤ.
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O FAREYOVÝCH ZLOMCÍCH
PAVLA PAVLÍKOVÁ
Abstract: Farey fractions have a little bit curious history. They are named after British
geologist John Farey, Sr. (1766–1826) and have many interesting properties (for example
geometrical interpretation in terms of lattice points and Ford circles) and useful
applications (rational approximations, solving of Diophantine equations, etc.).

1 Úryvky z historie
V roce 1816 zaslal britský geolog John Farey starší (1766²1826) do redakce þasopisu
Philosophical Magazine krátký dopis nazvaný On a curious property of vulgar fractions.
Z jeho znČní citujeme (viz [2]):
If all the possible vulgar fractions of different values, whose greatest denominator
(when in their lowest terms) does not exceed any given number, be arranged in the order of
their values, or quotients; then if both the numerator and the denominator of any fraction
therein, be added to the numerator and the denominator, respectively, of the fraction next but
one to it (on either side), the sums will give the fraction next to it ... I am not acquainted,
whether this curious property of vulgar fractions has been before pointed out; or whether it
may admit of some easy or general demonstration; which are points on which I should be
glad to learn the sentiments of some of your mathematical readers …
Aniž by tušil, zapsal se tak do historie matematiky, i když matematika nepatĜila
mezi hlavní cíle jeho zájmu. První dĤkaz pravdivosti jeho hypotézy podal Augustin Louis
Cauchy (1789–1857) poté, co si pĜeþetl francouzský pĜeklad výše citovaného dopisu. Je
zajímavé, že danou vlastnost tČchto zlomkĤ popsal v [5] C. Haros již v roce 1802 (viz
napĜ. [4], str. 36), avšak jeho výsledek zĤstal dlouho nepovšimnut, a tak popsané
posloupnosti zlomkĤ dodnes nesou Fareyovo jméno (nČkdy bývají oznaþovány jako
Haros-Fareyovy).

2 Definice a vlastnosti Fareyových zlomkĤ
Fareyovým zlomkem Ĝádu n rozumíme každý zlomek 0  p/q  1 v základním tvaru,
kde p, q jsou pĜirozená þísla taková, že q  n. NapĜ. pro n = 1, 2, 3, 4, 5 dostáváme
následující posloupnosti Fareyových zlomkĤ (Ĝadíme je vzestupnČ dle velikosti):
F1 = {0/1, 1/1}
F2 = {0/1, 1/2, 1/1}
F3 = {0/1, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1}
F4 = {0/1, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 1/1}
F5 = {0/1, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 1/1}.
ObecnČ lze konstatovat, že posloupnosti Fareyových zlomkĤ téhož Ĝádu mají spoustu
zajímavých vlastností. Jestliže napĜ. a/b a c/d jsou dva sousední Fareyovy zlomky téhož
Ĝádu, pak
|ad – bc| = 1.
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Vlastnost (tzv. „mediánová“), která upoutala pozornost Johna Fareye, by se dala
vystihnout takto: jsou-li a/b, c/d, e/f tĜi po sobČ bezprostĜednČ následující Fareyovy
zlomky téhož Ĝádu, pak platí
c/d = (a+e)/(b+f ).

3 Kde se Fareyovy zlomky vyskytují?
PĜestože se jedná o velmi jednoduše pochopitelný matematický pojem, nachází bohaté
uplatnČní v širokém spektru matematických aplikací. Uvedeme nČkteré z nich: možnosti
zajímavé geometrické interpretace Fareyových zlomkĤ („Ford circles“) ukázal Lester
Randolph Ford starší (1886–1975) v þlánku [3]. Na souvislost s Pickovou vČtou
o mĜížových bodech v rovinČ upozornil mimo jiné þlánek [1]. Souvislostmi Fareyových
zlomkĤ s Riemannovou domnČnkou o nulových bodech ȗ funkce se zabývali i þeští
matematici Miloš Kössler (1884–1961) ve svých denících a JiĜí KopĜiva (1925) v [6], [7].
PĜi hledání Fareyových zlomkĤ vyšších ĜádĤ se ukazuje jako výhodné použít ĜetČzové
zlomky a tzv. Fareyovy stromy. Fareyovy zlomky je také možné dobĜe aplikovat v teorii
racionálních aproximací, pĜi Ĝešení jistých typĤ diofantických rovnic þi v teorii chaosu
(napĜ. pĜi konstrukci fraktálĤ).
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SLOVNÍ ÚLOHY O DċLITELNOSTI 1850–1950
KAREL PAZOUREK
Abstract: Between the years 1850 and 1950, teaching of divisibility was concentrated on
acquiring of basic algorithms, but the word problems can be found in contemporary
textbooks. However, they were developed mainly after the Marchet’s reform of
secondary education. Some types of problems disappeared from the textbooks, others
were modified and are presented in the present secondary school books.

1 Úvod
V uþebnicích a sbírkách matematiky pro stĜední školy se slovní úlohy objevují
v partiích vČnovaných dČlitelnosti. V tomto þlánku se zamČĜíme na þesky psané texty
z let 1850 až 1950, a to na algebry a aritmetiky pro gymnázia, reálky, reálná gymnázia
a další pĜíbuzné typy škol. Navíc se budeme z níže patrných dĤvodĤ vČnovat zvláštČ
uþebnicím pro nižší a vyšší oddČlení tČchto stĜedních škol.

2 Slovní úlohy v uþebnicích
2.1

Slovní úlohy v uþebnicích pro nižší oddČlení stĜedních škol

V prvních þeských uþebnicích pro nižší oddČlení, aritmetikách, vydaných po prvním
jejich rozmachu v 60. letech 19. století, se slovní úlohy nevyskytují. Teprve až ve tĜetím
vydání Starého aritmetiky [13] najdeme první nesmČlé pokusy. DvČ úlohy jsou uvedeny
na závČr kapitoly v souhrnném opakování, procviþují pojmy násobek a dČlitel:
ZemČ probíhá na své dráze kolem slunce za 3 hodiny skorem 43866 zemČp. mil; kolik
mil probíhá za 1 minutu, kolik za 1 vteĜinu?
V pozdČjším šestém vydání z roku 1893 se zmČnil údaj 43866 zemČp. mil na
325503 km.1 Druhá úloha se týká spoþtení celkové ceny zakoupených jízdenek, je-li
znám poþet jízdenek do první, druhé a tĜetí tĜídy.
Slovní úlohy, které se více dotýkají dČlitelnosti, najdeme až v TĤmovČ
aritmetice [14]:
Když každý þtvrtý rok dle kĜesĢanského poþtu jest rokem pĜestupným, která léta ve
století 19. budou ještČ pĜestupná?2
Udejte, která z let 1213, 1694, 1724, 1802, 1848, 1852, 1854, 1866, 1868, 1870 byla
pĜestupná.3

1

V Rakousko-Uhersku zákonem ze dne 2. bĜezna 1872 mČla se osnova metrová na poþátku roku 1873
dobrovolnČ zavádČt; poþátkem roku 1876 bude se výhradnČ jen nových mČr a vah užívat. ([8], str. 6) Je proto
zvláštní, že uþebnice z roku 1877 pracuje s mílemi. Na druhou stranu je možné, že by si žáci vzdálenost
v nových jednotkách jen obtížnČ pĜedstavovali.
2
Chybí poznámka o nepĜestupných rocích dČlitelných 400. Na druhou stranu v té dobČ tato podmínka nebyla
aktuální a zbyteþnČ by zatemnila pĜíklad.
3
OpČt se TĤma vyhýbá problematickým datĤm.
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Úlohy o pĜestupných rocích a kalendáĜi se pak vyskytují þasto, uvedl je napĜíklad
Sommer ve svých uþebnicích [12] ad.
Do Marchetovy reformy se tak slovní úlohy o dČlitelnosti vyskytují vzácnČ. Jejich
rozmach pĜichází po roce 1909.
Marchetova reforma podstatnČ zmČnila tváĜ uþebnic. ZjevnČ je z nich patrná snaha
zaujmout žáky samotnými problémy pĜiblížením k situacím ze skuteþného života.
Zajímavou uþebnicí z tohoto pohledu jsou uþebnice Bendla a Muka [1], ve kterých celý
výklad dČlitelnosti probíhá na praktických pĜíkladech (hromádkách zrn, rozlévání do
nádob). Že s tímto pĜístupem nemČli autoĜi pĜíliš zkušeností, ukazuje celá Ĝada chyb,
které byly opravovány v dalších vydáních, stejnČ tak celé Ĝady následujících zmČn. Je
však tĜeba zdĤraznit, že aritmetiky tČchto autorĤ mČly znaþný inspiraþní vliv na další
autory. ýasto Bendlovy a Mukovy úlohy byly pak pĜebírány a upravovány.
Pole mající tvar pČtiúhelníku abcde, jehož strany jsou ab = 112 m, bc = 80 m, cd =
64 m, de = 108 m, ef = 128 m, má se osázeti stromy tak, aby v každém vrcholu
a v každém bodu, jenž pĤlí stranu, byl strom. Který je nejmenší poþet stromĤ, mají-li býti
od sebe stejnČ vzdáleny?
V druhém vydání [2] už je opravena chyba v popisu poslední strany, malá písmena
oznaþující vrcholy pČtiúhelníku byla nahrazena velkými, navíc bylo dovysvČtleno, že
stromy se mají „sázeti po obvodu“ pole. Délka poslední strany byla zmČnČna na 256 m.
V MukovČ aritmetice [9] z roku 1932 pĜibývá poznámka: Narýsujte! To se zdá znaþnČ
problematické, neboĢ z daných vlastností nelze pČtiúhelník zkonstruovat.
Pro zjednodušení úlohy však vypadává podmínka na stromy uprostĜed stran. Úloha pak
byla pĜebrána do uþebnice [3] Bílka a kol. z roku 1950, s menší úpravou:
Pole má tvar pČtiúhelníka ABCDE, který má strany AB = 12 m, BC = 80 m, CD = 64
m, DE = 128 m, EA = 156 m. Pole se má po obvodu osázet stromy tak, aby v každém
vrcholu byl strom. Který je nejmenší poþet stromĤ, mají-li být od sebe stejnČ vzdáleny?
Podobnou roli jako aritmetiky Bendla a Muka mČly i ýervenkovy aritmetiky ([6] ad.),
v nichž zadání bývají lépe formulována.
2.2

Slovní úlohy v uþebnicích pro vyšší oddČlení stĜedních škol

V uþebnicích pro vyšší oddČlení nalezneme slovní úlohy o dČlitelnosti jen zĜídka. Jsou
pro to dva dĤvody: První slovní úlohy se objevují pozdČ, s výjimkou uvedenou níže. Dále
dČlitelnost se probírala po Marchetových reformách nČkdy i ve þtvrté tĜídČ místo v páté4.
Navíc se v tČchto uþebnicích pro þtvrtou tĜídu slovní úlohy témČĜ nevyskytují, pĜednost
dostává rozšíĜení dČlitelnosti na mnohoþleny.
Do roku 1908 tak máme pouze jednu výjimku, na kterou už nebylo navázáno. Jsou jí
Šimerkovy algebry [10], [11] z let 1863 a 1868. Jedná se tedy o jedny z nejstarších
slovních úloh v þeských stĜedoškolských uþebnicích vĤbec. Jsou zde uvedeny tĜi úlohy,
první kompletnČ vyĜešená, ostatní pouze s návodem a Ĝešením, všechny se zabývají
problémy, které v souþasnosti Ĝešíme jako úlohy o spoleþné práci. Jde tak o elegantní
zpĤsob vyhnutí se práce se zlomky:
4

Osnovy v naĜízení z 20. bĜezna 1909 þ. 11662 a z 8. dubna 1909 þ. 14741 stanovují ve þtvrté tĜídČ probrat míry,
násobky, zlomky; v páté tĜídČ požadují rozšiĜování a doplĖování arithmetického uþiva pĜedchozí tĜídy. ýtvrtá
a pátá tĜída tvoĜily tzv. stĜední oddČlení, pĜechod mezi oddČlením nižším a vyšším.
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Nádržka kterás má tĜi trouby, a nabČhne první trubou za 20 hodin, druhou za 24,
a tĜetí za 30. Jak brzo nabČhne všemi trubami na jednou otevĜenými?
OdpovČd’. Nejm. sp. nás. tČchto þísel jest 120, a nic nevadí, proþ by nesmČlo vzíti se
za obsah nádržky 120s (asi sudĤ neb nČjakých jiných mČr). Pak nateþe za hodinu 1ní
trubou 6s, druhou 5s, tĜetí 4s. Tedy všemi tĜemi za hodinu 15s, a nádržka nabČhne za
120s : 15s = 8 hodin.
NabČhla-li by nádržka jednotlivými ze þtyĜ trub po sobČ v 18, 20, 30, 36 hodinách, kdy
nabČhne všemi trubami najednou?
OdpovČd’: Za 6 hodin.
NČkdo má práci jakousi, a zavolá si na ni tĜi dČlníky. První ji hodlá za 12, druhý za 15
a tĜetí za 20 dní udČlati. Jak brzo má práce ta býti hotova, když všichni tĜi zároveĖ
pracují?
OdpovČd’: Mají-li dČlati pĜíkop 60s dlouhý, vykonají to za 5 dní.
Zde je tĜeba si povšimnout, že samotné zadání úlohy je obecné, Ĝešení je pak
pĜevedeno na kopání pĜíkopu, tedy na konkrétní úkon.
2.3

Slovní úlohy ve sbírkách úloh

První sbírka [7] úloh vyšla v roce 1876, jejími autory jsou Hromádko a Strnad. Další
autorský kolektiv Bydžovský, VojtČch (v pozdČjších vydáních se k nim pĜipojují Teplý
a Vyþichlo) vydává svoji sbírku [4] poprvé roku 1912. Jsou to sbírky urþené vyšším
oddČlením stĜedních škol. Na konci 20. let se objevily i další sbírky, v nich se však slovní
úlohy o dČlitelnosti neobjevily.
Ve sbírce Hromádka a Strnada nalezneme pouze jednu slovní úlohu:
TČleso nČjaké pohybuje se rovnomČrnČ rychlostí 14m v kruhové dráze, jejíž obvod jest
90 . Jak daleko bude od poþátku vzdáleno za 5 minut?5
m

Bydžovský a VojtČch na závČr partie vČnované dČlitelnosti dávají celkem sedm
slovních úloh, napĜíklad:
Otec kráþí se synem. Délka kroku otcova je 80 cm, délka kroku synova je 55 cm.
Vykroþí-li oba v urþitém okamžiku souþasnČ, po kolika krocích zase dostoupnou jejich
nohy souþasnČ? A kterou nohou dostoupne v tomto okamžiku každý z nich, jestliže
pĤvodnČ vykroþili oba levou nohou?6
Ve svČtnici je slyšet tikot dvojích hodin. Doba kyvu jednČch je 8, druhých 12 desetin
vteĜiny. Po jaké vždy dobČ splyne tikot obou hodin?7
PĜední kolo vozu má obvod 25 dm, zadní kolo obvod 32 dm. Po kolika otoþkách mají
vždy totéž vzájemné postavení?8

5
Znaþení není v uþebnici vysvČtleno, index m snad v prvním pĜípadČ znaþí, o kolik metrĤ za jednotku þasu
(minutu?) se tČleso pohne po kruhové dráze.
6
Srovnej s úlohou z ýervenkovy aritmetiky [6].
7
Srovnej s úlohou z ýervenkovy aritmetiky [6].
8
Srovnej s úlohou z aritmetiky Bendla a Muka [1].
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3 ZávČr
Slovní úlohy se v partiích uþebnic o dČlitelnosti objevují pozvolna, po MarchetovČ
reformČ se pevnČ zakotvují v uþebnicích. NČkteré pracují s kalendáĜem, ozubenými koly
a dalšími praktickými pĜedmČty a situacemi, díky nim je dČlitelnost propojována
s dalšími oblastmi matematiky, napĜ. geometrií.
V uvedeném období pak jednotlivé úlohy byly pĜebírány dalšími autory, mČnČny,
nČkteré typy úloh vymizely docela. PĜesto svou pozici si slovní úlohy o dČlitelnosti
ve stĜedoškolských uþebnicích udržely až do souþasnosti.
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AKO RÝCHLO VIEME A MÔŽEME NÁSOBIġ
ŠTEFAN PORUBSKÝ
Abstract: In the paper we shall review some methods used for the multiplication in the
past, compare them with the usual algorithm, and show their influence on the analysis of
complexity of arithmetic operations.

1 Z histórie pojmu a používania násobenia
Násobenie je jedna zo základných aritmetických operácií, medzi ktoré dnes poþítame
sþítanie, odþítanie, násobenie, delenie a umocĖovanie. Presný poþet základných aritmetických
operácií bol rôzny v rôznych dobách a u rôznych autorov. Ako operácie s þíslami sa
v priebehu vývoja najþastejšie udávalo týchto 5 operácií: numerácia1, sþítanie, odþítanie,
násobenie a delenie. Sacrobosco (asi 1195 – asi 1256) vo svojom diele Algorismus (zvanom
tiež Algorismus de integris alebo Algorismus vulgaris2) rozoznáva dokonca 9 aritmetických
operácií: numerácia, sþítanie, odþítanie, pólenie, zdvojovanie, násobenie, delenie, sþítanie
aritmetických postupností (operácia zvaná progressio), druhú a tretiu odmocninu.3 Táto kniha
bola úvodom do elementárnej aritmetiky a prakticky prvou univerzitnou uþebnicou
zavádzajúcou indicko-arabské þíslice a poþítanie a hojne sa používala v stredoveku (dielo
malo niekoĐko vydaní medzi rokmi 1488 a 1582).
Latinské slovo multiplicatio vzniklo zložením slov multus (mnohý, poþetný) a plicare
(zložiĢ). Ide o latinskú formu gréckych slov ʌȠȜȞʌĮıȚȐȗİȚȣ alebo ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗİȚȣ. Prvé
z nich používal Euklid a Diofant, druhé Herón, ale napr. Pappus používal obidva výrazy.
V latinských textoch je násobenie avizované pomocou ducere in (vtiahnuĢ do) a v talianþine
pomocou moltiplicare via [G, zv. II, str. 216]. Tieto výrazy sa postupom þasu zredukovali na
in alebo via. Napríklad F.Viète zapisuje súþin A a B pomocou „ A in B “. PodĐa [16]
násobení v mathematice jest základní úkon poþetní, kterým hledáme souþet dvou n. nČkolika
þísel stejné velikosti. Z etymologického hĐadiska pod slovom násobit nájdeme v [20], že
násob je staroþeské krát, a že násobeno vzniklo z pĤvodního na sobČ, a tak trojnásobný je
vlastnČ trojí na sobČ. PodĐa [15] toto slovo vyjádĜuje vzájemný pomČr mezi aspoĖ dvČma
pĜedmČty, jako by ležely „na sobČ“, ve stejné podobČ ve 2, 3 at. exempláĜích.
V tzv. trevízskej aritmetike4 Arte dell'Abbaco je násobenie definované takto: pochopiĢ
ho [tj. násobenie] je nutné vedieĢ, že násobiĢ jedno þíslo samo sebou, alebo iným þíslom,

1
Napr. v renesancii operácia numerácie zahrnovala aj proces uþenia sa þíselných symbolov, þo bolo typické pre
obdobie zavádzania indicko-arabského spôsobu zapisovania þísiel a poþítania, vić tiež [13].
2
Sacrobosco odôvodĖuje názov diela nasledovne: Hanc igitur scientiam numeraci compendiosam eidam
philosophus edidit nomine ALGUS, unde et Algoritmus nunciatur, vel ars numeraci, vel ars inductia in numerum
interpretatur (tu ALGUS znamená Al Chvárizmí).
3
Na Sacroboscov Algorismus úzko naväzuje napr. aj najstarší zachovalý þisto matematický rukopis þeského
pôvodu Algorismus prosaycus [13], který obsahuje aritmetické výklady KĜišĢana z Prachatic jedného
z nejvýznamnČjších profesorov pražskej univerzity konca 14. a prvej polovice 15. stor.
4
Asi najstaršia známa tlaþená kniha „kupeckých poþtov“, ktorá propaguje indicko-arabský spôsob poþítania.
Vyšla v r. 1478 a je napísaná v benátskom dialekte.
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znamená nájsĢ z dvoch daných þísel tretie, ktoré obsahuje jedno z týchto þísiel toĐkokrát,
koĐko je v tom druhom jednotiek.
Znak × pre násobenie sa po prvýkrát5 objavuje v r. 1631 v diele Clavis mathematicae od
Williama Oughtreda (1574–1660). Bodka ako znak pre násobenie sa objavuje v liste Leibniza
Johannovi Bernoullimu zo dĖa 29.7.1698, ale používala sa príležitostne už aj predtým,
napr. Th. Harriot v Artis analyticae praxis z r. 1631 píše aaa − 3 ⋅ bba = +2 ⋅ ccc .

2 Niektoré historické formy násobenia
2.1

Egyptské násobenie

Písmo sa objavilo asi 4000 rokov pr.n.l. v Mezopotámii a asi 3200 rokov pr. n. l.
v Egypte [24]. Najjednoduchší systém na zapisovanie þísiel je unárny systém. V tomto
systéme je každé prirodzené þíslo reprezentované odpovedajúcim poþtom istých
symbolov, napr. | . Systém tohto typu je vhodný len pre zaznamenávanie malých þísiel.
Pre zaznamenanie väþších hodnôt sa potom používajú zvláštne symboly pre isté hodnoty
a konkrétne hodnoty sa potom zaznamenajú aditívne pomocou zoskupovania takýchto
symbolov6. Typickým predstaviteĐom takéhoto tzv. aditívneho systému je systém
používaný v starom Egypte. Aditívny systém zápisu þísiel je vhodný najmä pre operácie
sþítania a odþítania. Násobenie, ktoré je vo svojej podstate skrátená forma opakovaného
sþítania, je možné v jeho najprimitívnejšej forme realizovaĢ tak, že symboly
reprezentujúce násobenca7 zopakujeme v poþte odpovedajúcom násobiteĐovi, a vo
vzniknutom zoskupení znakov potom zoskupíme a v prípade potreby ich preskupíme
postupne do vyšších rádov. V násobení, ktoré demonštrujú egyptskí pisári je použitý
skrátený spôsob, v ktorom poþet odpovedajúci násobiteĐovi sa získava pomocou
zdvojovania, alebo dokonca pomocou päĢ- alebo desaĢnásobku (pre detaily vić.
napr. [1], str. 41.
Prirodzená otázka je, ako bolo možné takýto spôsob násobenia objaviĢ. Jedna veĐmi
prirodzená teória dáva toto násobenie do súvisu s vážením na rovnoramenných váhach [11].
Takéto váhy sú známe už z predhistorických dôb a môžeme ich nájsĢ aj na staroegyptských
reliéfoch ako nástroj na váženie duší po smrti. Najjednoduchším spôsob ako dostaĢ závažie
hodnoty a 2 n−1 je nasledujúci: položíme do jednej misky závažie váhy a v druhej ho
vyvážime do rovnováhy. Preložíme závažie do druhej misky a po vyvážení na druhej strane
máme váhu 2a . Opakovaním postupu dostaneme postupne závažia a, 2a, 4a, 8a, , 2 n−1 a .
V tomto štádiu odvážime akúkoĐvek váhu ab , kde b má n (binárnych) cifier výberom
patriþnej kombinácie závaží zo skupiny a, 2a, 4a, 8a, , 2 n−1 a , ktorá dáva v súþte b . Od tejto
praktickej skúsenosti k egyptskému násobeniu je len krôþik.

Egyptská forma násobenia je pravdepodobne veĐmi stará a násobenie pripisované
EgypĢanom, sa u mnohých autorov nazýva etiópskym násobením, pretože s týmto spôsobom
5

Všeslovanké spojenie -krát je odvodené od praslovanského slova kert, ktoré pôvodne oznaþovalo sekaĢ,
a používalo sa aj v zmysle vrub, pomocou ktorého sa v minulosti zaznamenával poþet [7], [20].

6

Nie je bez zajímavosti poznamenaĢ, že 5 nezapisovali v tvare ||||| ale ||| || alebo

7

|||
.
||

V latinských dielach sa þinitele nazývali: numerus multiplicandus, numerus multiplicans a výsledok numerus
productus. Pozdejšie sa slovo numerus z týchto väzieb vytratilo.
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násobenia oboznámili EgypĢanov údajne tzv. etiópske kmene (o roli Ethiopians vić
napr. [9]). Operáciu zdvojovania a pólenia uvádza ako samostatné operácie aj Al Chvárizmí
vo svojom diele Algoritmi de numero Indorum8. Ján (Juan) zo Sevilly (Johannes Hispalensis
alebo Johannes Hispaniensis), který žil v 12. stor. (zomrel asi r. 1153 [6]) poukazuje na to, že
zdvojovanie je druh násobenia a pólenie je druh delenia, ale ich uvedenie ako samostatných
operácií je zdôvodniteĐné skutoþnosĢou, že výpoþet druhej odmocniny vyžaduje zdvojovanie
a pólenie [3], [10].

Trošku sofistikovanejšie je tzv. ruské (sedliacke) násobenie9. V tomto prípade nie je
nutné hĐadaĢ riadky, ktorých mocniny dvojky v prvom dávajú násobiteĐa, ale postup je
zautomatizovaný pomocou tzv. pólenia, tj. delenia dvomi, priþom v prípade delenia
nepárneho þísla sa výsledok berie len podiel a zvyšok 1 sa neberie do úvahy, a sþítajú sa
dvojnásobky odpovedajúce riadkom s neúplným delením. Napr. [18], pri výpoþte súþinu
postup vyzerá nasledovne10
egyptský spôsob
\
1
15
2
30
\
4
60
\
8
120
195

ruský spôsob
13
15
6
30
\
3
60
\
1
120
195
\

Aj keć sa tento spôsob násobenia sa zdá jednoduchší, než ten þo používame v súþasnosti
v bežnom živote my, je matematická zložitosĢ obidvoch metód rovnaká [11].
2.2

Indicko-arabské násobenie

Masové rozšírenie papieru približne od 12. stor. sa prejavilo aj v spôsobe prevádzania
výpoþtov. Písaná forma umožĖujúca zachovaĢ pred oþami celý postup výpoþtu a tým
i jeho kontrolu, prispela, aj keć veĐmi pomaly, k presadeniu sa poziþného zápisu
pomocou arabských þíslic. V poþiatoþných etapách narážali indicko-arabské þíslice,
akože pochádzajúce od muslimov a židov11, najmä na odpor cirkvi, aj keć aj tu existovali
výnimky. Napr. pápež Silvester II12 (946–1003) presadzoval arabskú vzdelanosĢ
a vedomosti, aj keć nie s veĐkým úspechom.
Propagácia indického poziþného zápisu a výpoþtu (tzv. modus Indorum) þísel
v Európe je obyþajne spojovaná s Fibonacciho Liber Abbaci. Ovšem jeden z prvých

8

Toto dielo Al Chvárizmího sa zachovalo len v latinskom preklade a nemá názov. Názov Algoritmi de numero
Indorum mu dal Baldassarre Boncompagni v r. 1857.
9
Ruské preto, lebo po rozšírení vzdelanosti a indicko-arabského spôsobu násobenia, ktoré sa dnes uþíme v škole,
západná þasĢ Európy na tento spôsob násobenia zabudla, a s „velkým“ prekvapením ho znovu objavila
v 19. stor. v Rusku, kde ho bežne používali mužíci. Uvedomme si, že toto násobenia nevyžaduje znalosĢ malej
násobilky, ktorú nás nauþila povinná školská dochádzka.
10
Toto násobenie nájdeme aj v spomínanom rukopise Algorismus prosaycusi.
11
Pomenovanie arabské þíslice podĐa Sartona [21], zv. 2, str. 618, bolo odvodené od Sacroboscovej poznámky
v Algoritme: Sinistrorsum autem scribimus in hac arte arabico sive iudaico, huius scientiae inventorum. (Píšeme
tu doĐava podĐa spôsou Arabov alebo Židov objaviteĐov tejto vedy).
12
Mimochodom prvý pápež francúzskeho pôvodu. Študoval v Španielsku v Barcelone a u arabských uþiteĐov
v Cordobe a Seville. Napísal niekoĐko vedeckých traktátov a údajne vynašiel kyvadlové hodiny.
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popisov indického poziþného systému v Európe je v knihe Liber algorismi od Jána zo
Sevilly13 [3]. Popis ako násobili starí Indovia nájdeme v [23].
Nie je možné na tomto mieste uviesĢ všetky formy násobenia, ktoré sa v minulosti
používali. Napr. Luca Pacioli (1445–1517) vo svojej Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni e Proportionalita (vyšla 1494 a 1523) uvádza 8 spôsobov násobenia
pomocou indicko-arabských cifier, a Pietro Antonio Cataldi (1548–1626) v diele Prima
Parte della Pratica Aritmetica z r. 1602 uvádza ćalšie tri spôsoby.
2.3

Cauchyho komplementárne násobenie

PodĐa Cauchyho je možné súþin dvoch þísiel xy vypoþítaĢ najpohodlnejšie pomocou
tzv. komplementárneho násobenia [4]: najprv vytvorme súþet x + y a tento rozložme
iným spôsobom na súþet dvoch þísiel x + y = x′ + y′ . Potom xy = x′y′ + ( x − x′)( y − x′)
a tiež xy = x′y′ + ( x − y′)( y − y′) . S využitím týchto vzĢahov napr. súþin 23 × 67 môžeme
spoþítaĢ
takto:
23 + 67 = 30 + 60
a
tento
rozklad
vedie
na
postup
23 × 67 = 30 × 60 + (23 − 30)(67 − 30) = 1800 − 7 × 37 = 1800 − 259 = 1541 (skúste rozklad
23 + 67 = 40 + 50 ).
Špeciálnym prípadom komplementárneho násobenia je nasledujúca forma: Napíšme
x = z + a , y = z + b a zvoĐme v predchádzajúcom postupe x′ = 2 z , y′ = a + b , þím
dostaneme x × y = 2 z (a + b) + ( z − a )( z − b) .
V prípade voĐby z − 5 dostaneme pravidlo zvané regula ignavi, t.j. vzorec
(5 + a )(5 + b) = 10(a + b) + (5 − a )(5 − b) , ktoré nám umožĖuje redukovaĢ malú násobilku
10 × 10 na znalosĢ „menšej“ násobilky 5 × 5 . V interpretácii pomocou poþítania na
prstoch dostaneme tzv. cigánske násobenie, napr. 7 × 8 = 10(2 + 3) + (5 − 2)(5 − 3) .
2.4

Kulikovo dvojciferné násobenie

Ak zvolíme z = 100 v predchádzajúcej forme násobenia, potom pre súþiny do
velikosti 200 × 200 nám staþí maĢ k dispozícii tabuĐky súþinov do 100 × 100 . Je okamžite
jasné, že pokiaĐ by sme vedeli naspamäĢ namiesto malej násobilky, „veĐkú“ násobilku
100 × 100 budeme schopní analogickým spôsobom k tomu, þo používame na násobenie
násobiĢ ĐubovoĐne veĐké þísla tak, že budeme násobiĢ po dvojiciach s využitím sady
tabuliek umiestnených na 13 stranách, ktoré vydal J. Ph. Kulik knižne [14]14. Princíp
použitia je v tom, že namiesto toho aby sme vynásobili dve 2-miestne þísla (þo vyžaduje
4 násobenia a 3 sþítania) vezmeme výsledok z tabuliek. Napr. ak chceme vynásobiĢ
1743 × 37 môžeme postupovaĢ takto (každý medzivýsledok v riadku je vzatý z tabuliek):
43×37 =
1591
17×37 = 629
630591

13

Dielo je rozšíreným spracovaním Al Chvárizmího Algoritmi de numero Indorum. Rozšírenie je možno
skoršieho dáta. PodĐa [5] v Erfurte existuje rovnaký rukopis, kde ako prekladatel je uvedený Gerhard
z Cremony (Gherardo da Cremona alebo Gerard Cremonensis, žil 1114–1187) [10].
14
Knižoþka sa predávala za tretinu toliara a zisk z predaja šiel na podporu obyvateĐov Krakova poškodených
požiarom 18. a 19. júla 1850.
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Kulik samozrejme udáva aj postup, ako môžeme pomocou týchto tabuliek deliĢ.
„Energetická“ úspora pri poþítaní je „akumulovaná“ v pripravených tabuĐkách. TabuĐky
tohto druhu sa potom na prelome 19. a 20. stor. objavili v podstatne väþšom rozsahu.
2.5

TabuĐky štvrĢkvadrátov
Už starí BabylóĖania poznali tieto algebraické vzorce ab =

1

2

((a + b) 2 − a 2 − b 2 )

a ab = 1 4 ((a + b) 2 − (a − b) 2 ) . Ich moderný matematický význam z hĐadiska analýzy
zložitosti násobenia ukazuje, že zložitosĢ násobenia sa rovná zložitosti umocĖovania na
druhú. To znamená, že keby sme boli schopný rýchle umocĖovaĢ, môžeme aj rýchle
násobiĢ (a samozrejme aj naopak). J. Ph. Kulik v druhej þasti knihy [14] zostavil tabuĐky,
o ktorých v úvode píše: Usporiadanie druhej tabuĐky je založené na doposiaĐ nepoužitom
šikovnom nápade, pomocou ktorého sa súþin dvoch þísiel prevedie na rozdiel dvoch þísiel
získaných z tabuĐky. .... K tomu, aby sme pre dva dané þísla pomocou tabuĐky našli ich
súþin, musíme ich najprv sþítaĢ a jedno od druhého odpoþítaĢ. Dostaneme dve nové þísla,
na ktoré použijeme tabuĐku, a preto ich nazveme argumenty tabuĐky. .... (Pre nedostatok
miesta odkazujeme þitateĐa buć na [14] alebo na [19] pre ćalšie podrobnosti.)
Kulik tvrdí, že jeho nápad je nový a doposiaĐ nepoužitý. V úvode píše, že o nápade,
na ktorom sú tabuĐky založené po prvýkrát informoval už v r. 1833. Je síce možné, že
o tom naozaj nevedel, ale skutoþnosĢ je pre neho krutá. PodĐa úvodu v [2] Aj keć Ludolf
už v r. 1680 vo svojej Tetragonometrii a po Ėom C. Séguin v Paríži v r. 1801 dávajú
návod, ako využiĢ tabuĐky štvorcov pre úþely násobenia, trvalo to ćalších 15 rokov kým
inžinier Anton Voisin v Nismes vydal v r. 1816 prvé multiplikaþné tabuĐky tohto druhu.15

3 Efektívnejšie formy násobenia
História a každodenná skúsenosĢ ukazujú, že násobenie je nároþná operácia, þi už na
poþet úkonov, ktoré si vyžaduje, ale aj na „priestor“ ktorý zaberá. Okrem toho vyžaduje
prípravné vedomosti, napr. znalosĢ násobenia dvomi, alebo malú násobilku, a pod. Preto
sa Đudia snažili v celej histórii nájsĢ jeho þo najjednoduchšiu formu. V nasledujúcich
riadkoch si uvedieme len zlomok z takýchto nápadov. Prirodzená otázka, ktorá pritom
vyvstane znie, je historický vývoj aj cestou k väþšej efektivite? Inými slovami je tá forma
násobenia, ktorá sa presadí voþi staršej „menej namáhavá“?
Jedným z veĐmi
zaujímavých pouþení, ktoré nám priniesol rozvoj výpoþtových metód je poznatok, že
efektívnosĢ foriem základných algoritmov, ktoré používame (a uþíme) pre takú základnú
operáciu ako násobenie, je veĐmi malá. V jazyku modernej matematiky má školské
násobenie16 dvoch n -miestnych þísiel zložitosĢ O (n 2 ) . V nasledujúcich riadkoch
naznaþíme myšlienky, ktoré otvorili cestu k metódam, pomocou ktorých dnes vieme
vynásobiĢ dva takéto þísla so zložitosĢou O (n(log n)(log log n)) . Podrobnejšiu analýzu
rôznych foriem násobenia nájde þitateĐ napr. v [12].
3.1

ýeské násobenie

Trošku nepovšimnuté zostalo násobenie navrhnuté Svobodom a Valachom [22]
a Kolmogorovom pomenované ako þeské [11]. Neskoršie bolo nezávisle objavené
15
16

ŽiaĐ, je tu aj odkaz, že Kulikove tabuĐky obsahujú 30 chýb.
T.j. ten známy spôsob násobenia, ktorý sa uþíme v školách
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Garnerom v r. 1959 (vić [12]). Jedná sa formu násobenia, ktorú dnes nazývame
modulárnym násobením. ýinitele sa zredukujú modulo vhodne zvolených modulov,
získané hodnoty sa vynásobia a pomocou þínskej zvyškovej vety sa získaný súþin
„zdvihne“ do hodnoty skutoþného súþinu. Aj keć sa táto myšlienka zdá komplikovaná,
v celkovom hodnotení jej zložitosti je výhodnejšia než štandardne používané násobenie.
Pre detaily þitateĐa odporúþame na [11], [12], [22].
3.2

Karacubovo násobenie

Na jeseĖ r. 1960 na seminári na moskovskej univerzite zopakoval Kolmogorov svoju
hypotézu, že zložitosĢ násobenia je O (n 2 ) . V priebehu 1 týždĖa mladý poslucháþ
A. A. Karacuba s použitím veĐmi jednoduchej myšlienky našiel spôsob násobenia,
ktorého zložitost bola O (n log2 3 ) . Kećže log 2 3 = 1,5849 < 2 , Kolmogorova hypotéza
bola vyvrátená [11]. Myšlienka dôkazu bola extrémne jednoduchá. Súþin dvoch 2n miestnych
binárnych
þísiel
vynásobme
nasledovne:
(2 n a1 + a2 )(2 n b1 + b2 ) = (2 2 n + 2 n )a1b1 + 2 n (a1 − a2 )(b2 − b1 ) + (2 n + 1)a2b2 . To znamená, že
potrebujeme vynásobiĢ len tri namiesto štyroch -miestnych þísiel!!! Objav odštartoval
novú éru v analýze efektívnosti základných aritmetických operácií a v metódach
používaných na násobenie veĐkých þísiel.
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PARACELSUS A JEHO DÍLO
IVAN SAXL
Abstrakt: The life, ideas and works of Paracelsus as well as some recent activities
inspired by him are shortly presented and reviewed.
Alterius non sit, qui suus esse potest.1

1 Úvod
Pozornost vČnovaná v souþasné dobČ ParacelsovČ osobnosti u nás i v ĜadČ dalších zemí je
zcela mimoĜádná a patrnČ má smysl se nad ní zamyslet. V NČmecku, Rakousku a Švýcarsku
existují aktivní spoleþnosti vČnující se studiu, vydávání a rozborĤm Paracelsova díla.2
Jednotlivým aspektĤm Paracelsova uþení je vČnována Ĝada þlánkĤ i knih, paracelsovskou
tématiku obsahují souþasné doktorské disertace, výstavy vČnované Paracelsovi probíhají
v EvropČ i v Americe a o souþasném významu celé paracelsovské problematiky jsou poĜádána
symposia.3

2 ParacelsĤv život
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim – Paracelsus4 se narodil
jako syn Wilhelma Bombasta von Hohenheim5 (1493–1541), lékaĜe místního kláštera ve
švýcarském Einsiedelnu. V roce 1502 otec pĜesídlil na pozvání rodiny FuggerĤ do
korutanského mČsta Villach, kde byl mČstským lékaĜem a uþil na hornické škole.
FuggerĤm patĜily stĜíbrné a mČdČné doly ve Schwazu a Fuggerau, Paracelsus patrnČ
docházel do dĤlních laboratoĜí a zde se seznámil se základy chemického zpracování
Práce vznikla za podpory výzkumného zámČru MSM 0021620839 a grantu GAAV IAA100110502.
1
Kdo mĤže být svĤj, aĢ nepatĜí jinému. Heslo pĜipisované Paracelsovi vyjadĜuje samostatnost nejen osobní, ale
i vČdeckou, tj. nezávislost na autoritách.
2
DEUTSCHE BOMBASTUS-GESELLSCHAFT se sídlem v Drážćanech (www.bombastus-ges.de),
Internationale PARACELSUS Gesellschaft (IPG) v Salzburgu (www.paracelsusgesellschaft.at), Swiss
Paracelsus Society (www.paracelsus-gesellschaft.ch) v Einsiedelnu atd. Spoleþnosti jsou velmi aktivní;
drážćanská vydává od roku 1991 Manuskripte, Thesen, Informationen (ke stažení na výše uvedené adrese, tþ. 26
sešitĤ), rakouská spoleþnost vydává Salzburger Beiträge (obsah na výše uvedené adrese, tþ. 41 sešitĤ, lze
objednat e-mailem), švýcarská spoleþnost vydává Nova Acta Paracelsica (obsah opČt na výše uvedené adrese)
atd. Za zmínku stojí také internetový katalog témČĜ dvou set prací z let 1529–1793, umístČných v knihovnČ
University Glasgow: http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/paracelsus/index.html.
3
NapĜ. symposium The Transformation of Paracelsianism 1500–1800: Alchemy, Chemistry and Medicine,
Glasgow 1993, viz [2].
4
VysvČtlení, podle nČjž Paracelsus znamená „lepší než“ nebo „pĜevyšující“ Ĝímského encyklopedistu a lékaĜe
Aula Cornelia Celsa (asi 25 pĜ. Kr.–50 po Kr.), autora lékaĜské encyklopedie De Medicina (vyšla kolem roku 30
po Kr.), není dostateþnČ opodstatnČné, protože Paracelsus se o Celsovi nezmiĖuje a soupeĜí pĜedevším
s Galénem, Hippokratem a Avicennou. Podle druhého vysvČtlení se jedná o Ĝecko-latinský opis slova
Hohenheim, podle tĜetího dohadu je to pĜízvisko získané ve spoleþnosti pĜátel a kamarádĤ pĜi pitkách a jiných
spoleþenských událostech. Jméno se objevuje se až po ParacelsovČ odchodu z Basileje a je jím podepsán nejprve
prognostický spisek Practica D. Theophrasti Paracels i... vycházející v roce 1529, a také Velké ranhojiþství
vydané roku 1536 je podepsáno Theophrastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus.
5
Rodina BombastĤ z Hohenheimu pocházela z Wirtemberska a do roku 1409 jí patĜil hrad Hohenheim
v blízkosti Stuttgartu (dnes zámek ve mČstČ). V XV. století zchudla, titul však její þlenové užívali dále vþetnČ
Paracelsova otce, pĜestože byl nemanželského pĤvodu.
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rud.V letech 1509–1511 zaþal studovat chemii a lékaĜství ve Vídni (nebo v Basileji?), ale
bakaláĜský titul asi nezískal. Léta 1513–1516 tráví studiem ve FerraĜe, zda však získal
nČjakou akademickou hodnost, není bezpeþnČ známo.6 V letech 1517 až 1524 se úþastnil
Ĝady válek v Nizozemí, Skandinávii, Prusku, jižním Rusku a také v zemích pod
benátským vlivem; v roce 1522 byl vojenským chirurgem v benátských službách.
V pozdČjších letech se pokouší vybudovat si lékaĜskou praxi v rĤzných mČstech jižního
NČmecka a Švýcarska, až se mu to podaĜí ve Štrasburku v letech 1526–1527. Jeho
úspČšná praxe mČla za následek pozvání do Basileje v roce 1527, zĜejmČ také díky
pĜímluvČ Johanna Frobena7, Erasma Rotterdamského a vlivných mČšĢanĤ
Amerbachových.8 Paracelsus pĜijímá nabídku mČstské rady stát se mČstským lékaĜem
s právem vyuþovat na universitČ. Protože se však odmítl úþastnit povinné veĜejné
disputace a nepĜedložil žádné diplomy, pĜístup na universitu mu byl odepĜen. Proto
poĜádal veĜejné pĜednášky (v nČmþinČ!) a kritizoval souþasné lékaĜské názory. Tím
vyvolal obecný odpor mezi lékaĜi a lékárníky a po smrti svého pĜíznivce Frobena byl
nucen Basilej opustit. Poté až do své smrti cestuje po EvropČ a je všeobecné uznáván jako
lékaĜ a spisovatel.
V letech 1537 až 1538 žil v Moravském KrumlovČ.9 Umírá (snad na rakovinu nebo
cirhózu jater) roku 1541 v Salcburku, kam jej pozval místní biskup; podle nČkterých
(patrnČ sporných) pramenĤ byl otráven svými nepĜáteli. O jeho životČ existuje nepĜeberné
množství materiálĤ rĤzným zpĤsobem se vyrovnávajících se skuteþností, že hlavním
zpravodajem byl Paracelsus sám ve svých spisech a že lze obtížnČ urþit, co je pravda a co
osobní propagace þi posmrtný dohad. Doporuþit lze pĜedevším knihu [5], která je
pomČrnČ struþná a v níž jsou rĤzné všeobecnČ kolující údaje nejen uvedeny, ale zároveĖ
je posouzena i jejich dĤvČryhodnost. Podrobnou studií Paracelsova života, uþení a celé
tehdejší doby je kniha [1].

6

Za svého pobytu ve Štrasburku v roce 1526 byl þlenem cechu obchodníkĤ s obilím, mlynáĜĤ, výrobcĤ škrobu
a ranhojiþĤ. StĜedovČké cechy þasto zahrnovaly velmi rozmanitá povolání, napĜ. Froben byl v Basileji þlenem
šafránového cechu sdružujícího obchodníky s koĜením a tiskaĜe.
7
Johann Froben (1466–1527), basilejský nakladatel a prĤkopník knihtisku, zvláštČ kursivního tisku
a kapesních vydání. Vydával touto formou LutherĤv nČmecký pĜeklad Nového zákona i bibli, což pĜispČlo
k jejich znaþnému rozšíĜení; zatímco kolem roku 1480 odpovídala cena bible dvČma mČsíþním výdČlkĤm
Ĝemeslníka, po roce 1520 ji bylo možno poþídít za cenu dvou králíkĤ. Paracelsus Frobena úspČšnČ léþil.
8
Významná basilejská rodina, jejíž zakladatel Johannes Amerbach (1443–1513), tiskaĜ a nakladatel, patĜil
k vedoucím osobnostem rozvíjející se renesanþní vzdČlanosti. Jeho spoleþníkem a pokraþovatelem byl Johann
Froben, spolu s Amerbachovými syny Brunem a Basiliem. Slavné je jejich devítisvazkové vydání Opera omnia
sv. Jeronýma (asi 347–asi 420), dokonþené roku 1516 za spoluúþasti Erasma Rotterdamského.
9
Když v roce 1536 pobýval v Augsburgu, navštívil jej Václav ze Žerotína a požádal o vyšetĜení. Paracelsus se
ujal léþení Žerotínovy dny, následkĤ mrtvice a zánČtu pohrudnice. Když následujícího roku onemocnČl Jan
z Lipé, pán na Moravském KrumlovČ, a jeho lékaĜi mu nemohli pomoci, obrátil se na radu pána ze Žerotína na
Paracelsa a ten pĜijel v dubnu 1537 na moravskokrumlovský zámek. Léþení pána z Lipé nebylo snadné, snad se
jednalo o malárii se zvČtšením sleziny a vodnatelností, žaludeþní potíže a žluþníkovou koliku. O ParacelsovČ
léþbČ se zachovaly podrobné záznamy, stav pána z Lipé se zlepšil a dokonce Paracelsa pĜežil. Paracelsus
v Moravském KrumlovČ dokonþil Astronomia Magna oder Philosophia Sagax a zanechal spis Konsilium. Jeho
náhlý odjezd po šesti mČsících úspČšného léþení Jana z Lipé je vysvČtlován krizí související s Paracelsovým
léþením manželky Jana III. ze Žerotína na Strážnici, nejvyššího moravského komoĜího. Po použití jeho léku Jana
z Pernštejna zemĜela. Poté Paracelsus odjel v záĜí do Bratislavy a do VídnČ. Koncem þervence roku 1530 vyšel
první a brzy na to druhý díl uþebnice chirurgie Die grosse Wundarznei. MarnČ se pokoušel o vydání trojdílného
spisu O Francouzích (o syfilidČ), v nČmž propagoval léþbu rtutí.
(Podle [7] a stránky http://www.knihovnazn.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1052&Itemid=
MČstské knihovny v Moravském KrumlovČ pro listopad 2008.)
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3 Paracelsovo dílo
Navzdory témČĜ pČtisetletému úsilí není Paracelsovo dílo stále kompletnČ známé a uspoĜádané
nebo v nČjaké formČ vydané. PatrnČ první tištČný text je nČkolikastránkový pamflet Practica
D. Theophrasti Paracelsi, gemacht auff Europen, anzufahen in dem nechstkunfftigen
Dreyssigsten Jar, Biß auff das Vier und Dreyssigst nachvolgend z roku 1529. Von der
Frantzösischen kranckheit Drey Bücher vychází v Norimberku v roce 1530, avšak pouze dva
díly. Dále ještČ za Paracelsova života snad vyšlo Die grossenn Wundatrzney [Velké
ranhojiþství] v Aušpurku a Frankfurtu v roce 1536, Vom Holz Guaico (1529), Vonn dem Bad
Pfeffers in Oberschwytz gelegen (1535) a Prognostications (1536). V roce 1559 je Paracelsus
katolickou církví prohlášen za kacíĜe a celé jeho dílo zaĜazeno do seznamu Libri prohibiti.
V þase reformace to však mnoho neznamenalo a jeho díla vydávají Švýcar Adam
z Bodensteinu (1528–1577), Belgiþan Gerhard Dorn (asi 1530–1584) a NČmec Michael
Toxites (1515–1581). Spolu s Paracelsovým dílem vydávají knihy výkladĤ jeho prací pod
názvem Onomastica (Dorn 1583) a Onomastica Theophrasti (Bodenstein 1575). PĜedevším
však v roce 1585 povČĜuje kolínský arcibiskup Arnošt Johanna Husera (kolem 1545–1600)
posbíráním všech Paracelsových prací. Výsledky své práce Huser vydal v letech 1589–1591
v jedenácti svazcích, které jsou obecnČ považovány za nejlepší vydání (jeho celkový rozsah je
pĜibližnČ 2600 stran). Je však tĜeba poznamenat, že pĤvodnost mnoha knih pĜipisovaných
Paracelsovi je problematická. Jistou þást svého díla napsal sám, þasto však po nocích diktoval
svým žákĤm a pomocníkĤm; podle jejich tvrzení nezĜídka nikoliv stĜízlivý. Písemné materiály
rovnČž zanechával v místech svého pobytu, která musel þasto spČšnČ opouštČt, protože mu
hrozilo zatþení.
V roce 1998 byl na Universität Zürich ve spolupráci s Institut für Geschichte der Medizin
zahájen Das Zürcher Paracelsus-Projekt s cílem shromáždit dĤležité (pĜedevším teologické)
Paracelsovy rukopisy a zpĜístupnit je na Internetu, kde jsou již nyní vystavena vybraná díla
z Huserovy edice (http://www.paracelsus.uzh.ch/index_g.html). Projekt navazuje na edici
vydávanou Kurtem Goldammerem v letech 1952–1986; z plánovaných 12 až 14 svazkĤ jich
vyšlo jen 6. Obsahují komentáĜe ke Starému zákonu a k žalmĤm, traktáty o spoleþenské etice,
mateĜství, kĜtu a náboženských dogmatech. ZároveĖ je prĤbČžnČ zpracováván Das Paracelsus
Lexikon se souþasnými pĜeklady Paracelsových švýcarsko-nČmeckých výrazĤ.
Vynikající struþnou studií Paracelsova díla je staĢ Carla Gustava Junga, napsaná
u pĜíležitosti pČtisetletého výroþí jeho smrti a posléze podstatnČ rozšíĜená (obČ práce jsou
spoleþnČ publikovány v [4]). Je zde zdĤraznČn zvláštní rozpor mezi Pararcelsovou vČrností
tradiþním církevním pravdám (nikdy se nepĜiklonil k Lutherovu uþení) a jeho vysoce
kritickým pĜístupem k tehdejšímu lékaĜství (byl nazýván Lutherem lekáĜství); Jung
poznamenává, že by patrnČ stejnČ tvrdČ kritizoval i naše souþasné lékaĜské doktriny. Z knihy
Paragranum jsou v [4, þeské vydání str. 17, 19] uvedeny následující citáty:
Takže co je to lékaĜovo umČní? To, že ví, co je nevnímatelným vČcem užiteþné
a co protivné, co je pĜíjemné a co nepĜíjemné beluis marinis [moĜským obludám],
co rybám a co zvíĜatĤm, co je pro nČ zdravé a co nezdravé – to je umČní, jež se
týká pĜirozených vČcí …
Dále Paracelsus uvádí, že lékaĜ se musí uþit ze všeho, co kolem sebe vidí, z pĜírodních
jevĤ, i tČch, které s þlovČkem nesouvisejí.
A když nevČdí, co dČlá mČć a co rodí vitriolata, nevČdí ani z þeho je
malomocenství. A když nevČdí, co dČlá rez na železe, nevČdí ani, co dČlá vĜedy;
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a když nevČdí, co dČlá zemČtĜas, nevČdí ani, co chladné bolesti. VnČjší vČci
ukazují, co zpĤsobuje lidské neduhy, þlovČk sám neukazuje svoje neduhy nejlíp.
Citáty vystihují základní Paracelsovu myšlenku pĜíbuznosti všeho reálnČ existujícího; není
u nČj žádné dČlení (je ostatnČ oprávnČné?) na organický a anorganický svČt. Jeho podpora
alchymie se opírá o známé a neomezené možnosti zmČn: jestliže kyseliny mČní kovy v soli,
železo mĤže rezavČt a naše tČlo komplikovanČ zpracovává nejrĤznČjší potravu a dovede si z ní
brát, co potĜebuje, pak se také železo mĤže zmČnit ve zlato (i když tento cíl tehdejší alchymie
jej vĤbec nezajímal). ParacelsĤv svČt je daleko širší než to, co je hmatatelné. PatĜí do nČj
i celý kosmos, neboĢ „ruka, která oddČlila svČtlo a tmu, a ruka, co stvoĜila nebesa i zemi,
udČlala i dole v mikrokosmu: vzala shora a uzavĜela do kĤže þlovČka všechno, co nebe
obsahuje. A tak je v nás vnČjší nebe ukazatelem nebe vnitĜního.“
Z tČchto základních Paracelsových myšlenek vyplývají jeho díla vČnovaná lékaĜství.
LékaĜ musí být kromČ alchymisty a astrologa také filosofem, ovšem ve specifickém pojetí
filosofie, která je podle Paracelsa poznáním pĜírody, vlivĤ v ní skrytých a také sil a vlastností
všech vČcí na zemi i ve vodČ. Velmi dĤležitá je také „ctnost“, pod níž se rozumí souhrn
lékaĜských znalostí. Základem lékaĜství je však „láska“, tj. úzký vztah k pacientovi, snaha jej
pochopit a uzdravit.
3.1

Paracelsovo lékaĜství

LékaĜská praxe v dobČ ParacelsovČ byla pĜevážnČ založena na hippokratovskogalénovské humorální patologii10, podle níž jsou nemoci zpĤsobeny poruchami
v rovnováze mezi základními kapalinami v lidském tČle a jejich špatným mísením
(diskrasie, porucha charakterizovaná pĜítomností monoklonálního imunoglobulinu
v krevním séru a moþi). Léþení spoþívalo v ustavení porušené rovnováhy klystýry,
projímadly, pouštČním žilou, teplými a studenými zábaly apod. Nemoc byla považována
za objektivnČ resp. materiálnČ zjistitelnou a tak také léþitelnou. Za takovou ji považovala
i podstatnČ pokroþilejší medicína Avicennova. O Paracelsových postupech v jeho vlastní
léþebné praxi existuje jen velmi málo pramenĤ; podle nich bylo spíše konvenþní
a nevyhýbalo se ani postupĤm a doporuþením humorální patologie. NicménČ dosahoval
dobrých výsledkĤ tam, kde jiní lékaĜi neuspČli a získal povČst zázraþného lékaĜe.
Hlavním zdrojem jeho názorĤ jsou nicménČ pouze jeho spisy. Velmi podrobnou
a souþasnou studií Paracelsových lékaĜských idejí zamČĜenou na široký okruh þtenáĜĤ je
kniha [6].
Paracelsus zastával názor, že nerovnováha šĢáv je až dĤsledkem skuteþných pĜíþin
choroby – pČti jsoucen – entií, z nichž každá je schopna vyvolat libovolnou chorobu,
takže máme pČt morĤ, pČt chĜipek atd.; nemoci jsou stejné, ale pĜíþiny rĤzné. Entie
objektivnČ existují a mají neomezenou moc nad tČlem, jejich soulad je zdraví, nesoulad
nemoc. První entií je ens astrale, pĜedstavující sílu a povahu hvČzd a jejich vládu nad
tČlem. Další je ens venenis, zpĤsobující otravu organizmu vyvolanou zpĤsobem našeho
života a jedovatými látkami, toxiny, které jsou pĜítomny v každé potravČ. Naše orgány
jsou schopny je pĜemČĖovat v látky neškodné, ale tuto schopnost mohou þásteþnČ ztratit
a pak podle Paracelsa dochází k otravČ, kterou nazývá vnitĜním hnitím. TĜetí entií je ens
10

Humorální patologie je jedna z prvních ucelených koncepcí medicíny, vytvoĜená Hippokratem. Rozlišovaly se
podle ní þtyĜi základní tČlesné tekutiny (šĢávy): krev, žlutá žluþ, þerná žluþ (tj. sražená krev) a hlen. Dodnes se
užívá oznaþení lidských povah odvozených od tČchto šĢáv: cholerik (Ĝec. chole žluþ), sanguinik (lat. sanguis
krev), melancholik (Ĝec. melaina chole þerná žluþ) a flegmatik (Ĝec. flegma hlen). (Podle Velkého lékaĜského
slovníku On-line: http://lekarske.slovniky.cz/.)

183

naturale, pĜi níž je dĤvodem choroby bČžná þinnost konkrétního tČla, které se samo
poškozuje (dnes bychom Ĝekli, že pĜíþiny jsou genetické). Poslední dvČ entie jsou povahy
duchovní. Ens spirituale odpovídá pĤsobení duchĤ nejrĤznČjšího typu, psychosociálním
a psychosomatickým vlivĤm a také na ni mĤže pĤsobit magie. ýtyĜi vyjmenované entie
nazýval Paracelsus pohanskými, protože se uplatĖují u lidí všech vyznání. Ens dei však
pĤsobí pouze na kĜesĢany; je zpĤsobena jejich Bohem, který na nČ posílá nemoc jako
formu oþištČní a pokání, díky níž se jejich duše kultivují.
Z Paracelsových pĜedstav o pĜíþinách chorob vyplývají jeho požadavky na léþebné
postupy. Chorobu je tĜeba léþit podle jejích pĜíþin, nikoliv podle vnČjších pĜíznakĤ. Nemoc
zpĤsobenou hvČzdnými vlivy nebo Božím zámČrem nemá smysl léþit materiálními
pĜípravky, duchovné prostĜedky jsou naopak neúþinné u chorob vyplývajících z tČlesného
ustrojení (ens naturale) þi otravy (ens venena). TČlo je schopno se léþit samo a choroba
vzniká, když vnitĜní lékaĜ je v koncích. Odtud ParacelsĤv výrok:
Je-li ochránČna pĜirozenost, pak je to ona sama, kdo léþí všechny nemoci,
neboĢ dobĜe ví, jak na to. LékaĜ to vČdČt nemĤže, a proto jeho úloha spoþívá
jedinČ v tom, že tuto pĜirozenost ochraĖuje.
Základem léþby je pČt pilíĜĤ: profylaxe (preventivní ochrana pĜed urþitou nemocí),
regenerace, pĜivedení životní energie (zvláštČ u ens astrale), odstranČní jedu z tČla
a obnovení porušené látkové výmČny (u ens venena), léþení stavu tČla a psychiky (u ens
naturale) a sebeuvČdomČní pacienta (ens dei).
Další pravidla pro lékaĜe jsou celoživotní studium, respekt pĜed vČdČním druhých,
vlastní dobrá životospráva a ze všech nejdĤležitČjší je zkušenost, kterou se rozumí znalost
toho, co je ovČĜeno. K ní pak vede sedm cest: i) poslušnost hlasu vyšších bytostí
(pĜicházejí samy a my je vnímáme jako své myšlenky, nápady þi obavy), ii) pozornost
k mínČní ostatních s vČdomím, že mĤže být chybné, iii) vlastní zkušenost s vČdomím, že je
náhodná, iv) pozornost k vnuknutím od vyšších bytostí s vČdomím, že sice vČdí, ale rády
klamou. Poslední tĜi cesty jsou tzv. signatury: v) chiromantie, vi) rozbor a pochopení
fysiognomie pacienta, vii) tvarové vyjádĜení jeho substance. KoneþnČ þtyĜmi pilíĜi
lékaĜského uþení jsou filosofie, astronomie (pĜesnČji astrologie), alchymie a „ctnost“, jíž se
rozumí lékaĜova vysoká zruþnost a integrita myšlení.
3.2

Paracelsova alchymie11

Evropská alchymie byla v XV. století pod silným arabským vlivem. Složení všech látek
bylo považováno za výsledek kombinace dvou principĤ: síry pĜedstavující hoĜlavost
a sestávající z ohnČ a vzduchu, a rtuti reprezentující tavitelnost a zahrnující vodu a zemi. Síra
je zobrazována jako Slunce a vedle ohnČ obsahuje také mužský princip. RtuĢ má svĤj obraz
v LunČ a odpovídá jí ženský princip a živel vody. Vzácnost kovu je dána pomČrem obou
tČchto komponent, který nabývá ideální hodnoty ve zlatu. Tuto teorii Paracelsus narušuje svou
pĜedstavou o tĜech rozhodujících složkách: k síĜe a rtuti pĜidává ještČ sĤl resp solí obohacenou
„minerální“ vodu. SĤl u nČj oznaþuje vše pevné a nehoĜlavé. V þeském vydání Pokladu
alchymistĤ (viz Dodatek B) pak þteme:
všichni filosofové pĜede mnou vyslali své šípy, avšak daleko se odchýlili od terþe
pravdy, neboĢ se domnívali, že rtuĢ a síra jsou matkami všech kovĤ. O nČþem
tĜetím se jim nezdálo ani ve snu. Tvrdím, že v tomto nerostu se nalézají tĜi
11
Etymologie slova alchymie je nejasná; do Evropy se dostalo z arabského svČta jako al-kímijá, al je vČtný
þlen a na kímijá se snad podílelo Ĝecké slovo ȤİȦ, tj. lít þi slévat, a egyptské kem (chem) – þerný.
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podstaty a látky, totiž rtuĢ, síra a minerální voda, kterou tyto látky jsou od pĜírody
vázány k sobČ.
ParacelsĤv pĜíspČvek k praktické alchymii se týká pĜedevším jejích tehdejších
farmaceutických aplikací. V nich se jedná zejména o oddČlení úþinných látek od neþistot;
Paracelsus zavádí termín spagyrie, kombinující Ĝecké ıʌȐȦ (oddalovat) a ĮȖȚȡȦ (spojovat)
a zahrnující extrakci, sublimaci a destilaci. HojnČ užívá také termínĤ iatrochemie (využití
chemie lékaĜem) a chemiatrie (chemie produkující léþiva). Všechny tyto procesy byly ovšem
známé v Ĝecké i rané arabské alchymii, Paracelsovou zásluhou je však jejich intenzívní
propagace ve farmacii, zatímco transmutaci neušlechtilých kovĤ v ušlechtilé kritizuje.12
Paracelsus mezi léþebné prostĜedky zahrnuje i rĤzné jedy, pĜiþemž vychází z myšlenky, že
jedem mĤže být cokoliv, jestliže organizmu konkrétního pacienta škodí, a zároveĖ záleží na
dávce, takže napĜ. sĤl je nezbytná, ale jen v omezených dávkách. Slavný je jeho výrok:
Všechny vČci jsou jed a nic není bez jedu; pouze dávka zpĤsobuje, že vČc nepĤsobí
jako jed….
3.3

VýbČr z Paracelsových spisĤ

3.3.1 Díla publikovaná za Paracelsova života
Vom Holz Guaico. ???, 1529.
Wunderbarer unnd mercklicher Geschichten, so in vier Jaren nach einander, Biß man zelet
M. D. unnd XXXIIII. Jar zukünfftig. Prognostication. Theophrasti Paracelsi. Egenolff,
Straßburg, 1530.
Ußlegung de Commeten erschynen im Hochbirg, zü mitlem Augsten, anno 1531. Zürich, 1531.
Die große Wundarzney [Velké ranhojiþství]. Ulm, 1536 (Hans Varnier); Augsburg (Haynrich
Stayner), 1536; Frankfurt/ M. (Georg Raben/ Weygand Hanen), 1536.
Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen, Curych, 1535.
3.3.2 Díla publikovaná posmrtnČ
Das Büch Paragranum. Christian Egenolffs Erben, Franckfurt am Meyn, 1565.
Opus Paramirum, (napsáno 1531).
Wundt unnd Leibartznei. Frankfurt/ M., 1549 (Christian Egenolff); 1555 (Christian Egenolff);
1561 (Chr. Egenolff Erben).
Von der Wundartzney: Ph. Theophrasti von Hohenheim, beyder Artzney Doctoris, 4 Bücher.
(Peter Perna), 1577.
Von den Krankheiten so die Vernunfft Berauben. Basel, 1567.
Kleine Wundartzney. Basel (Peter Perna), 1579.
Opus Chirurgicum. Bodenstein. Basel, 1581.
Huser quart edition (medicinal and philosophical treatises). Basel, 1589.
Chirurgical works. (Huser), Basel, 1591 und 1605 (Zetzner).
Kleine Wund-Artzney. Straßburg (Ledertz), 1608.
Opera omnia medico-chemico-chirurgica. Genevae, 1658.
Philosophia magna, tractus aliquot. Köln, 1567.
Philosophiae et Medicinae utriusque compendium. Basel, 1568.
Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus. 1566?

12

V knize Paragranum Paracelsus píše: „Není to tak, jak se Ĝíká, že alchymie má získávat zlato a stĜíbro: tady se
jedná o to: vyrábČj arkána [tj. co nejþistší léky] a smČĜuj je proti nemocem; tudy je tĜeba se ubírat, to je ten
základ.“
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3.3.3 ýeské pĜeklady Paracelsa
Filosofie okultní. Praha, 1932 (nové vydání Trigon, Praha, 1990).
Thesaurus Thesaurorum Alchymistarum tj. Poklad alchymistĤ. Universalia, spoleþnost
þeskoslovenských hermetikĤ v Praze, 1936 (též jako jeden z textĤ v publikaci PČt traktátĤ,
vydané nakladatelstvím Trigon, Praha, 1986).
Podivuhodné proroctví o papežství. PĤdorys, Praha, 1994.
Archidoxa magica aneb Základy magie. Trigon, Praha, 2001.13
Elementární bytosti. Dobra, Praha, 2001.
Azoth – o stromu neboli linii života. PĤdorys, Praha, 2007.

4 ZávČr
V roce 1993 bylo na UniversitČ v Glasgow poĜádáno výše zmínČné symposium (viz
pozn. 3) vČnované Paracelsovi a dílĤm jeho interpretĤ v následných stoletích. Jeho výsledky
shrnuje kniha [6].14 Rozsáhlé dílo, zahrnující tématiku lékaĜskou, alchymickou, filosofickou,
sociální a náboženskou15, navíc znaþnČ kontroverzní, napsané s vášnivostí, neukáznČností 
a názorovou promČnlivostí pro autora typickou, nebylo za jeho života z velké þásti
publikováno a následné edice vycházely z porĤznu zanechaných rukopisĤ. Díky tČmto rysĤm
je Paracelsovo dílo mimoĜádnČ otevĜené nejrĤznČjším, pozitivním i negativním interpretacím
autorĤ, vyjadĜujících do znaþné míry pĜedevším své vlastní názory. Paracelsova osobnostnost 
i jeho dílo se tak stávají historickými konstrukcemi, z nichž je obtížné urþit, co je pĤvodní 
a co smyšlenka. Nesporným však zĤstává ParacelsĤv vliv pĜetrvávající až do dnešní doby 
a uplatĖující se v nejrĤznČjších duchovních hnutích od nábožensko-sociálních pĜes mystiku až
po psychosomatické odvČtví lékaĜství, hledající souvislosti mezi mikrokosmem 
a makrokosmem. Skuteþnost, že Paracelsovo dílo je ještČ po pČti stoletích stále živé 
a inspirující, je nespornČ nejvyšším ocenČním jeho komplikované a nespoutané osobnosti.

Dodatek A
Konsilium sepsané za pobytu v Moravském KrumlovČ
Zpráva a sdČlení doktora Theophrasta z Hohenheimu jak jednal s blahorodým pánem Janem z
Lipé na Moravském KrumlovČ, nejvyšším dČdiþným maršálkem království ýeského v roce
1537, též životospráva a poĜádek, dle kterého se má jeho Milost dále Ĝíditi:
Jedná se o þtyĜi choroby:
a) pĜednČ zimnice (malárie) se zvČtšením sleziny a vodnatelku,
b) za druhé zneþištČní žaludku a žluþe, což vede k bĜišním kolikám a ochromení konþetin,
c) dále nahromadČní táloviny ve stĜevech, což pĤsobí velkou plynatost,
d) a koneþnČ zacpání jater a porušení moþe.
Vaše Milost je od pĜirozenosti zdravého založení, v nČmž horkokrevnost je ve správném
pomČru s chladnokrevností, avšak i dobrou komplexi možno zkaziti nevhodnými pokrmy,
nevþasným uléháním, nebo dlouhým vyspáváním za dne a brzkým ženČním.

13

Podle Huserova komentáĜe v Opera omnia medico-chemico-chirurgica, Genevae 1658, není Paracelsovo
autorství jisté.
14
Recenze knihy byla napsán E. Lundem a je publikována v Church History 68(1999), 997–999 (je dostupná na
adrese http://www.jstor.org/stable/3170236).
15
Viz plánovanou osmidílnou edici Die Neue Paracelsus Edition s jednotlivými díly Vita Beata – Vom seligen
Leben, Natur und Evangelium I–III, Gegen Papst Clemens VII, Über die Jungfrau Maria – Briefkommentare,
Die Predigten I-II, Vom Abendmahl – Wandlung zum neuen Menschen ve spolupráci s Medizinhistorisches
Institut und Museum der Universität Zürich (http://www.paracelsus.uzh.ch/theologica/theol_uned.html).
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Mládež má býti držena do 24 let od žen a dennČ cviþit, aby se tČlo povyrazilo. Protože tomu
zde tak nebylo, vyrostla Vaše Milost ve špatném ovzduší a jelikož nebyla od pĜírody zrovna
nejsilnČjší a nepoĜádnČ spala, jedla a pila, upadla do nemoci.
Je proto nutno zachovati tato pravidla:
1. pĜesnČ chodit spát v devČt hodin a ráno nezĤstávat na lĤžku po šesté hodinČ,
2. po celý den pak se zamČstnávat procházkami, jízdou na koni nebo voze a vyhýbati se
odpolednímu spánku,
3. jíst jen o desáté hodinČ a v pĤl šesté naveþer maso mladé, ne tuþné, proto ne hovČzí ani
vepĜové, bez koĜení s výjimkou šafránu, skoĜice a kvČtu muškátového oĜechu a vše jen mírnČ
soleno,
4. k pití je nejlepší staré víno, þervené i bílé, ne silné, Ĝidþeji pivo,
5. každých þtrnáct dní bráti potní lázeĖ a každý mČsíc pouštČt žilou na zádech na dvČ baĖky, 
v kvČtnu a na podzim na noze ve znamení Vozu, Berana nebo ubývajícího mČsíce.
Pro zachování zdraví je dále nejpĜednČjší, aby se Jeho Milost zdržovala rok nebo bČhem léta 
a zimy od žen. Jen tak lze zase nabýti životní síly a odvrhnouti slabé pĜirození, které bylo
pĜíþinou všech nemocí. DĤvČĜuji se v Boha, že jsem se o Vás postaral a dolehne-li opČt nČco
na Vás, dejte mi zprávu a já chci slušnČ a þestnČ léþení dokonþit.
Nyní se však chci s Vámi rozlouþit a s Vaším dovolením dále cestovat. Jestliže mČ VídeĖ
vlídnČ nepĜijme, budu hledČt delší þas u Vás zĤstati.
Z Vašich služeb provždy nerozluþný: Aureolus Theophrastus von Hohenheim“
(http://www.knihovnazn.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1529&Itemid=212)

Dodatek B
Thesaurus Thesaurorum Alchymistarum to jest POKLAD ALCHYMISTģ
Filipa Theofrasta Bombasta Ĝeþeného Paracelsa Velikého
PĜíroda plodí nerosty v útrobách zemČ. TČchto nerostĤ jsou dva druhy. Nalézají se na
þetných místech Evropy. Nejlepší z onČch, které se mi kdy dostaly do ruky, a jejž jsem pĜi
svých pokusech shledal zvláštČ výborným, nalézá se na obraze makrokosmu ve východní
hvČzdČ sféry sluneþní. Druhý, na jižní hvČzdČ, jest teprve v prvním kvČtu. Protlaþují jej
zemské útroby svým povrchem a pĜi svém prvém roztavení jeví se býti rudým. V nČm jsou
ztajeny všechny barvy a kvČty nerostĤ. O tomto nerostu Filosofové mnoho napsali. Je povahy
chladné, vlhké a odpovídá vodnímu živlu. Co se týþe samotného poznání a zkoumání, všichni
filosofové pĜede mnou vyslali své šípy, avšak daleko se odchýlili od terþe pravdy, neboĢ se
domnívali, že rtuĢ a síra jsou matkami všech kovĤ. O nČþem tĜetím se jim nezdálo ani ve snu.
A pĜece rozložíme-li spagyricky vodu, jasnČ se nám ukáže pravda, kterou ovšem ani Galenus,
ani Avicenna nepoznali.
Kdybych však mČl podávati na zpĤsob našich vynikajících fysikĤ pouze jména a složení,
zpĤsob jeho rozkládání a tavení, jak si poþínala na poþátku svČta PĜíroda pĜi rĤstu svých þástí,
nestaþil by mi rok k ústnímu výkladu a kdybych chtČl podati výklad písemný, stoh knih by mi
nepostaþoval.
Tvrdím, že v tomto nerostu se nalézají tĜi podstaty a látky, totiž rtuĢ, síra a minerální
voda, kterou tyto látky jsou od pĜírody vázány k sobČ. Spagyrickým umČním jest možno ji
oddČliti od vlastního suchého jádra, ovšem jen tehdy, když dozraje v pravý svĤj podzim tak
jako plod na stromČ. Strom obsahuje plod již v sobČ a dovolí-li PĜíroda a hvČzdy nebeské,
vyžene strom v bĜeznu lístky, pak vyrazí pupeny a po jejich prasknutí objeví se kvČt; tak vše
postupuje až k dozrání plodu na podzim stromu. PrávČ tak jest tomu i u nerostĤ. Tyto stejnČ
tak tlaþí se z útrob zemských. Na to musí jmenovitČ pamatovati alchymisté, kteĜí hledají
poklad pokladĤ. Abych jim ukázal cestu, popíši v tomto pojednání poþátek, stĜed i konec díla,
vodu jemu vlastní, síru i balsám. Rozkladem a tavením tČchto tĜí vyvine se hmota jediná.
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O cinabaritu.
Vezmi cinabarit a takto jej pĜiprav: VaĜ jej v dešĢové vodČ v kamenné nádobČ po tĜi
hodiny; pak jej peþlivČ oþisti a rozpusĢ v luþavce královské, která budiž složena z jednoho
dílu kyseliny sírové, ledku draselnatého a þpavku, nebo z kyseliny sírové, ledku draselnatého,
hliníku a soli. Destiluj pak alembíkem a po druhé pĜelij. Dbej, aby þisté od neþistého se
oddČlilo. Po dobu jednoho mČsíce dej všemu kvasiti v koĖském hnoji. Potom slouþeninu takto
rozkládej: dovolí-li pĜíznivé znamení, destiluj ji alembíkem pĜi ohni prvého stupnČ. Tím
vyprchá voda a vzduch a v nádobČ zĤstane oheĖ a zemČ. Potom po druhé tyto živly spoj a dej,
aby se pražily v ohni. Tak po druhé zmizí voda a vzduch. RovnČž zmizí i živel ohnivý, což
ostatnČ i zkušeným artistĤm bylo známo. Na dnČ nádoby zbyde zemČ. Tehdy nalezneš tam to,
co mnozí hledali, avšak co jen nČkteĜí nalezli.
Tuto mrtvou zemi v hmoždýĜi dovednČ zpracuj a pak ji zahĜívej na ohni prvého stupnČ po
pČt dní a pČt nocí. Když jsi to vykonal, udržuj oheĖ na druhém stupni a stejnČ postupuj po
tolikéž dní a nocí. KoneþnČ nalezneš prchavou sĤl, tak jako jemný alkal, obsahující astrĤm
ohnČ i zemČ. Tento smíchej s dĜíve uschovanými látkami, odpovídajícími živlu vodnímu
a vzdušnému. Po druhé vlož do popele na 8 dní a nocí, abys nalezl to, þeho mnozí artisté
zanedbali. Jak je ti dobĜe známo, pak vše spagyricky rozlož a nalezneš bílou zemi, ze které
byla vytažena její tinktura. Pak sluþuj ohnivý živel a zemské soli a vše rozlož v pelikánu
v essenci. Tak vznikne ti opČt zemČ, kterou opČt musíš rozložiti.
O rudém lvu.
Pak vezmi Lva zpracovaného v pelikánu. Nalezne se tehdy po prvé, jakmile jsi uvidČl jeho
tinkturu, když oheĖ stál nad vodou, vzduchem a zemí. TĜením oddČl ji od nejspodnČjšího a tak
budeš míti pitné zlato. To oslać pĜilitím vinného alkoholu a destiluj alembíkem tak dlouho, až
shledáš, že nezbylo ostré chuti po luþavce královské. Tento sluneþní olej uzavĜi za vhodného
znamení hermeticky do své retorty. Odlož ji k vykvašení tak, aby se vypaĜil a zdvojil ve svém
stupni. Potom takto uzavĜenou nádobu vlož na studené místo. Tímto poþinem se nerozloží,
nýbrž ztaví. Po druhé odlož k vykvašení a slití; to vše opakuj asi tĜikráte. Sluneþní tinktura
bude tím ve svém stupni hotova. Uschovej ji na vhodném místČ.
O zeleném lvu.
Po druhé vezmi k dokonalosti pĜipravený vitriol Venušin a pĜidej z dĜívČjška uschovaný
živel vodní a vzdušný. Rozlož a jak jsem Ĝekl, zaveć kvašení na jeden mČsíc. Po skonþení
kvašení vyþkej znamení živlĤ. Rozlož a ihned uzĜíš dvČ barvy, bílou a rudou. Rudá bude bílou
pĜevyšovati. Rudá tinktura vitriolová je tak mocná, že všechna bílá tČlesa dotykem promČní
v rudé, anebo rudá tČlesa všechna vybílí, což je podivuhodné.
Praž tuto tinkturu v retortČ a uvidíš vycházeti þernou hmotu. Tuto opČt zpracuj v retortČ
a tolikrát opakuj, dokud zbývá bílá. SpČchej, avšak nezoufej nad dílem. Pracuj dokud
nenalezneš pravého, jasného, zeleného Lva, o nČmž poznáš, že jest tČžký a mohutný. Tato
tinktura jest ryzím zlatem. Uvidíš, že znaky tohoto Zeleného Lva jsou podivuhodné, takže
žádný poklad Lva Ĝímského jej nemĤže koupiti. DobĜe tomu, kdo jej dovede nalézti a jeho
tinktury nabýti.
Toto jest pravý a výteþný balsám, balsám nebeských hvČzd, který tČlu nedovoluje shníti,
takže se v nČm nemĤže zakoĜeniti lepra, podagra a vodnatelnost. Podává se v dávce jednoho
gránu po vykvašení se síranem zlata.
Ach, Karle Germáne, kde je tvĤj poklad, kde jsou tvoji fysikové, kde tvoji uþenci, kde
jsou kuchaĜi dĜeva, kteĜí umČjí pouze þistiti a rozpouštČti! I tvoje nebe je pĜevrácené, tvoje
hvČzdy opouštČjí dráhu a zabloudily na okraj bažin, neboĢ tvé oþi jsou oslepeny vĜedy
a vČcmi na pohled krásnými a pĜíhodnými. A což, kdyby tvoji artisté vČdČli, že Galenus, kníže
(jak nikoho jiného nenazývají), vČzí v pekle, odkud mnČ poslal dopis! Pak by se znamenali
kĜížem a smáli by se sami sobČ! PodobnČ i Avicenna sedí v pĜedsíni brány pekelné, ten
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Avicenna, s kterým jsem rozmlouval o svém pitném zlatu, o tinktuĜe filosofĤ, o mithridatiku
a theriaku.
Ach, vy hipokratovci, kteĜí jste pohrdali pravdou skuteþného lékaĜe, který byl pouþen
pĜírodou a osvícen samým Bohem. Nuže, dejte pozor a poslyšte, vy, kteĜí pohrdáte autoritou
nejvyšších míst. Po mé smrti vytáhnou moji žáci vás na svČtlo, vás hipokratovce i s vašimi
þernými kuchynČmi a dílnami, v nichž jste ke smrti pĜivedli knížata a nepĜemožitelné
šlechtice kĜesĢanského svČta! BČda vašim hlavám v den soudný! Já však vím, že moje bude
království, moje také þest i sláva. Nechválím se snad sám! Mne chválí sama pĜíroda, ze které
jsem se zrodil a kterou také následuji. PĜíroda zná mne a já znám ji. UvidČl jsem v ní svČtlo,
které je v ní ztajeno a které jsem zkusil na þlovČku, a které také nalézám v jeho úrovni. Nyní
se však obrátím ke své práci, abych splnil žákĤm slib, což þiním rád, zvláštČ, jsou-li
obeznámeni s pĜírodním svČtlem a zkušení astrologové a dobĜí filosofové, neboĢ filosofie nám
poskytuje poznání veškeré pĜírody. Vezmi 4 díly minerální vody, 2 díly rudé sluneþní zemČ,
1 díl sluneþní síry, vlož všechno do pelikánu, tluc a asi tĜikráte rozlož. Tak budeš míti tinkturu
alchymistĤ. O její hodnotČ nepíši, neboĢ to jsem vyložil v knize o „PĜemČnách“.
Ten, kdo má unci sluneþního astra, má uncí tisíce, neboĢ toto i zlato tinguje.
Máš-li astrum Merkura, mĤžeš stejnČ tingovati všechnu obecnou rtuĢ. Máš-li astrum
Venuše, podobnČ mĤže tingovati v nejlepší kov všechnu obecnou mČć. Toto vše je dokázané
a jisté. Totéž se rozumí ovšem i u všech astrech ostatních planet, Saturna, Jupitera, Marta,
Luny. NeboĢ i z tČchto dají se pĜipraviti tinktury. O tom však zde niþeho nevykládám,
ponČvadž jsem dosti povČdČl o nich v knihách o „Povaze vČcí“ a v „Archidoxe“. Tam také
jest dostateþnČ vysvČtlena alchymistĤm prapodstata kovĤ i nerostĤ zemských, aby mohli
nalézti alchymickou tinkturu.
Dílo alchymické tinktury nemusí býti hotovo v devíti mČsících. MĤžeš je rychle a
neškodnČ urychliti spagyricky tak, že ve 40 alchymických dnech mĤžeš extrahovati,
exaltovati, kvasiti, fermentovati, v kámen slouþiti a produkovati alchymického Fénixe.
Musíš však vČdČti, že cinabarit jest létavý orel, jehož kĜídla bez vČtru odlétají a nesou
fénixe do pĤvodního hnízda, kde jest vyživován ohnivým živlem a kde mláćata jeho oþi sama
vyklovají. Odtud vynoĜí se bČlost, rozdČlená ve své sféĜe do života a sféry svého srdce, do
balsámu svých útrob, jak jest v Kabbale obvyklé.
KONýÍ SE POKLAD ALCHYMISTģ.
(Toto Paracelsovo dílo po prvé do þeštiny pĜeložené Jaroslavem Novákem, vČnuje
k novému roku 1936 svým þlenĤm a pĜíznivcĤm Universalia, spoleþnost þeskoslovenských
hermetikĤ v Praze. – Výtisk þíslo 231.)
L. Loužecký
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Obr. 1 Paracelsovy cesty.
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Obr. 2 ParacelsĤv portrét z roku 1540, údajnČ od Augustina Hirschvogela (1503–1553),
nČmeckého grafika, matematika a kartografa.
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MATEMATIKA V DOBċ PARACELSOVċ
IVAN SAXL
Abstract: The lifes of five mathematicians, Nicolas Chuquet, Éstienne de la Roche,
Johannes Widmann, Adam Ries and Albrecht Dürer, are described and their main mathematical achievements consisting in writing textbooks of different kind are discussed.

1 Úvod: Evropa v letech 1493 až 1541
Paracelsus1 žil v letech 1493 až 1541. Byla to doba objevování a kolonizace nových zemí
a rozvíjející se tĜetí renesance2, projevující se pĜedevším ve výtvarném umČní a architektuĜe,
ale také doba témČĜ nepĜetržitých válek v EvropČ i periodicky se šíĜících epidemií (intenzita
morových onemocnČní díky rostoucí imunitČ slábne, nejrozšíĜenČjší a nejobávanČjší epidemií
se stává varianta syfilis pĜivezená patrnČ z Ameriky). V letech 1525–6 probíhají v NČmecku
selské bouĜe, koncil ve Wormsu (1521) pĜispívá k rychlejšímu šíĜení reformace. Dochází také
k postupnému utužování nevolnictví a oslabování rytíĜského stavu, provázenému centralizací
vlády a rĤstem vlivu nejvyšší šlechty.
1.1

DČjiny

Hlavním politickým dČním této doby je formování habsburského impéria zahrnujícího
podstatnou þást západní a stĜední Evropy.3 Války o království neapolské probíhaly v Itálii
po celé XVI. století a úþastnily se jich Francie, ŠpanČlsko, Benátská republika, pĜední
italské rody, Ĝímští císaĜové, všichni s promČnlivou podporou papežĤ. Anglie se za
prvních TudorovcĤ zotavuje z válek dvou rĤží. Rusko je ještČ pod vlivem TatarĤ.
První portugalské osady v západní Africe vznikají po roce 1405 a poté jsou
systematicky zakládány podél celého pobĜeží. Objevení Ameriky roku 1492 zahajuje
období zámoĜských objevĤ a válek. Roku 1500 zabírají Portugalci také východní pobĜeží
Jižní Ameriky, Mexiko dobývá F. Cortéz roku 1519, Peru F. Pizarro roku 1532
a Magalhãensova výprava se po prvním obeplutí zemČkoule vrací do Evropy v roce 1522.
1.2

Náboženství, vČda a umČní

Lutherovým vyhlášením jeho tezí roku 1517 zaþíná reformace a následuje Ĝada
církevních i císaĜských pokusĤ o potlaþení þi smír konþící až roku 1555 augšpurským
mírem v Ĝíši podle zásady cuius regio, eius religio. Mezitím pĜijímá reformaci Švédsko
(1527) a Dánsko (1537), anglikánská církev vzniká roku 1534, roku 1541 se do Ženevy
Práce vznikla za podpory výzkumného zámČru MSM 0021620839 a grantu GAAV IAA100110502.
1
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus (1493–1541), lékaĜ,
alchymista, mystik a spisovatel.
2
První renesance, tj. intenzivní poznávání a studium antické vČdy a kultury, nastává v dobČ Karla Velikého
kolem roku 800, druhou renesancí probíhající v XI. a XII. století je šíĜení poznatkĤ prostĜednictvím arabskožidovského vlivu z Iberského poloostrova.
3
Roku 1493 se ujímá vlády v ěímské Ĝíši Maxmilián I., který od roku 1482 vládl v Nizozemí (získal je
sĖatkem s Marií Burgundskou). Po smrti Ferdinanda Aragonského (sjednotitele ŠpanČlska a manžela
Isabely Kastilské) se MaxmiliánĤv vnuk Karel stává králem španČlským a od roku 1517 císaĜem ěímské
Ĝíše (Karel V.). Nástupem Karlova bratra Ferdinanda na þeský trĤn po bitvČ u Moháþe (1526) se
Habsburkové stávají nejmocnČjším evropským panovnickým rodem (Ferdinand je Ĝíšským králem od roku
1531, císaĜem od roku 1556).
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vrací Kalvin (vyhnaný roku 1438) a zakládá svou teokracii. Jezuitský Ĝád je založen
Ignácem z Loyoly roku 1540.
PatrnČ jediným mimoĜádnČ významným momentem v rozvoji vČdy v této dobČ byla
roku 1543 publikace knihy Mikuláše Koperníka (1473–1543) De Revolutionibus Orbium
Celestium.
Z literatury je tĜeba pĜipomenout Lodovica Ariosta (1474–1533) a jeho ZuĜivého
Rolanda (vychází poprvé roku 1516, v definitivním znČní 1532), Niccolò Machiavelliho
(1469–1527) a jeho VladaĜe (1532), Françoise Rabelaise (kolem 1494–1553), jehož
Gargantua a Pantagruel vychází postupnČ v letech 1532 až 1552, a koneþnČ Desideria
Erasma Rotterdamského (1466/9–1536), autora Chvály bláznovství (vychází roku 1509).
Oblast renesanþního výtvarného umČní je do té míry obecnČ známá, že staþí uvést
jména nejslavnČjších Paracelsových souþasníkĤ: Hieronymus Bosch (1450–1516),
Leonardo da Vinci (1452–1519), Matyáš Grünewald (1475?–1528), Albrecht Dürer
(1471–1528), Lukáš Cranach (1472–1553), Raffael Santi (1483–1520), Tizian (1473/90–
1576), Hans Holbein mladší (1497–1543).

2 Evropská matematika v letech 1493 až 1541
Z významných matematikĤ této doby4 je vybráno pČt osobností, z nichž þtyĜi jsou
ménČ známé a pátá se proslavila pĜedevším svými úspČchy v jiné oblasti.
2.1

Nicolas Chuquet a Éstienne de La Roche

Podle zápisu o zaplacených daních a mČstských poplatcích se do Lyonu v roce 1480
pĜistČhoval Maistre Nicolas, escripvain. Poþínaje rokem 1485 je na stejné adrese zapsán
Nicolas Chuequet, algorist, který po roce 1488 ze zápisĤ mizí. KromČ nČkolika slov5 na
konci jeho rukopisu Triparty en la science des nombres6, nalezeného a posléze v roce
1880 publikovaného Aristidem Marre [1], toho o Nicolasu Chuquetovi více nevíme.
MarreĤv objev ve své dobČ nevzbudil velkou pozornost; té se doþkal až témČĜ o sto let
pozdČji v ĜadČ prací francouzských i anglických badatelĤ. Dnes se domníváme, že se
v Lyonu Chuquet živil opisováním soudních a obchodních dokumentĤ a vyuþováním
bČžnému finanþnímu poþítání. Pro své žáky napsal výše citovaný rukopis (datovaný
rokem 1484) a jeho velká þást byla po staletí známá a oceĖovaná, nikoliv však pod
Chuquetovým jménem. V blízkém sousedství Chuquetova bydlištČ žil také Pierre
Villefranche, který zemĜel v roce 1483 a zanechal po sobČ tĜináctiletého syna jménem
Éstienne de La Roche (1470–1530). Lze tedy pĜedpokládat, že jej Chuquet znal a uþil [2].
Éstienne byl v Lyonu pozdČji znám jako dlouholetý uþitel komerþní aritmetiky a v roce
4
Další významné matematiky pĜipomeĖme alespoĖ jmény: Luca Pacioli (1445–1517), Scipione del Ferro (1465–
1526), Johann Werner (1468–1522), John Maior (1469–1550), Charles de Bouvelles (1471–1553), Cuthbert
Tunstall (1474–1559), Juan de Ortega (1480–1568), Gaspar Lax (1487–1560), Michael Stifel (1487–1567),
Francisco Maurolico (1494–1575), Oronce Fine (1494–1555), Petrus Apianus (1495–1552), Christoff Rudolff
(1499–1545), Gerolamo Cardano (1501–1576), Niccolò Fontana Tartaglia (1499/1500–1557).
5
Podle nich Chuquet pocházel z PaĜíže a byl bakaláĜem lékaĜství.
6
Triparty patrnČ znaþí tĜi þásti, takže volný pĜeklad by byl VČda o þíslech ve tĜech dílech. Rukopis má 147 listĤ,
tj. 294 stran. O jeho existenci se dozvČdČl Baldassare princ Boncompagni, vydavatel Bollettino di bibliografia
e di storia delle scienze matematiche e fisiche, prvního italského þasopisu plnČ vČnovaného historii matematiky
a založeného roku 1868. Požádal Aristida Marre o úpravu rukopisu a komentáĜe s cílem publikace v Bollettino.
Celý ChuquetĤv rukopis, dnes uložený v Bibliothéque Nationale v PaĜíži, je však více než dvojnásobný (má pĜes
300 listĤ) a obsahuje pĜíklady (listy 148–210), geometrii (listy 211–262), komerþní aritmetiku (listy 264–321)
a tabulky [2]. Podle katalogu z roku 1868 byl vždy kompletní. Anglický pĜeklad podstatné þásti Triparty
s komentáĜi vyšel v roce 1984 [3], geometrickou þást Chuquetova rukopisu vydal roku 1979 L’Huillier [4].
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1520 publikoval knihu Larismethique, až do Marreova objevu považovanou za velmi
kvalitní a originální dílo. Srovnáním s Chuquetovým rukopisem (opatĜeným patrnČ
Éstiennovými poznámkami) se však ukázalo, že Larismethique je z pomČrnČ velké þásti
doslovným opisem Chuquetovy Triparty.
Triparty se skládá ze tĜech þástí doplnČných sbírkou pĜíkladĤ z aritmetiky i geometrie.
Pozornost vzbuzuje v první ĜadČ originální notace. První þást je vČnována celým þíslĤm
i zlomkĤm, posloupnostem, dokonalým þíslĤm, úmČrnostem a jejich vlastnostem. Ve druhé
þásti jsou probírány odmocniny, ve tĜetí þásti pak rovnice, exponenciály a pravidla
o exponentech, napĜ. xm + n = xm⋅ xn. Chuquet již zavádí znaky pro druhou a tĜetí odmocninu –
52 a 53 – a pro celoþíselné exponenty. Pro odeþítání užívá symbol m (minus), pro sþítání
symbol p (plus), x, x2, x3 znaþí 11, 12, 13, avšak 7x2, 9x3 píše 72, 93. Rovnítko se ještČ
nepoužívalo, takže x2 + 4x = 12 je 12 p 41 egaulx à [je rovno] 12. Užívá i záporné exponenty,
takže x +

1
bude 11 + 11 m . Složená odmocnina
x

2 + 7 je u Chuqueta 5 2 p 5 7.
2

2

Za svĤj dĤležitý výsledek považuje Chuquet nerovnost (tzv. Fareyovy zlomky7)
a a+c c
<
< ,
b b+d d

kterou þasto využívá, napĜ. pĜi výpoþtech racionálních aproximací iracionálních odmocnin.
Jako pĜíklad jejího využití si z Triparty uvećme výpoþet 6 , která zĜejmČ leží mezi þísly 2
a 3. Zaþneme s 2 13 a 2 12 , z nichž þtverec prvního je 6 − 59 a þtverec druhého 6 + 14 . Správné
þíslo leží mezi nimi a v intervalu [ 13 , 12 ] najdeme v prvním pĜiblížení
6
2 25 je 6 − 25
, tedy opČt málo. Další volba bude

velké. Teprve následná volba

4+1
9+ 2

2+1
5+ 2

1+1
3+ 2

= 52 . Avšak þtverec

= 73 , což opČt nestaþí a ani 2 94 není dost

5
= 11
vede k pĜekroþení þísla 6, neboĢ

( 2711 )

2

je již o

3
121

5
pĜevyšuje. Takže nyní hledáme þíslo mezi 2 94 a 2 11
a tak pokraþujeme dále, až se desátým
89
, jehož þtverec pĜevyšuje 6 pouze o
krokem dostaneme k þíslu 2 198
40
ještČ nejsme spokojeni, najdeme mezi 2 89
1
jehož þtverec již pĜevyšuje 6 už jen o 3841600

a

89
2 198

1
39204

≈ 0.0000255. Pokud

881
po nČkolika dalších krocích þíslo 2 1960
,

≈ 0.00000026.

V diskusi o mocninách dvojky se Chuquet již blíží pĜedstavČ logaritmu o základu 2
a pĜi Ĝešení kvadratických rovnic i k pojmu komplexního þísla.8 PatrnČ poprvé se u nČj
objevuje nula jako þíslo [5]. I když na jednom místČ Triparty píše, že nula „neznamená
nic ... a proto se nazývá þíslem bez hodnoty“, posléze s ní jako s þíslem zachází a píše
0 m 12 pro 0−12 a 0 p 12 pro 0+12 a dále ji používá jako exponent, tj. 90 je 9x0, tj. 9. Na
jiném místČ v tabulce mocnin dvojky zaþíná jednotkou, tj. 20. V souladu s dlouholetými
zvyklostmi nebyla nula (stejnČ jako þísla iracionální a záporná) považována za Ĝešení
rovnice, avšak Chuquet v jednom pĜípadČ konstatuje, že hledané Ĝešení je 0.
7
Zlomek (a+c)/(b+d) se v literatuĜe nazývá medianta zlomkĤ a/c a b/d, v þeské terminologii to však není bČžné
a používá se jen v hudební nauce pro tĜetí tón diatonické stupnice mezi tónikou a dominantou. V matematice se
posloupnosti postupnČ vytváĜené mediantami na intervalu [0,1] nazývají Fareyovy, podle britského geologa
Johna Fareye, který na nČ upozornil v roce 1816 þlánkem ve Philosophical Magazine, na nČjž reagoval Cauchy
a odvodil o þlenech posloupností dĤležitou vČtu. Posloupnost však použil již C. Haros v roce 1802.
8
KonkrétnČ se jednalo o neznámou, jejíž trojnásobek se rovná þtverci zvČtšenému o 4 (31 egaulx à 12 p 4). Když

Chuquetovi vyšlo 32

p

52

m

7
a 32 m 52 m 74 , konstatoval, že Ĝešení neexistuje.
4
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V þásti rukopisu obsahující pĜíklady je Ĝešena také úloha o neznámém dČdictví9:
neznámá þástka se dČlí mezi syny tak, že první si vezme jednu minci a þást zbytku, druhý
dvČ mince a nČjakou þást zbytku atd., až poslední si vezme, co na nČj zbylo. Ukáže se, že
všichni mají stejnČ a otázka zní, jak velké bylo dČdictví a kolik je synĤ.
Významnou þástí rukopisu jsou pĜíklady z tehdejší komerþní aritmetiky, která podle
dochovaných pramenĤ koncem XV. století právČ vznikala [8, 9]. První tištČnou
matematickou knihou byla Treviso Arithmetic anonymního autora vydaná v Trevisu roku
1478. Zahrnuje mČnové pĜevody, platby pĜi smČnČ zboží a výplatu podílĤ ze zisku
v obchodních spoleþenstvích (s ohledem na církevnČ stíhanou lichvu). V té dobČ vedle
italských obchodních center vznikala i další stĜediska a právČ Lyon se svými trhy
s koĜením a pod královskou ochranou (ustavenou dekretem Ludvíka XI. z roku 1464)
mezi nČ patĜil. Odezvy této situace v díle ChuquetovČ jsou tedy zcela pĜirozené.10 Za
zmínku ještČ stojí, že Chuquet je z velké þásti autorem našeho pojmenování mocnin
desítky.11
Souþasné hodnocení [10, 11] Éstienna de La Roche je ménČ pĜísné než jeho obecné
odmítnutí jako plagiátora bezprostĜednČ po objevení a publikaci Chuquetovy Triparty.
Její obecný vliv by byl patrnČ menší než vliv Larismethique, protože nebyla psána pro
širší veĜejnost, ale pouze pro svého autora jako pĜíprava pro vyuþování. Éstienne de La
Roche ostatnČ Chuqueta vedle Pacioliho jako svĤj zdroj uvádí. RozšiĜování knihtisku
zásadnČ zmČnilo situaci ve srovnání s dobou vzniku Triparty. Již v roce 1515 vyšel
v Lyonu pĜeklad knihy Juana de Ortega12 o aritmetice, který pro Éstienna de La Roche
mohl být inspirací. OprávnČnou výtkou však mĤže být, že nepĜevzal všechny Chuquetovy
novinky z oblasti notace, ale snaha psát pro širší veĜejnost se zde patrnČ prosadila. Zápis
mocnin neznámé však pĜevzat byl, i když s komickým dĤsledkem, že v XIX. století byl
mylnČ interpretován.13 Larismethique se v XVI. století stala obecnČ známou, byla znovu

9

Objevuje se poprvé asi u Fibonacciho, poté u Jacopa da Firenze (rukopis Tractatus algorismi z roku 1307)
a Ĝady dalších matematikĤ až po Eulera, podrobnČ viz [6, 7]. Jednoduché Ĝešení u Jacopa da Firenze se týká
poþtu pomeranþĤ trhaných kolemjdoucími v sadu, kde kolem 81 plodĤ projde 9 návštČvníkĤ [6]; Ĝešení je ovšem
mnoho a zobecnČný problém patĜí do teorie þísel.
10
Uvećme alespoĖ jeden pĜíklad: Obchodník pĤjþil jinému obchodníkovi jistou þástku s úrokem 10 %, úrok mu
náležel jako zamČstnavateli na konci každého roku. A tak se stalo, že na konci tĜetího roku dlužník dlužil
celkovou sumu 100 livrĤ ... urþi, kolik mu bylo pĤjþeno v prvním roce. Chuquet úlohu správnČ Ĝeší složeným
úrokováním.
11
Slovo milion pro 106 se používalo již kolem roku 1270, francouzský matematik na dvoĜe Ludvíka XI.
Jehan Adam (XV. století) použil v roce 1475 termíny bymillion a trimillion pro 1012 a 1018. Avšak teprve
Chuquet ve své Triparty zavádí 106 jako charakteristický interval a termíny byllion pro 1012, tryllion pro
1018, quadrillion pro 1024, septyllion pro 1030 atd. Toto názvosloví je pĜevzato i v Larismetique. V roce
1549 cituje básník a matematik Jacques Peletier du Mans (1517–1582) termín milliart údajnČ již používaný
pro 109. Po roce 1688 je nahrazen slovem milliard a v XVII. století vzniká jemnČjší dČlení
s charakteristickým intervalem 103 a s výrazy billiard pro 1015, trilliard pro 1021 atd. .Tato stupnice zvaná
krátká [l’echelle courte] na rozdíl od pĤvodní Chuquetovy dlouhé [l‘echelle longue] byla pĜijata v USA,
avšak s jinými termíny, konkrétnČ billion je 109, trillion je 1012, quadrillion je 1015, takže napĜ. 1024 je
septillion v USA a quadrillion v EvropČ. NejvČtší komplikací je ovšem americký termín billion pro
evropskou miliardu.
12
Juan de Ortega (1480–1568), dominikánský mnich, povČĜený Ĝádovými pĜedstaviteli výukou komerþní
matematiky v Aragonii. V roce 1512 vydává úspČšnou knihu Tractado sublitisimo d’arithmetica y da geometria,
jejíž pĜeklad byl první francouzskou tištČnou knihou o komerþní matematice.
13
Francouzský matematik Michel F. Chasles (1793–1880) ve tĜech pracích o historii algebry pĜednesených
v roce 1841 v Akademii vČd považoval ChuquetĤv výraz 22 za mocninu dvojky a nikoliv za 2x2.
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vydána v roce 1538 i nČkolikrát citována rĤznými autory a je pravdČpodobné, že
ChuquetĤv rukopis by pro svou obtížnost této popularity nedosáhl.
ZávČrem pĜipomenutí obou lyonských matematikĤ je otázka, kde jsou koĜeny jejich
pĜíspČvkĤ k aritmetice, algebĜe a geometrii, a pocit, že pĜi studiu historie matematiky
musíme podstatnČ prohloubit své dosavadní znalosti o XIV. a XV. století, zvláštČ v Itálii,
k níž naši pozornost obrací Ĝada již nalezených, ale dosud nezpracovaných rukopisĤ [12],
nemluvČ o tČch, které jsou dosud skryty v rĤzných neprozkoumaných archivech.
2.2

Johannes Widmann, Adam Ries

Johannes Widmann se narodil v Chebu kolem roku 1460, datum a místo jeho úmrtí
není známo, ale obecnČ se uvádí po roce 1498 v Lipsku. Zde dosáhl titulu mistra
svobodných umČní v roce 1485 (podle nČkterých údajĤ 1486) a poté na lipské univerzitČ
pĜednášel jako první v nČmeckých zemích algebru. Další údaje o jeho životČ neexistují,
zachovaly se však poznámky jednoho z jeho studentĤ, podle nichž používal bČžnČ
znaménka +, − , poþítal i s iracionálními þísly a uvádČl Ĝešení rovnic vyšších stupĖĤ.
Jméno v dČjinách matematiky Widmannovi zajišĢuje jeho uþebnice komerþní matematiky
Behende vnd hubsche Rechnung auf allen kauffmanschafft [Hbité a pČkné poþítání pro
všechny kupce], která byla vytištČna v Lipsku roku 1489. Kniha se stala velmi populární
a byla opakovanČ vydána v letech 1508, 1519 a 1526.14 Poprvé v tištČném textu jsou v ní
použita znaménka +, −. Widmann tuto notaci neuvádí jako svĤj vynález, pouze ji
vysvČtlí. Tvar + byl údajnČ vymyšlen pro svou podobnost se zpĤsobem psaní latinské
spojky et (tj. a), existují však i jiné výklady (viz napĜ. [13], [20]).15 V první þásti
Widmannovy uþebnice je probráno poþítání s celými þísly a zlomky, druhá þást se zabývá
úmČrnostmi (trojþlenkou) a rovnicemi, tĜetí je vČnována geometrii. Cantor v [13]
podrobnČ rozebírá zdroje Widmannova výkladu. V pĜípadČ geometrie to jsou Ĝecké
(pĜedevším Eukleidés) a arabské zdroje. Poþítány jsou plochy rĤzných n-úhelníkĤ,
polomČr kružnice vepsané pravoúhlému trojúhelníku, pĜipomenuta je Heronova formule
a je uveden také pozoruhodný vzorec pro výpoþet polomČru kružnice opsané trojúhelníku
obecnému ze znalosti základny, výšky na ní kolmé a úseku základny výškou vytþeného.
Za souþasné oživení zájmu vdČþí Widmann BarbaĜe Gärtnerové, autorce rozsáhlého
(678 stran) spisu [15]. V jeho první þásti vedle Widmannova životopisného pĜehledu jsou
zmínČny jeho dva latinské tisky (Regula Falsi a Tractatus proportionum) a popsány
okolnosti vydání nČmecké uþebnice. Další kapitola se zabývá pĜedevším jazykovou
analýzou Rechenbuch v obecných podmínkách tehdejší doby a z hlediska snahy
o vytvoĜení obecnČ pĜístupného textu. Zde autorka shledává, že požadavky na þtenáĜe
jsou dosti vysoké, patrnČ ovlivnČné Widmannovým univerzitním pĤsobením. PĜesto, že
se kniha snažila být populární a byla i vícekrát vydána, Riesovy uþebnice (viz dále) ji
postupnČ zcela vytlaþily. TĜetí þást knihy B. Gärtnerové pĜináší komentovaný pĜepis
pĤvodního vydání s opravenými chybami, zjednodušenými obrázky a tabulkami
doplnČnými indexem. Widmannova kniha je tak po více než 500 letech pĜístupná
souþasným zájemcĤm.
V nČkterých pramenech je Widmannovi pĜipisován latinský spis Algoritmus Linealis
vytištČný v Lipsku roku 1489, v nČmž je údajnČ nejstarší popis práce s poþitadlem
14

WidmannovČ uþebnici pĜedcházely dva tisky podobného úþelu vydané v Bamberku v letech 1482 (pouze devČt
listĤ, autorem byl Ulrich Wagner – † asi 1490) a 1483 (77 listĤ, tzv. Babenberger Rechenbuch s nejistým
autorem, kterým byl možná opČt Ulrich Wagner), z nichž Widmann výraznČ þerpal.
15
Ze starších prací je tĜeba zmínit podrobnou analýzu Widmannova díla v [13, str. 209–229].

196

publikovaný v NČmecku. Knihu podrobnČ rozebírá i Cantor [13], avšak bez udání autora
a s letopoþtem vydání 1490. Za zmínku stojí, že je v ní uveden prakticky souþasný
algoritmus pro násobení vícemístných þísel v desítkové soustavČ.
Adam Ries se narodil v Staffelsteinu (u Bamberka) roku 1492, resp. 1493, v rodinČ
mlynáĜe. Údaje o jeho dČtství zcela chybČjí, po roce 1509 žije s mladším bratrem ve
CvikovČ [Zwickau]. O jeho vzdČlání není nic známo, avšak v roce 1518 zakládá v Erfurtu
matematickou školu, udržuje styky s místní univerzitou a píše své první dvČ knihy.
V roce 1522 (1523?) odchází do saského Annabergu s novČ otevĜenými stĜíbrnými doly.
PostupnČ pracuje v rĤzných komerþních úĜadech v Annabergu a Norimberku a roku 1529
je jmenován saským dvorním matematikem. Hlavním zdrojem jeho pĜíjmĤ bylo vydávání
mimoĜádnČ úspČšných uþebnic matematiky, jejichž cílem bylo šíĜení základních
matematických znalostí v celé populaci. Své knihy postupnČ upravoval pĜi jejich dalších
vydáních; poslední uþebnice je z roku 1550. Jeho popularita je až do dnešních dnĤ
nesmírná a jeho jméno se stalo souþástí školských úsloví typu 5×7, das macht nach
Adam Ries 35 [5×7, to je podle Adama Riese 35]. DĤvodem je kvalita a pĜístupnost jeho
uþebnic napsaných v dobČ, kdy se základní aritmetické úkony staly díky rostoucímu
obchodu obecnou potĜebou. Johannes Widmann byl bezpochyby Riesovým
pĜedchĤdcem, ale jeho uþebnice byly orientovány na stĜedoškolské a vysokoškolské
studenty. O Riesovi však lze jen s mírnou nadsázkou Ĝíci, že už témČĜ pĜed 500 lety
nauþil celý nČmecký národ poþítat. Z tohoto hlediska je jeho postavení v historii
matematiky zcela unikátní. Adam Ries umírá v roce 1559, místo jeho hrobu však není
známo.
Dále jsou uvedeny Riesovy knihy se struþnými charakteristikami.
1)

2)

3)

4)

Rechnung auff der linihen [Poþítání na linách] vychází poprvé v Erfurtu roku 1518
a doþkala se ještČ tĜí dalších vydání.16 Podle Riesova úvodu byla uþebnice urþena
pĜedevším dČtem a obsahuje sþítání, odþítání, násobení a dČlení, práci se zlomky
a pĜevody rĤzných mČnových, váhových a jiných jednotek.
Rechnung auff der Linihen und Federn [Poþítání na linách a cifrách] je obsahovČ
širší (zahrnuje úmČrnosti a rovnice a dokonce i magické þtverce) a je urþena
komerþním kruhĤm. První vydání je z roku 1522 a do roku 1656 vyšla uþebnice ve
108 vydáních.17
Další kniha s názvem Coss zĤstala v rukopise z roku 1524 až do svého prvního
vydání v roce 1992.18 Druhou verzi dokonþenou v roce 1550 odkázal Ries svým
synĤm, z nichž Abraham ji upravil a pĜepis jeho verze i faksimile její þásti vyšly
v roce 1999.19
Ein Gerechent Büchlein/ auff den Schöffel Eimer vnd Pfundtgewicht byla napsána
roku 1533, vydána 1535 a obsahuje pĜevodní tabulky rĤzných mČr. Podle Riesova

16
Kopii jejího druhého vydání z roku 1522, doplnČnou úvodem a komentáĜi, vydal v MnichovČ roku 1992
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften pod názvem Das 1. Rechenbuch von Adam Ries.
17
Pod titulem Das 2. Rechenbuch von Adam Ries, doplnČnou úvodem a komentáĜi, uþebnici vydal Institut für
Geschichte der Naturwissenschaften v MnichovČ roku 1991.
18
Coß. Faksimile und Kommentar. Teubner Verlag, Leipzig, 1992. Pro popularizaci Riesova jména mezi
anglickými þtenáĜi byla vydána kniha autorĤ Luderer B., Kauzner W., Wussing H., Ries A.: Adam Ries and his
“Coss“: a contribution to the development of algebra in 16th century Germany. Edition am Gutenbergplatz,
Leipzig, 2004.
19
Die Coss von Abraham Ries. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, München, 1999. Slovo Coss
znamenalo v nČmþinČ algebra; termín je odvozen od italského slova cosa [tj. vČc, rozumí se neznámá]. Jsou jím
oznaþovány aritmetické spisy XV. až XVI. století, obsahující kromČ numerických pĜíkladĤ i obecné algebraické
problémy a používající postupnČ zavádČné matematické symboly.
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5)

2.3

úvodního slova mČla „pomoci obyþejným chudým lidem vyhnout se ošizení pĜi
nákupu chleba“.
Rechenung nach der lenge/ auff den Linihen vnd Feder [Podrobné poþítání na linách
a cifrách] je doplnČná a pĜepracovaná verze Riesovy poþetnice z roku 1522
vycházející v roce 1550; je památná tím, že na jejím titulním listČ je jediný
dochovaný portrét Adama Riese.
Albrecht Dürer

Poslední autor Paracelsovy doby, kterému se budeme vČnovat, svČtovČ proslul
v jiném oboru než matematice, jeho pĜínos ke geometrii s oblastí jeho hlavní þinnosti
však úzce souvisí.20 Albrecht Dürer se narodil v Norimberku roku 1471 jako tĜetí dítČ
(z osmnácti) klenotníkovi stejného jména.21 Neobyþejné nadání pro malíĜství projevoval
od dČtství, o þemž svČdþí jeho autoportrét nakreslený ve vČku 13 let. Po uþednických
letech u norimberského malíĜe Michaela Wohlgemuta se v roce 1490 vydává na þtyĜletou
cestu po NČmecku a koncem roku 1494 opČt odchází na cesty, tentokrát pĜedevším do
Verony a Benátek. Zde poznal zobrazovací metody benátského malíĜství a seznámil se
s jejich tehdejším pĜedním reprezentantem Giovannim Bellini (snad i s jeho žáky
Giorgionem a Tizianem). PatrnČ se zde setkal také s Jacopem de Barbari22, který kolem
roku 1500 strávil rok v Norimberku a s Dürerem byl tehdy v úzkých vztazích. Po návratu
do NČmecka zvolna roste Dürerova povČst, zvláštČ po jeho úspČšném portrétu saského
kurfiĜta Frederika Moudrého z roku 1496. Již tehdy se Dürer zaþíná intenzivnČ zajímat
o matematické principy kresby, studuje Eukleidovy Základy a Vitruviovy knihy
o architektuĜe, v nichž ho zaujala pĜedevším teorie lidských proporcí, které se pak vČnuje
až do konce svého života. V letech 1505 až 1507 navštČvuje Itálii podruhé a snad se
kromČ s Barbarim setkává i s Lucou Pacioli; pĜi této návštČvČ se vČnuje pĜedevším
prohloubení svých matematických znalostí. Zbývajících 20 let svého života (s výjimkou
krátké návštČvy Nizozemí) tráví již v NČmecku a vČnuje se jak malbČ, tak geometrii. Jeho
zdravotní stav se postupnČ zhoršuje a umírá roku 1528. Dnes je považován za zakladatele
nČmecké malíĜské školy a jeho pozoruhodné perokresby, dĜevoryty, lepty a obrazy jsou
stálým zdrojem obdivu23, o þemž svČdþí Ĝada monografií (napĜ. [19, 20]) i jejich
mimoĜádnČ obsažná prezentace na internetu.
DürerĤv pĜístup k matematice vyplývá z jeho chápání umČní jako kombinace
schopnosti (Ĝemeslné, umČlecké) a znalosti teorie24 a za tuto pro umČlce nezbytnou teorii
považoval právČ geometrii. ShrĖme proto z tohoto hlediska struþnČ situaci svČtovČ
nejpokroþilejšího italského malíĜství v poþátcích renesance. DĤležitost geometrie byla
uznávána i ve stĜedovČku a existovala Ĝada dČl vČnovaných odpovídajícím problémĤm
a napsaných v XIII. až XV. století, ale uvádČná pravidla byla þistČ praktická bez
jakéhokoliv odĤvodnČní þi zobecnČní. KromČ toho stĜedovČká malba se nesnažila
zobrazovat objekt, ale jeho pĜedstavu v umČlcovČ mysli nebo také odraz malby jiného
tvĤrce v malíĜových pĜedstavách. Renesanþní malíĜ má naopak podle Dürerových slov

20
Není to zdaleka poprvé, kdy se Albrecht Dürer objevuje na konferencích o historii matematiky a v edici
DČjiny matematiky, viz napĜ. [16, 17, 18].
21
DürerĤv otec pĜišel do NČmecka se jménem maćarské vesnice Antos (dveĜe), z níž pocházel. Jméno si zmČnil
na Tür, pozdČji Türer, jeho syn je pak zmČnil na Dürer.
22
Jacopo de Barbari (1440–1515), významný benátský malíĜ a rytec, první známý autor klasického zátiší.
23
PĜipomeĖme jeho RĤžencovou slavnost, patrnČ nejcennČjší obraz naší Národní galerie.
24
Tento význam skuteþnČ pĤvodnČ mČlo latinské slovo ars: 1) dovednost, 2) souhrn pravidel, teorie.
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vČdČt, že „þím více se mu podaĜí napodobit skuteþnost, tím lepším a umČleþtČjším se jeho
dílo stane“.25 ZároveĖ v této souvislosti pĜipomíná díla Ĝeckých a Ĝímských sochaĜĤ.
Z hlediska perspektivy v malíĜství bylo v DürerovČ dobČ již leccos objasnČno, napĜ.
zmenšování vzdalujících se objektĤ, konvergence kolmic k rovinČ pozorování do
jediného bodu atd. Východiskem byly Eukleidovy Základy a práce Ĝímských autorĤ
pĜevzaté a západnímu svČtu pĜedané Araby. O jejich další rozšíĜení se postarali mj.
R. Grosseteste a R. Bacon a základem byla pĜedstava, že objekty jsou vidČny pĜímými
svČtelnými paprsky konþícími v lidském oku. Tyto teoretické principy však nebyly
aplikovány na grafickou reprezentaci objektĤ. Podle našich znalostí byl prvním, kdo se
pokusil o aplikaci geometrických principĤ na grafickou reprezentaci objektĤ, Filippo
Bruneleschi.26 PĜišel s myšlenkou, že mezi oko a objekt umístíme prĤhlednou desku, poté
provedeme eukleidovskou konstrukci paprskĤ mezi okem a objektem a jejich prĤseþíky
s prĤhlednou plochou nám vytvoĜí obraz objektu. Myšlenku o nČco pozdČji podrobnČ
popsal Piero della Francesca27 v traktátu De prospektiva pingendi [O perspektivČ
v malíĜství] napsaném kolem roku 1480, avšak vytištČném až v roce 1899. Metoda
používaná v architektuĜe a spoþívající v konstrukci perspektivních pohledĤ ve dvou na
sebe kolmých smČrech zde byla aplikována na lidské tČlo (tzv. construzione legitima).
Dürer se do dČjin matematiky zapsal svými dvČma knihami v nČmeckém jazyce, které
jsou výsledkem jeho dlouholeté práce a vyšly až na sklonku jeho života. Snažil se
v nich napsat to, co by podle jeho názoru z geometrie mČli vČdČt ti, kteĜí se zabývají
výtvarným umČním všeho druhu – od malby a grafiky až po užité umČní. Pro jejich
napsání si musel pĜedevším vytvoĜit vlastní nomenklaturu, protože geometrická tematika
byla v tomto období rozvíjena jenom v Itálii. První knihou bylo þtyĜdílné Vnderweysung
[Underwderweysung] Messung mit dem Zirckel uñ Richtscheyt in Linien, Ebenen unnd
gantzen Corporen [Pojednání o mČĜení kružítkem a pravítkem na pĜímkách, v rovinách
a tČlesech], vydané v Norimberku v roce 1525 (upravené posmrtné vydání je z roku 1538,
latinská vydání jsou z let 1532, 1535 a 1605).28 Podrobný rozbor obsahu je uveden v [19, 21].
První þást je vČnována jednorozmČrným objektĤm, tj. algebraickým kĜivkám,
spirálám, epicykloidám, konchoidám aj. Pozoruhodný je jeho pĜístup k elipse, parabole
a hyperbole, jež dĤslednČ zavádí jako hranice rovinných ĜezĤ kuželu a odtud odvozuje
jejich konstrukci.29 Také druhá þást se zabývá matematikou, konkrétnČ dvourozmČrnými
obrazci, pĜedevším pravidelnými n-úhelníky, a uvádí jejich pĜesné þi pĜibližné konstrukce
pro n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Uvedeny jsou i pĜibližné metody trisekce
úhlu a kvadratury kruhu. Obsahuje i ornamenty a mozaiky, zĜejmČ s pĜihlédnutím k vlivu
arabského ornamentálního umČní. Na ni navazuje þtvrtá þást vČnovaná trojrozmČrné
geometrii, projekcím a perspektivČ, rozvíjející výše zmínČné italské metodiky. V jejím
úvodu je probráno pČt platónských tČles, devČt polopravidelných tČles archimédovských
a osm tČles Dürerovy vlastní konstrukce. Pouze tĜetí þást je orientována prakticky
a pojednává o aplikacích geometrie v architektuĜe, dekoracích a dalším užitém umČní.
25

Podle [19], str. 243.
Filippo Bruneleschi (1377–1446), florentský sochaĜ a pĜedevším architekt, proslavený mnoha svými stavbami,
zvláštČ pak dokonþením chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii.
27
Piero della Francesca (asi 1415–1492), významný italský malíĜ, známý též svým zájmem o matematiku
a využití geometrie v malíĜství.
28
Všech 186 obrázkĤ z prvního vydání Dürerovy knihy je vystaveno na internetové adrese
digital.slub-dresden.de/sammlungen/titeldaten/27778509X/
29
Jeho slavná a již Keplerem komentovaná chyba s vejcovitou elipsou je dobĜe známá. Správnou konstrukci
Dürer lehce poopravil na základČ svého pevného pĜesvČdþení, že Ĝez a tedy ani elipsa nemají dvČ osy symetrie.
26
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Vyskytují se zde návrhy pomníkĤ, staveb (pozoruhodné jsou stĜechy s malým sklonem
ostĜe kontrastující s gotickou architekturou) a sluneþních hodin (i se tĜemi navzájem
kolmými þíselníky), ale dnes jsou z ní nejþastČji pĜipomínány navržené geometrické
konstrukce ozdobných latinských i gotických (zcela originální Dürerovy návrhy) písmen.
Druhá Dürerova matematická kniha Vier Bücher von menschlicher Proportion [ýtyĜi
knihy o lidských proporcích], Norimberk, 1528, vyšla až pĤl roku po jeho smrti a její
závČr tvoĜí nekrolog napsaný Dürerovým dlouholetým pĜítelem W. Pirckheimerem30.
Jejím obsahem je rozbor proporcí lidského tČla a je þásteþnČ ovlivnČna autorovým
obdivem k VitruviovČ De Architectura a také dílem Leonarda da Vinci. Dürerova kniha
je však podstatnČ podrobnČjší a matematicky exaktnČjší. Dürer promČĜil postavy
vysokého poþtu mužĤ, žen i dČtí a výsledky zpracovává dvČma zpĤsoby. První pĜístup
spoþívá v promČĜení vzájemných vzdáleností nČkolika pevnČ definovaných bodĤ lidského
tČla znormovaných výškou postavy. V druhém pĜístupu rozdČlil výšku na šest stejných
dílĤ a podle nich vyjadĜoval své výsledky. Jejich zpracování je obsahem prvních dvou
þástí díla. Ve tĜetí þásti jsou údaje pĜetransformovány na pĜípady osob velmi tlustých
nebo naopak extrémnČ štíhlých a dále je velká pozornost vČnována proporcím lidských
hlav. V poslední þásti je studován pohyb lidských postav a jsou konstruovány i jimi
vrhané stíny. Jako celek je kniha první studií lidských postav z estetického hlediska.
V ĜadČ svých maleb i studií Dürer zachytil i rĤzná zvíĜata a rostliny a jeho vztah k realitČ
vystihuje následující citát z knihy o proporcích: Opravdové umČní je pevnČ zachyceno
v PĜírodČ. ÚspČšný je pouze ten, komu se je v ní podaĜí objevit.

3 ZávČr
PĜíspČvek byl vČnován životĤm a dílu pČti osobností, které jsou ještČ po 500 letech
vzpomínány a jejichž díla jsou znovu objevována, studována a vydávána. Spojuje je
jeden spoleþný cíl: uþit matematiku své spoluobþany. Dürerovo úsilí se obrací
k výtvarníkĤm všech typĤ, Chuquet a de la Roche pĜipravují své žáky pro uplatnČní
v komerþní sféĜe, Widmann se obrací ke svým stĜedoškolským a vysokoškolským
studentĤm, a Ries ke všem obþanĤm, vþetnČ nejchudších vrstev. Je zĜejmé, že dobĜe uþit
matematiku je také jedna z cest, jak vstoupit natrvalo do jejích dČjin.
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Obr. 1 Úryvek z Chuquetovy Triparty zavádČjící terminologii pro násobky 106.

Obr. 2 TĜi stránky z Widmannova Behende vnd hubsche Rechnung auf allen kauffmanschafft;
na levé z nich je zavedení znamének + a −.
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Obr. 3 Titulní stránky Riesových Rechnung auff der Linihen (1525) a Rechnung auff der
Linihen und Federn (1533).
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Obr. 4 Stránka z Rechnung auff der Linihen und Federn (1522) a titulní stránka
Rechenung nach der lenge auff den Linihen vnd Feder (1550) s jediným soudobým
portrétem Riese.
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Obr. 5 Konstrukce paraboly jako Ĝezu kuželem z I. þásti Underweysung (1525).

Obr. 6 Perspektivní malba loutny ze IV. þásti Underweysung.
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Obr. 7 Náþrt konstrukce sluneþních hodin a polygonální sluneþní hodiny ze tĜetí þásti
Underweysung.
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Obr. 8 Ukázka geometrických konstrukcí písmen ze tĜetí þásti Underweysung.
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Obr. 9 Ukázka z italského vydání Della Simmetria Dei Corpi Humani, Libri Quattro.
Presso Domenico Nicolini, Benátky, 1591.

Obr. 10 Ukázka z Vier Bücher von menschlicher Proportion. Norimberk, 1528.
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Obr. 11 Ukázka z III. knihy Vier Bücher von menschlicher Proportion (1528).
Deformace proporcí lidské hlavy.

Obr. 12 Ukázka z I. knihy (Proporce dítČte) a ze IV. knihy (Lidská postava v pohybu).
Vier Bücher von menschlicher Proportion (1528).
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O BINOMICKÉ VċTċ S RACIONÁLNÍMI
A REÁLNÝMI EXPONENTY
ANTONÍN SLAVÍK
Abstract: This contribution focuses on the history of the general binomial theorem with
rational or real exponents. The theorem was discovered by Gregory and Newton in the
17th century and was an essential tool in the subsequent development of analysis.
Nevertheless, the first correct proof due to Abel appeared as late as in the 19th century.

1 Objev zobecnČné binomické vČty
Klasická binomická vČta byla známa již ve stĜedovČku, speciální pĜípady dokonce již
ve starovČku. Historii tohoto tvrzení se zde nebudeme vČnovat a pĜípadné zájemce
odkazujeme napĜ. na þlánek [1]. První písemnou zmínku o možnosti zobecnČní
binomické vČty najdeme v práci Jamese Gregoryho z roku 1670. Text není na první
pohled pĜíliš srozumitelný; Gregory pracuje se zadanými þísly a , b , c , d , e , která
splĖují log b = e , log(b + d ) = e + c , a hledá þíslo, jehož logaritmus je e + a . Bez dalšího
vysvČtlení tvrdí, že toto þíslo lze získat jako souþet Ĝady
b+

a
a a − c d 2 a a − c a − 2c d 3
⋅d + ⋅
⋅
+ ⋅
⋅
⋅ 2 +
c
c 2c
b
c 2c
3c
b

Protože platí
e+a =e+

§ § d ·a / c ·
a
a
(e + c − e) = log b + (log(b + d ) − log b) = log¨ b¨1 + ¸ ¸ ,
¨ © b¹ ¸
c
c
©
¹

lze Gregoryho výsledek pĜepsat ve tvaru
§ d·
b¨1 + ¸
© b¹

a/c

§ a a a − c d a a − c a − 2c d 2
·
= b ⋅ ¨¨1 + + ⋅
⋅ + ⋅
⋅
⋅ 2 + ¸¸ ,
2
2
3
c
c
c
b
c
c
c
b
©
¹

což je binomická vČta pro racionální exponenty.
Isaac Newton dospČl k podobnému objevu již v roce 1665, své výsledky však popsal
až roku 1676 v dopise Henrymu Oldenburgovi. Newton se nejprve snažil o výpoþet
integrálĤ typu
x

f n ( x) = ³ (1 − t 2 ) n / 2 dt ,
0

kde n je pĜirozené þíslo. Z klasické binomické vČty snadno plyne, že pro n sudé platí
n/ 2
§ n / 2 · x 2 m +1
¸¸
.
f n ( x) = ¦ (−1) m ¨¨
m=0
© m ¹ 2m + 1

Pro lichá n dospČl Newton nepĜíliš korektními úvahami k analogickému vztahu
∞
§ n / 2 · x 2 m +1
¸¸
f n ( x) = ¦ (−1) m ¨¨
.
m =0
© m ¹ 2m + 1
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Derivováním podle x pak obdržel speciální pĜípad binomické vČty:
∞
§ n / 2 · 2m
¸¸ x .
(1 − x 2 ) n / 2 = ¦ (−1) m ¨¨
m =0
© m ¹
NáslednČ usoudil, že bude platit
∞
§q·
(1 − x 2 ) q = ¦ (−1) m ¨¨ ¸¸ x 2 m
m =0
© m¹
pro každé racionální þíslo q , a nakonec dospČl k obecné binomické vČtČ. Newton si
uvČdomoval, že prakticky nic nedokázal, a snažil se nČkteré speciální pĜípady binomické
vČty ovČĜit jiným zpĤsobem (umocnil napĜ. formálnČ rozvoj pro (1 − x 2 )1 / 2 na druhou
a zkontroloval, že opravdu vyjde 1 − x 2 ).
ZobecnČná binomická vČta hrála klíþovou roli pĜi hledání mocninných Ĝad
elementárních funkcí, objevuje se napĜ. v NewtonovČ odvození Ĝady pro arkus sinus
(odtud pak lze získat Ĝadu pro sinus) nebo v EulerovČ odvození Ĝad pro exponenciálu
a logaritmus.

2 Pokusy o korektní odvození binomické vČty
Gregory ani Newton neuvedli, za jakých pĜedpokladĤ binomická vČta platí (Newton
však u jednoho z rozvojĤ poznamenává, že Ĝadu je možné užít jen pro dostateþnČ malé
hodnoty x ).
VšimnČme si nyní základní myšlenky, na které jsou založeny pozdČjší dĤkazy
binomické vČty u Eulera, Cauchyho a Abela. Zvolíme-li pevnČ þíslo x a oznaþíme-li
∞
§a·
f (a ) = ¦ ¨¨ ¸¸ x m ,
m =0 © m ¹

lze dokázat, že pro každou dvojici reálných þísel a , b platí f (a + b) = f (a ) ⋅ f (b) .
Jestliže navíc uvážíme, že f (1) = 1 + x a f je spojitá funkce, pak pĜedchozí funkcionální
rovnice má jednoznaþnČ urþené Ĝešení f (a ) = (1 + x) a .
Tato úvaha je samozĜejmČ korektní jen v pĜípadČ, že výše uvedená Ĝada konverguje.
Cauchy ve své práci z roku 1821 pomocí podílového kritéria dokázal, že to platí pro
x < 1 . NáslednČ se však dopustil chyby, když prohlásil, že funkce f jako souþet Ĝady
spojitých funkcí musí být spojitá. Na tuto chybu upozornil Abel, který roku 1826
uveĜejnil opravený dĤkaz binomické vČty, kde dokonce uvažoval i komplexní exponenty.

3 ZávČr
K sepsání tohoto pĜíspČvku mČ podnítila diplomová práce [2], kterou jsem vedl, a kde
je i seznam další literatury. Informace o historii zobecnČné binomické Ĝady jsme þerpali
pĜedevším z monografie [3]. NČkterá zajímavá fakta týkající se Abelova dĤkazu
binomické vČty a jeho protipĜíkladu k vČtČ o souþtu Ĝady spojitých funkcí lze najít
v þlánku [4] a v 16. kapitole knihy [5].
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STěEDOVċKÝ ZROD TRIGONOMETRICKÝCH
VELIýIN
RADKA SMÝKALOVÁ
Abstract: In this text we will talk about the birth of the trigonometric functions such
as sine, cosine, tangent and cotangent in the Middle Ages.

1 Úvod
PĜibližnČ tisíc let stĜedovČku prošly aĢ už existující, þi novČ vznikající oblasti
matematiky velkým vývojem (jazyk, pojmy, postupy, symbolika). Nejinak tomu bylo
i v oblasti našeho zájmu, v trigonometrii. Tabulky tČtiv, díky nimž byli starovČcí
astronomové schopni dopoþítat úhly i délky stran pravoúhlého trojúhelníku, ustupovaly
do pozadí. Objevovaly se vhodnČjší trigonometrické veliþiny (jako napĜíklad sinus nebo
tangens), které byly po Ĝadu staletí chápány jako délky, pozdČji jako pomČry, podíly þísel
(zlomky) a koneþnČ jako þísla. I názvy a symboly pro nové trigonometrické veliþiny
prošly složitým vývojem. Málokdo ví, že až uþenci raného novovČku dali tČmto
veliþinám oznaþení, které pĜetrvalo až do dneška.
Velké uplatnČní v astronomii a kartografii a potĜeba stále pĜesnČjších tabulek
motivovaly mnohé stĜedovČké vzdČlance k novým a stále hlubším zkoumáním, jaké
obecné vlastnosti mají závislosti, které trigonometrické veliþiny vyjadĜují. Jejich
výsledky pak na pĜelomu patnáctého a šestnáctého století vedly ke vzniku teorie
goniometrických funkcí, které se analytickou cestou definitivnČ odpoutaly od svých
staletých nositelĤ – délek stran a velikostí úhlĤ trojúhelníkĤ. Pro geometrické výpoþty se
význam tČchto funkcí nijak nesnížil, ba naopak. Analytické prostĜedky tyto výpoþty
(nadále v praxi vysoce potĜebné a žádané) ještČ více zefektivnily.
ZamČĜíme se nyní na dvČ asijské oblasti a uvedené nejdĤležitČjší stránky vývoje
stĜedovČké trigonometrie doplníme o konkrétní pĜínosy jednotlivých osobností.

2 Trigonometrie v Indii
V oblasti trigonometrie se Indové opírali o práce helénistických autorĤ, ale pĜinesli
také mnoho nového. Nejvíce þerpali z pomČrnČ rozvinuté trigonometrie tČtiv od
Ptolemaia. VzpomeĖme, že jeho tabulka udává délku tČtivy v kruhu jako funkci
stĜedového úhlu, který vymezuje. ěešení libovolného rovinného trojúhelníku pomocí
Ptolemaiovy tabulky bylo však velice zdlouhavé, což vedlo indické uþence k zavedení
nových trigonometrických veliþin. První a nejdĤležitČjší byla veliþina sinus. Díky ní se
již s tČtivami pĜi Ĝešení trojúhelníkĤ setkáváme velice málo, neboĢ poloviþní délka tČtivy
oblouku ϕ je rovna sinu oblouku ½ϕ. Ilustrujme nyní poloviþní délky tČtiv v kružnici
o daném polomČru r pomocí obrázku. Za pĜedpokladu, že polomČr kruhu se rovná jedné
a pĜi oznaþení Į = | BAC | definujeme po vzoru IndĤ veliþiny sinus a kosinus pĜíslušné
úhlu Į rovnostmi
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sin Į =

1
| BC | = | BD | = | SE |,
2

Po zavedení úhlu ȕ = | ABC | =

cos Į =

1
| AC | = | AE | = | SD |.
2

π

–- Į okamžitČ dostáváme rovnosti
2
sin ȕ = cos Į a cos ȕ = sin Į.

Je nutné zdĤraznit, že tČmto dvČma novým délkovým veliþinám, které Indové

π

, Ĝíkáme dnešním zpĤsobem sinus a kosinus
2
a jejich hodnoty znaþíme sinĮ, resp. cosĮ, i když to je korektní pouze v pĜípadČ polomČru
r = 1. Sami Indové pro tyto veliþiny mČli své názvy, které následnČ prošly dlouhým
historickým vývojem.
používali pouze pro úhly z intervalu 0,

Obr. 1

3 Trigonometrie v arabských zemích
Arabská matematika byla nejvíce ovlivnČna matematikou mezopotámskou, Ĝeckou
a indickou. Z indické matematiky pĜevzala zápis þísel a algoritmy pro písemné poþítání,
z Ĝecké matematiky abstraktní geometrii a myšlenku axiomatické výstavby matematiky,
z mezopotamského a egyptského svČta pĜevzala tradici numericky nároþných výpoþtĤ
a pĜedevším dĤraz na užití matematiky v praktickém životČ. Desítkový poziþní systém
pronikal pomalu na Blízký východ a byl používán vedle domácích systémĤ.
Pro rozvoj matematiky mČla základní význam hlavní pĜírodní vČda té doby –
astronomie. Není tedy divu, že stejnČ jako v Indii, rovnČž v islámských zemích byli
matematikové vČtšinou i astronomy. ýlánkem, který spojoval matematiku a astronomii,
byla právČ trigonometrie.
Základ arabských trigonometrických znalostí tvoĜila díla pĜedchĤdcĤ starších kultur
– jedna z indických Siddhántas, PtolemaiĤv Almagest a Menelaova Sférika. Inspirováni
jejich výsledky a metodami zavedli arabští uþenci nČkteré nové trigonometrické pojmy,
prozkoumali vlastnosti trigonometrických veliþin a vyĜešili všechny pĜípady rovinných
a sférických trojúhelníkĤ. Tím postupnČ propracovali trigonometrii jako samostatnou
oblast matematiky.
PĜistupme k tomu hlavnímu, þím konkrétním pĜispČli arabští uþenci k rozvoji
trigonometrie – zavedli nové veliþiny tangens, kotangens a také sekans a kosekans. Tyto
trigonometrické veliþiny se v islámských dílech objevily v devátém století v souvislosti
s gnómonikou, tedy nikoli v souvislosti s tČtivami a oblouky vztahujícími se ke kruhu, jak
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tomu bylo u veliþin sinus a kosinus. Na obrázku vidíme Slunce S a tyþ AC kolmou
k povrchu ZemČ. Tyþ AC vrhá stín AB, z jehož konce B je vrchol C tyþe vidČt pod
výškovým úhlem, který oznaþíme Į. Za pĜedpokladu, že | AC | = jeden stupeĖ = 60 minut, závisí délka stínu | AB | i délka | BC | sluneþního paprsku mezi body B a C pouze na
úhlu Į. Tyto dvČ Araby zavedené veliþiny dnes nazýváme kotangens, respektive
kosekans:
cotg Į = | AB |,

cosec Į = | BC |.

Obr. 2
Veliþiny tangens a sekans definovali arabští uþenci podobnČ. Tentokrát upevnili tyþ
DF kolmo na svislou zeć, aby byla vodorovná, tj. rovnobČžná se zemským povrchem
(viz obr. 3). Tyþ DF vrhá stín EF. Z vrcholu tyþe D je konec E stínu vidČt pod úhlem,
který oznaþíme į. Za pĜedpokladu, že | DF | = jeden stupeĖ = 60 minut, závisí délka stínu
| EF | i délka | DE | sluneþního paprsku mezi body D a E pouze na úhlu į. Tyto dvČ veliþiny dnes nazýváme tangens, respektive sekans:
tg Į = | EF |,

sec Į = | DE |.

JeštČ jednou poznamenejme, že ve stĜedovČkých arabských zemích byly trigonometrické veliþiny délky (kotangens se nazýval prvním, tangens druhým stínem), jejichž
mírou byly (obloukové) stupnČ. Dnes jsou to samozĜejmČ þísla.
ZdĤraznČme, že Arabové tyto veliþiny pĜiĜazovali pouze úhlĤm z intervalu 0,

215

π
2

.

Obr. 3
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VÝVOJ VÝPOýETNÍ GEOMETRIE
PETRA SURYNKOVÁ
Abstract: This contribution deals with the major developments in computational geometry and computer graphics. It is focused on constructions of curves and surfaces that were
developed for the automotive, aircraft and ship-building industry. Here, computer aided
geometric design, a discipline dealing with computational aspects of geometric objects,
replaced earlier methods of constructions using descriptive geometry.

1 Úvod
1.1

Rozvoj poþítaþové grafiky

V šedesátých letech 20. století se zaþaly vytváĜet základy poþítaþové grafiky. Tehdy
se tento obor zabýval zpracováním grafické informace pomocí poþítaþe. Na zaþátku byly
oblastimi jeho zkoumání otázky výstupu z poþítaþe, vstup grafické informace do poþítaþe
nebo problémy související s vytváĜením, manipulací a popisem grafické informace.
Z rychle se vyvíjejícího vČdního oboru se bČhem sedmdesátých let 20. století zaþaly oddČlovat nové podobory a mezi nimi i obor výpoþetní geometrie (Computational Geometry). V souþasné dobČ se s poþítaþovou grafikou setkáváme doslova na každém kroku, a to
pĜedevším díky rĤstu zobrazovacích možností osobních poþítaþĤ.
1.2

Výpoþetní geometrie

Pojem výpoþetní geometrie v roce 1971 poprvé zavedl Archibald Robin Forrest1. Výpoþetní geometrie zahrnovala geometrické teorie – napĜ. teorie zabývající se transformacemi, zobrazením prostoru do roviny a teorie týkající se konstruování kĜivek a ploch pomocí poþítaþe a grafického výstupu.
V dnešním pojetí je výpoþetní geometrie obor zabývající se návrhem a analýzou efektivních algoritmĤ pro Ĝešení geometrických problémĤ, urþování vlastností a vztahĤ objektĤ v rovinČ a ve vícerozmČrném prostoru. Tyto problémy mohou vycházet z aplikací napĜíklad v poþítaþové grafice nebo prostorovém modelování. Hlavními oblastmi výpoþetní
geometrie jsou kombinatorická výpoþetní geometrie (Combinatorial Computational Geometry) a numerická výpoþetní geometrie, þastČji známá pod názvem geometrické modelování nebo Computer Aided Geometric Design (CAGD). PrávČ tato oblast výpoþetní
geometrie bude pĜedmČtem našeho pojednání.

2 KĜivky a plochy poþítaþové grafiky
2.1

Vývoj konstruování kĜivek a ploch

Geometrické modelování má ve skuteþnosti velmi staré koĜeny, jeho poþátky sahají až
do dob Ĝímského impéria. Z poþátku se využívalo pĜedevším v lodním stavitelství. Techniky, které se pĜi stavbČ lodí uplatĖovaly, se poté nejvíce zdokonalovaly v období 13. až
16. století (pĜedevším v Itálii). K tomu, aby byla základní geometrie lodi uchována, se
využívaly malé dĜevČné modely. Neexistovaly výkresy, které by tvar lodí popisovaly.
1
Absolvent strojního inženýrství na University of Edinburgh, zakládající þlen Computer-aided Design Group,
pozdČji profesor na University of East Anglia. Konzultant u Rolls-Royce, Boeing, General Motors a dalších.

217

První známé zmínky o konstruktivní geometrii, pomocí níž se definovaly kĜivky užité
v lodním prĤmyslu, pocházejí až z roku 1752.
V novodobé historii zaznamenalo geometrické modelování veliký pokrok v oblasti letectví. V roce 1944 publikoval Roy Liming2 knihu Analytical Geometry with Application
to Aircraft, ve které se poprvé objevilo klasické konstruování kombinované
s výpoþetními metodami (viz napĜíklad [3]).
Konstruování kĜivek a ploch spoþívalo v minulosti na metodách deskriptivní geometrie. Liming poprvé zavedl mnohem úþinnČjší metody. Jako první zaþal popisovat kĜivky
numericky. Výhody byly nesporné, neboĢ matematický popis je interpretován, na rozdíl
od kresby þi nákresu, vždy správnČ. Práce Liminga mČla veliký ohlas a brzy se rozšíĜila
i do dalších amerických spoleþností pro výrobu letadel.
KromČ kružnic a kuželoseþek, které se do té doby využívaly jak v lodním, tak
v leteckém prĤmyslu, se zaþaly soustavnČ používat kubiky, plochy se rozdČlily na þásti
(tzv. pláty), které se definovaly matematickými rovnicemi. Na zaþátku šedesátých let
20. století James C. Ferguson3 matematicky popsal plochu s kubickými parametrickými
kĜivkami, na místo ploch vytváĜených do té doby graficky na základČ obloukĤ kuželoseþek.
V téže dobČ dalším významným badatelem, který matematizoval technické výkresy
povrchĤ letadel, byl Steven Anson Coons4. Pracoval na popisu obecných plátĤ ploch, které byly zadávány libovolnými okrajovými kĜivkami. Jeho teorie se staly základem pro
definice ploch, které jsou dnes bČžnČ užívány – napĜ. B-spline nebo NURBS plochy.
V šedesátých letech 20. století se vyrábČjí první poþítaþe, které se využívají ve strojírenském prĤmyslu k Ĝízení strojĤ. PostupnČ se tyto poþítaþe rozšiĜují do dalších odvČtví.
V této dobČ však ještČ nebyly známé metody, jak pĜedávat poþítaþĤm data v numerické
podobČ. Limingova metoda se z poþátku používala jen v leteckém prĤmyslu.
Technický vývoj grafického výstupu z poþítaþe dovršují aktivní grafické obrazovky,
jež napomáhají efektivnímu konstruování kĜivek a ploch.
V EvropČ pĜispČli velkým dílem k rozvoji geometrického modelování (a to právČ
v pĜedávání dat poþítaþi) nezávisle na sobČ Francouzi Paul de Faget de Casteljau
a Pierre Etienne Bézier.
Casteljau (narozen 1930 v Besançon) pracoval pro francouzskou automobilovou firmu
Citroën. K zadávání kĜivek používal kontrolní polygon. Do té doby tato metoda nebyla
nikdy použita. V diferenciální geometrii sice existoval pojem kontrolního polygonu (od
roku 1923), ovšem nenalezl své uplatnČní v praxi. Místo toho, aby se tedy kĜivka nebo
plocha zadávala pomocí bodĤ, které na ní leží, zadává se pomocí blízkých bodĤ. ZmČna
kĜivky þi plochy se zajišĢuje zmČnou poloh bodĤ kontrolního polygonu, nemanipuluje se
tedy pĜímo s kĜivkou nebo plochou. Postup, který Casteljau používal, je dnes známý jako
algoritmus de Casteljau. Firma Citroën však jeho práci držela v tajnosti a i když Casteljau navrhl své postupy už v roce 1959, zveĜejnČny byly až na konci sedmdesátých let
20. století.
Konkurenþní francouzskou automobilkou byla firma Renault, ve které pĤsobil Bézier.
Bézier (narozen 1910 v PaĜíži, zemĜel 1999 v PaĜíži) se na zaþátku šedesátých let stává
vedoucím konstrukþního oddČlení a zabývá se tím, jak poþítaþovČ reprezentovat kĜivky
a plochy. Lze dokázat, že kĜivky, které vyvinul, jsou shodné s tČmi, které popsal Castel-

2
Analytik, pracoval pro North American Aviation (výrobce letadel), spoleþnČ s konstruktérem a designérem
Edgardem Schmuedem matematizoval povrchy letounĤ.
3
Analytik u amerického výrobce letadel Boeing.
4
Profesor na MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve strojním inženýrství, zamČstnanec u amerického
výrobce letadel Chance Vought.
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jau. Dokonce je zcela nezávisle objeven také de Casteljau algoritmus. Bézierova práce
byla velmi záhy publikována a R. A. Forrestem doplnČna také o popis Bézierových kĜivek pomocí Bersteinových polynomĤ (Casteljau používal Bersteinovy polynomy již
v padesátých letech). Díky tomu tyto kĜivky a plochy nesou jméno Béziera, pĜestože je
Casteljau vyvinul mnohem dĜíve.
KromČ toho známý program UNISURF pro navrhování tvaru karosérií, který firma
Renault používala, byl založen zcela na Bézierových kĜivkách a plochách.
VČtšina významných objevĤ v oblasti geometrického modelování byla až do sedmdesátých let 20. století izolována. Nakonec tyto snahy vyvrcholily vznikem nové vČdní disciplíny CAGD. Bez zavedení poþítaþĤ do výroby by se ale tato disciplína jistČ nemohla
rozvinout.
Metody poþítaþového modelování se postupem þasu velmi zdokonalily a v souþasné
dobČ je k dispozici velmi kvalitní matematický aparát, který je stále aktivnČ rozvíjen. Výraznou zmČnu pĜineslo také používání racionálních Bézierových kĜivek a ploch a neuniformních racionálních B-spline kĜivek a ploch, tzv. NURBS. Tyto metody umožĖují generovat klasické geometrické prvky (kuželoseþky, kulové plochy, ...) za pomoci aproximace.
V posledních letech vývoj v oblasti geometrického modelování pĜinesl mnoho dalších
typĤ kĜivek a ploch zavádČných k rĤzným speciálním úþelĤm.
2.2

PĜíklady kĜivek a ploch poþítaþové grafiky

KĜivky a plochy mĤžeme popisovat rĤznými zpĤsoby – explicitnČ, implicitnČ þi parametricky. Volba reprezentace kĜivky þi plochy závisí na konkrétním úþelu a aplikaci.
V poþítaþové grafice se pro vyjádĜení kĜivek a ploch zĜejmČ nejþastČji používají parametrické rovnice. Nebudeme se nyní zabývat teorií parametrického popisu kĜivek a ploch,
odkazuji þtenáĜe na literaturu, napĜ. [1] nebo [5].
Pro jednoduchost zaþnČme s kĜivkami, poté pĜejdeme k plochám.
Základním druhem kĜivek v poþítaþové grafice jsou kĜivky polynomiální. Z tČchto
kĜivek lze skládat kĜivky po þástech polynomiální, jejichž segmenty jsou polynomiální
kĜivky. NejþastČji používanými polynomiálními kĜivkami jsou kubiky, tedy kĜivky tĜetího
stupnČ. KĜivky vyšších stupĖĤ se vČtšinou nepoužívají, protože se nežádoucím zpĤsobem
zvlĖují a jsou nároþné na výpoþet.
Modelování kĜivek se realizuje vČtšinou tak, že je definováno nČkolik Ĝídicích bodĤ.
Podle aplikace mĤžeme navíc pĜidávat další požadavky, napĜ. hladkost navazování, teþné
vektory. Existují dva základní zpĤsoby zpracování vstupní množiny Ĝídicích bodĤ, a to
interpolace a aproximace. PĜi interpolaci výsledná kĜivka prochází zadanými Ĝídicími
body, pĜi aproximaci se k nim pouze blíží. Interpolaþní metody nejsou v poþítaþové grafice pĜíliš þasto používány. Uvećme si tedy pĜíklady kĜivek aproximaþních.
PatrnČ nejpopulárnČjší aproximaþní kĜivkou je Bézierova kĜivka, pĜiþemž nejpoužívanČjší je opČt kubika. Bézierova kĜivka n-tého stupnČ je urþena n + 1 body Ĝídicího polygonu (kubika je tedy urþena 4 Ĝídicími body). Z definice této kĜivky vyplývá, že prochází
prvním a posledním bodem Ĝídicího polygonu, ostatní body pouze aproximuje. Nevýhodou takové kĜivky je, že pĜi zmČnČ polohy jednoho bodu Ĝídicího polygonu dojde ke
zmČnČ tvaru celé kĜivky. To se Ĝeší dČlením kĜivek na segmenty a jejich postupným napojováním. Více informací mĤže þtenáĜ nalézt v [2] nebo [4]. Další aproximaþní metodou
jsou Coonsovy kubiky, které na rozdíl od Bézierových kĜivek neprocházejí krajními body
Ĝídicího polygonu. Dalším typem kĜivek jsou tzv. B-spline kĜivky. Ty se od pĜedchozích
liší tak, že se skládají z více segmentĤ. NapĜíklad CoonsĤv kubický B-spline vznikne na-
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pojováním Coonsových kubik. ObecnČjší kĜivky jsou potom tzv. NURBS – neuniformní
racionální B-spline kĜivky.
Uvedené pĜíklady kĜivek nejsou v žádném pĜípadČ kompletní, odkazuji þtenáĜe na literaturu, napĜíklad [4], kde je možné nalézt další typy a podrobné popisy kĜivek.
Aparát konstruování kĜivek je rozšiĜitelný do vyšší dimenze. PodobnČ jako u kĜivek,
rozdČlujeme i plochy na interpolaþní a aproximaþní. OpČt se používají hlavnČ aproximaþní plochy, protože interpolace je ve vyšších dimenzích pomČrnČ složitou úlohou. Plochy
modelujeme pomocí zadávání sítČ Ĝídicích bodĤ, která tvoĜí v trojrozmČrném prostoru
mnohostČn. OpČt mĤžeme pĜidávat další speciální podmínky.
PĜíkladem aproximaþních ploch jsou Bézierovy plochy, Coonsovy plochy nebo
B-spline plochy. Více typĤ mĤže þtenáĜ nalézt v [1], [2] nebo [4]. Bézierovy plochy
m × n -tého stupnČ jsou definovány maticí Ĝídicích bodĤ velikosti (m + 1) × (n + 1) .
Z definice této plochy vyplývá, že okrajovými kĜivkami plochy jsou kĜivky Bézierovy.
StejnČ jako u kĜivek se používají nejþastČji polynomy stupnČ tĜi.
Velmi zajímavou oblastí týkající se modelování ploch je jejich napojování (tzv. plátování), pĜiþemž se požadují rĤzné stupnČ hladkosti. Plátování se využívá pĜi konstrukci
složitČjších tvarĤ a výhody jsou obdobné jako u kĜivek – zmČny poloh Ĝídicích bodĤ
ovlivĖují výsledný tvar pouze lokálnČ.

3 ZávČr
Geometrické modelování je obor, který se neustále vyvíjí. V souþasné dobČ využívá
poþítaþové modely prakticky každá oblast výroby. Rozvoj grafických editorĤ, tzv. CAD
systémĤ, umožnil projektování na poþítaþi v rĤzných odvČtvích prĤmyslu.
PodrobnČjší popis vývoje výpoþetní geometrie a pĜedevším geometrického modelování by mohl být zajímavým námČtem napĜíklad pro diplomovou práci.
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ZLOMKY VE STARÉ INDII
IRENA SÝKOROVÁ
Abstract: The aim of this article is to inform about the oldest use of fractions in
ancient India. Notational system and old Indian terms are described. Basic
arithmetical operations with fractions and their mathematical properties are
explained.

1 Úvod
1.1

Nejstarší zmínky o zlomcích

V Indii byly zlomky známé velmi dávno. Zmínky o zlomcích mĤžeme najít už
v nejstarších védských textech, napĜ. Rgvéda (asi 1000 pĜ. n. l.) obsahuje pojmy
ardha (jedna polovina) a tri-páda (tĜi þtvrtiny). V nejstarších indických dílech
o geometrii, tzv. Šulvasútrách1 (asi 500 pĜ. n. l.), se vyskytují zlomky pĜi popisu
Ĝešení úloh.
Na rozdíl od starých EgypĢanĤ, kteĜí používali pouze zlomky s þitatelem rovným jedné (tzv. kmenné zlomky2), v Indii poþítali i se zlomky s þitatelem vČtším
než jedna. Zlomek tĜi þtvrtiny zmiĖovaný v RgvédČ je pravdČpodobnČ nejstarším
známým zlomkem s þitatelem vČtším než jedna na indickém území.
Zlomky byly potĜebné zejména pĜi vyjadĜování jednotek þasu, délky, váhy,
objemu atd. Staré práce o aritmetice zaþínají uvedením rĤzných jednotek a obsahují speciální pravidla na zjednodušení zápisu série mČr pomocí vhodných zlomkĤ.
Systémy mČr byly popsané slovy, která se lišila v jednotlivých oblastech
i obdobích.
1.2

Zdroje

KromČ již zmiĖovaných prací (Rgvéda a Šulvasútry) se zlomky objevily
i v anonymním rukopise Bakhšhálí (asi 200 n. l.). Pravidla pro zápis a práci se
zlomky uvádí napĜ. Brahmagupta (asi 598 až 670) v díle Bráhma-sphuta-siddhánta
a Mahávíra (asi 800 až 870) v knize Ganita-sára-samgraha. K pozdČjším autorĤm
patĜí Bháskara II. (1114–1185), jehož práce o matematice Lílávatí byla velmi
oblíbená a pozdČji k ní bylo napsáno nČkolik komentáĜĤ.
Existovaly i další matematické práce, v nichž byla pravidla pro poþítání se
zlomky popsána podobným zpĤsobem.
1

V Šulvasútrách jsou popsána pravidla pro konstrukci obČtních oltáĜĤ a ohĖĤ.

2

Ve Staré Ĝíši byly používány i zlomky

kterým se ještČ pĜidával zlomek

2 3 5
,
,
; pozdČji se pracovalo pouze s kmennými zlomky, ke
3 4 6

2
(viz [1]).
3
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2 Zlomky
2.1

Terminologie

Indové zlomek nazývali bhinna, což znamená zlomený. Další výrazy používané
pro zlomek byly bhága nebo amša (þást, díl), pozdČji se pro zlomek používal
i termín kalá, který pĤvodnČ, ve védském období, znamenal jednu šestnáctinu.
Ganeša, komentátor Lílávatí (16. stol.), nazýval þitatele zlomku (to, co se mČlo
dČlit) bhága, amša, vibhága nebo lava, pro jmenovatele (to, þím se dČlilo) uvádČl
názvy hara, hára, þheda (viz [2]).
Ve védských dílech Šulvasútrách se kmenné zlomky vyjadĜovaly základními
þíslovkami ve spojení se slovem bhága nebo amša. Tedy napĜ. panþa-daša-bhága
(patnáct dílĤ) znamená jednu patnáctinu. ýasto se se slovy bhága nebo amša
spojovaly i Ĝadové þíslovky panþama-bhága (pátý díl) neboli jedna pČtina. Dokonce i slovo bhága se nČkdy vynechávalo, patrnČ kvĤli metrice verše, tedy napĜ.
3
2
šašta (šestý) znamenalo jednu šestinu. Zlomky
nebo
se nazývaly tri-aštama
7
8
3
(tĜi osmé) nebo dvi-saptama (dvČ sedmé). V rukopise Bakhšhálí se zlomek
8
3
nazývá trajašta (tĜi osmé) a smíšené þíslo 3 je trajastraja ašta (tĜi tĜi osmé) (viz
8
[4]).
Protože neexistovala vhodná symbolika k tomu, aby bylo možné vyjadĜovat
aritmetické operace se zlomky, rozdČlovaly se výrazy se zlomky do nČkolika tĜíd,
kterým se Ĝíkalo džáti. Existovala pravidla, podle nichž bylo možné tyto tĜídy vyjádĜit pomocí vhodných zlomkĤ. Jediným používaným symbolem byla teþka, která
znaþila záporné þíslo, resp. þíslo, které se má odeþíst. NČkdy bylo slovo bhinna
užíváno i pro celou tĜídu zlomkĤ.
Asi od 2. stol. pĜ. n. l. se zlomky zapisovaly podobným zpĤsobem jako dnes –
þitatel nad jmenovatelem, ale bez zlomkové þáry. Smíšená þísla mČla celé þíslo
umístČné nad þitatelem zlomku. Pokud se v jednom problému vyskytovalo nČkolik
zlomkĤ, oddČlovaly se vodorovnými a svislými þarami.
2.2

Krácení zlomkĤ

PĜed provádČním operací se zlomky se pokládalo za samozĜejmé zlomky zkrátit. Tento proces se nazýval apavartana, ale sám nebyl považován za operaci.
Nikde není popsán jako pravidlo, zĜejmČ se znalost pĜedávala ústnČ. UrþitČ byl
rozšíĜen v Indii na poþátku našeho letopoþtu, protože se o nČm zmiĖuje napĜíklad
i nematematická práce Tattvárthádhigama-sútra-bhásja, jejímž autorem je
Umásváti (kolem roku 150). Jedná se o pĜirovnání ve filozofické diskusi (viz [3]):
Nebo jako když odborník – matematik pro zjednodušení operací odstraní spoleþného dČlitele þitatele i jmenovatele zlomku, zlomek se nezmČní, tak ...
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2.3

PĜevedení na spoleþného jmenovatele

Tato operace se nazývala kalá-savarnama, savarnama nebo samaþheda-vidhi.
Používala se, když bylo potĜeba seþíst nebo odeþíst zlomky. Tato úprava byla dĤležitá a vždy se pĜipomínala spolu se sþítáním a odþítáním.
Mahávíra byl prvním z indických matematikĤ, který užíval pojem niruddha
(nejmenší spoleþný násobek), aby zjednodušil postup (viz [5]). Bháskara nepoužíval výraz niruddha, spoleþného jmenovatele získal jako souþin jmenovatelĤ.
Existenci nejmenšího spoleþného násobku zmínil takto (viz [2]):
ýitatel a jmenovatel mohou být šikovným poþtáĜem násobené jiným jmenovatelem,
který je zkrácený spoleþným dČlitelem.

3 Operace se zlomky
PĜed vlastním poþítáním se smíšená þísla pĜevedla na nepravé zlomky a pokud
to bylo možné, tyto zlomky se zkrátily.
3.1

Sþítání a odþítání

Sþítání zlomkĤ se nazývalo bhinna-sankalita, odþítání bhinna-vjutkalita. Tyto
operace se provádČly až po pĜevedení zlomkĤ na spoleþného jmenovatele. Pokud
se sþítaly nebo odþítaly zlomky spoleþnČ s celými þísly, celé þíslo bylo považováno za zlomek se jmenovatelem rovným jedné.
3.2

Násobení

Výraz bhinna-gunana se užíval pro operaci násobení zlomkĤ. Brahmagupta
popsal souþin zlomkĤ (viz [2]) jako souþin þitatelĤ dČlený souþinem jmenovatelĤ.
V pravidle pro násobení zlomkĤ uvedl i poznámku, jak se pĜed násobením nejprve
smíšená þísla pĜevedou na nepravé zlomky.
Ostatní autoĜi popisovali tuto operaci podobným zpĤsobem, jen Mahávíra ještČ
odkazoval na krácení kĜížem, aby se zjednodušilo poþítání (viz [5]). PĜi krácení
kĜížem, pokud to je možné, se krátí þitatel prvního zlomku se jmenovatelem druhého nebo þitatel druhého zlomku se jmenovatelem prvního.
3.3

DČlení

Bhinna-bhága-hara byl název užívaný pro dČlení zlomkĤ. DČlení zlomkĤ se
provádČlo stejnČ jako dnes – první zlomek se násobil pĜevrácenou hodnotou druhého. V pĜíkladu, který uvedl Brahmagupta (viz [2]), byla opČt nejdĜíve pĜevedena
smíšená þísla na nepravé zlomky a potom teprve bylo provedeno dČlení.
3.4

UmocĖování a odmocĖování

V Indii patĜil mezi základní aritmetické operace i výpoþet druhé a tĜetí mocniny
a výpoþet druhé a tĜetí odmocniny. Pravidla pro umocĖování a odmocĖování zlom-
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kĤ nebývala uvedena v kapitolách o umocĖování a odmocĖování, ale v kapitolách
2

a2
§a·
o poþítání se zlomky. PĜi výpoþtu se využívala znalost vzorcĤ ¨ ¸ = 2 , resp.
b
©b¹
a
a
=
. PodobnČ i pro tĜetí mocninu a odmocninu.
b
b

4 TĜídy výrazĤ se zlomky
Indové z nedostatku vhodné symboliky dČlili výrazy se zlomky do nČkolika
tĜíd.
§a
c
e·
a) Bhága neboli tvar ¨¨ ±
± ¸¸ se obvykle zapisoval a c e ,
b
d
f ¹
©
b d f
pĜípadnČ

a
b

•c
d

•e
f

, kde je teþkami naznaþeno odþítání.

§a c e ·
b) Prabhága neboli souþin ¨¨ ⋅ ⋅ ¸¸ se zapisoval podobným zpĤso©b d f ¹
bem

a c e
b d f

.

b ·
§
c) Bhágánubandha znamenalo buć ¨ a +
¸ , tzv. rúpa-bhágánubandha
c ¹
©

(spojení pĜirozeného þísla a zlomku), v zápise

a
b
c

,

§a c a·
nebo ¨ + ⋅ ¸ , tzv. bhága-bhágánubandha (spojení zlomku a zlomku),
©b d b¹
a
které se zapisovalo jako b .
c
d
§
d) Bhágápaváha mohlo znamenat ¨ a −
©
§a c
pĜirozeného þísla a zlomku), nebo ¨ − ⋅
©b d
zlomku a zlomku).

Této tĜídČ zlomkĤ odpovídal zápis

a
•b
c
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b ·
¸ , tzv. rúpa-bhágápaváha (spojení
c ¹
a·
¸ , tzv. bhága-bhágápaváha (spojení
b¹

, respektive

a
b
•c
d

KromČ tČchto tĜíd popisují nČkteĜí autoĜi ještČ další dva typy.
§ b ·
§a c ·
e) Bhága-bhága, tedy ¨ a : ¸ nebo ¨ : ¸ . Zápis byl stejný jako pro tĜídu
© c ¹
©b d ¹
bhágánubandha. Je zajímavé, že v zápise se nikde neobjevoval symbol pro dČlení.
To, že se má dČlit, vyplývalo ze zadání problému. 3

f) Bhága-mátr neboli kombinace tvarĤ uvedených výše. Mahávíra poznamenal,
že tČchto kombinací mĤže být 26. ZĜejmČ tedy už byly známé postupy na výpoþet
kombinací (C 25 + C 35 + C 45 + C 55 = 26 ) .
PĜi zápisu výrazĤ se zlomky je zĜejmá nejednoznaþnost:
Zápis

1 1
4 4

§1 1·
§1 1·
mohl znamenat ¨ + ¸ stejnČ jako ¨ ⋅ ¸ .
©4 4¹
©4 4¹

PodobnČ vyjádĜení

1
1
3

1
§ 1·
mohlo znamenat ¨1 : ¸ , ale také 1 .
3
3
©
¹

Pravidla pro zjednodušení prvních dvou tĜíd jsou pravidly pro sþítání nebo
odþítání a násobení.
Úpravu výrazĤ tĜídy rúpa-bhágánubandha a rúpa-bhágápaváha najdeme napĜ.
b a⋅c±b
u Bháskary (viz [2]), mĤžeme je vyjádĜit jako a ± =
.
c
c
Pravidla pro zjednodušení tĜídy bhága-bhágánubandha a bhága-bhágápaváha
popsal Brahmagupta (viz [2]). Tomuto pravidlu v souþasné symbolice odpovídá
zápis
a
c
a a ⋅ (d ± c )
.
±
⋅ =
b
d
b
b⋅d

5 Kmenné zlomky
Mahávíra popsal nČkolik pravidel, v nichž poþítal s kmennými zlomky (viz
[5]). Tato pravidla se nevyskytují v žádné jiné práci, snad proto, že je ostatní
nepovažovali za užiteþná a dĤležitá.

3
Pouze v rukopise Bakhšhálí se nČkdy pĜed nebo za pĜíslušnou veliþinu uvádČl výraz bhá
(zkratka vytvoĜená ze slova bhádžana nebo bhágahára, což byly výrazy pro dČlení).
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a) VyjádĜení jedniþky jako souþtu n kmenných zlomkĤ. V pravidle byla využita
znalost vzorce pro souþet n – 2 þlenĤ („stĜední“ sþítance v rozepsaném souþtu)
1
1
geometrické Ĝady s prvním þlenem rovným a kvocientem také .
3
3
b) VyjádĜení jedniþky jako souþtu lichého poþtu kmenných zlomkĤ.
c) VyjádĜení kmenného zlomku jako souþtu urþitého poþtu zlomkĤ, jejichž
þitatelé jsou daní. Ve speciálním pĜípadČ, kdy všichni daní þitatelé jsou rovni jedné, se jedná o vyjádĜení kmenného zlomku jako souþtu urþitého poþtu kmenných
zlomkĤ.
d) VyjádĜení libovolného zlomku jako souþtu kmenných zlomkĤ.
e) VyjádĜení kmenného zlomku jako souþtu dvou jiných kmenných zlomkĤ.

6 ZávČr
Zlomky mČly v indické matematice dĤležité místo, pravidla pro poþítání se
zlomky byla peþlivČ roztĜídČna a podrobnČ popsána.

Literatura
[1] BeþváĜ J., BeþváĜová M., Vymazalová H.: Matematika ve starovČku. Egypt
a Mezopotámie. DČjiny matematiky, svazek 23, Prometheus, Praha, 2003.
[2] Colebrook H. T.: Algebra, with Arithmetic and Mensuration from the Sanscrit of
Brahmegupta and Bháscara. John Murray, London, 1817.
[3] Datta B., Singh A. N.: History of Hindu Mathematics (part I). Molital
Banarsidass, Lahore, 1935, 1938.
[4] Kaye G. R.: The Bakhshali Manuscript: a study in medieval mathematics (parts
1–2). Calcutta: Government of India Central Publication Branch, 1927–1933.
[5] Rangacarya M.: Ganita-sara-sangraha of Mahaviracarya with English
Translation and Notes. Government Press, Madras, 1912.

Adresa
RNDr. Irena Sýkorová
Katedra matematiky
Vysoká škola ekonomická
Ekonomická 957
148 00 Praha 4
e-mail: sykorova@vse.cz

226

TEORIE AUTOMORFNÍCH FUNKCÍ
MIROSLAVA TIHLAěÍKOVÁ
Abstract: One of the most significant results achieved in mathematics in the nineteenth
century was creation of the theory of automorphic functions. It was also the first
significant application of non-Euclidean geometry. The study of Riemann surfaces from
this point of view eventually led to the proof of the famous uniformization theorem.

1 Zrod teorie automorfních funkcí
1.1.1 Inspirace
H. Poincarého (1854–1912) k objevu automorfních funkcí inspirovala práce
nČmeckého matematika I. L. Fuchse (1833–1902), který se ve svých þláncích (napĜíklad
viz [1]) z let 1880 a 1881 zabýval Ĝešením lineárních diferenciálních rovnic druhého
Ĝádu. Funkce, které Poincarého zaujaly a jejichž vlastnosti zaþal zkoumat, se v práci
Fuchse ovšem vyskytovaly jen okrajovČ.
1.1.2 Problémy s pojmenováním
Tyto funkce, které dnes nazýváme automorfní, tehdy Poincaré nazval podle Fuchse.
To ale zpĤsobilo problém, když F. Klein (1849–1925) upozornil na to, že v práci H. A.
Schwarze1 (1843–1921) se tyto funkce objevily dĜíve.
Poincaré uznal, že kdyby Schwarzovu práci znal, tak by tyto funkce pojmenoval jinak,
ale odmítl zpČtnČ funkce pĜejmenovat; oznaþení Fuchsovy funkce se ale nakonec neujalo.

2 Rozvoj teorie automorfních funkcí
2.1.1

SoupeĜení Poincarého a Kleina

Poincaré si uvČdomil, že transformace, které použil k definici automorfních funkcí,
jsou totožné s transformacemi neeukleidovské geometrie. Rozpracoval teorii automorfních funkcí jako zobecnČní trigonometrických a eliptických funkcí.
V þervnu roku 1881, poté co Klein pĜeþetl nČkolik Poincarého þlánkĤ na toto téma,
zaþala korespondence mezi tČmito matematiky obsahující matematické otázky, ale
i problematiku pojmenování tČchto funkcí (viz [2]).
Kleinovo úsilí o pĜispČní k teorii automorfních funkcí skonþilo podlomením jeho
zdraví na podzim roku 1882.
2.1.2

Uniformizaþní teorém

Poincarého první pokus o dĤkaz uniformizaþního teorému nebyl korektní2.
O dĤležitosti tohoto problému svČdþí i to, že byl Hilbertem pod názvem „Uniformizace
1

V jeho práci se poprvé objevily hyperbolické mozaiky kruhového disku.
Dokázal pouze možnost uniformizace libovolné algebraické funkce dvou promČnných pomocí automorfních
funkcí jedné promČnné.

2
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analytických závislostí pomocí automorfních funkcí“ uveden jako 22. z jeho slavných
23 matematických problémĤ.
Uniformizaþní teorém Ĝíká, že každá jednoduše souvislá Riemannova plocha je
konformnČ ekvivalentní s komplexní rovinou, Riemannovou sférou (= komplexní
rovinou doplnČnou bodem ), nebo otevĜeným kruhovým diskem.
Korektní dĤkaz byl podán až v roce 1907, a to nezávisle na sobČ Poincarém
a Koebem.

3 ZávČrem
3.1.1

Význam neeukleidovské geometrie

Uniformizaþní teorém klasifikuje všechny Riemannovy plochy podle jejich
univerzálního pokrytí do tĜí skupin, a tím redukuje mnoho aspektĤ studia Riemannových
ploch na studium roviny, sféry a disku. Z pohledu toho, jaké diskrétní grupy operují na
tČchto prostorech, je pĜípad kruhového disku (tedy modelu neeukleidovské geometrie)
nejzajímavČjší. Omezíme-li se na kompaktní Riemannovy plochy, potom komplexní
rovina nakrývá pouze torus (= anuloid) a Riemannova sféra nakrývá pouze sama sebe.
Všechny další kompaktní Riemannovy plochy (sféry s dvČma a více uchy) potom
nakrývá otevĜený kruhový disk. Význam neeukleidovské geometrie pro vznik teorie
automorfních funkcí vyzdvihl J. Hadamard (1865–1963) (viz [3]) .
Literatura
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MÖBIģV BARYCENTRICKÝ POýET
A GEOMETRICKÉ TRANSFORMACE
DANA TRKOVSKÁ
Abstract: August Ferdinand Möbius was one of the leading German mathematicians of
the 19th century. He developed the barycentric calculus containing the first important
example of homogeneous coordinates. In this article we focus on geometric
transformations and Möbius’ contribution to the classification of geometries. At the end,
circular transformations are shortly mentioned.

1 August Ferdinand Möbius
August Ferdinand Möbius se narodil dne 17. listopadu 1790 ve mČstČ Schulpforta
(Sasko-Anhaltsko, dnes NČmecko). Do svých tĜinácti let byl vzdČláván doma, roku 1803
nastoupil na stĜední školu v SchulpfortČ. Roku 1809 stĜední školu ukonþil a odešel na
univerzitu do Lipska. Na pĜání rodiþĤ zaþal studovat práva, již po prvním semestru však
dal pĜednost studiu matematiky, fyziky a astronomie.
Roku 1813 odjel A. F. Möbius na univerzitu do Göttingen, kde po celý rok studoval
teoretickou astronomii u Carla Friedricha Gausse (1777–1855), který v té dobČ pĤsobil
jako Ĝeditel tamní hvČzdárny. Poté, opČt na rok, odjel na univerzitu do Halle, kde studoval
u Johanna Friedricha Pfaffa (1765–1825) astronomii a hlavnČ matematiku. Roku 1815
sepsal již jako soukromý docent v Lipsku svou disertaþní práci o pozorování stálic a zaþal
pracovat na své habilitaþní práci vČnované trigonometrickým rovnicím. ObČ tyto práce
mu pĜinesly povČst teoretického astronoma. Roku 1816 byl pĜijat jako mimoĜádný
profesor na stolici astronomie a vyšší mechaniky.
V roce 1844 dostal A. F. Möbius pozvání na univerzitu v JenČ a patrnČ v dĤsledku
toho mu univerzita v Lipsku nabídla místo Ĝádného profesora vyšší mechaniky a astronomie.
A. F. Möbius je zastával až do své smrti. Po celou dobu svého pĤsobení v Lipsku, tedy
více než padesát let, pĤsobil také jako pozorovatel a od roku 1848 jako Ĝeditel lipské
hvČzdárny (astronomické observatoĜe Pleissenburg). ZemĜel dne 26. záĜí 1868 v Lipsku.
A. F. Möbius byl v nČmeckých zemích významným pĜedstavitelem algebraické
geometrie, je považován za jednoho ze zakladatelĤ topologie, vČnoval se také teorii þísel.
V roce 1827 publikoval svou nejvýznamnČjší práci Der barycentrische Calcul1, roku
1837 vydal dvoudílnou uþebnici Lehrbuch der Statik. Aþkoliv jeho nejvýznamnČjší práce
spadají do matematiky, sepsal také významné astronomické práce, napĜ. Die Hauptsätze
der Astronomie (1836) a Die Elemente der Mechanik des Himmels (1843).
TémČĜ všechny jeho matematické pĜíspČvky byly publikovány v letech 1828 až 1858
v CrelleovČ þasopisu Journal für die reine und angewandte Mathematik. Jedná se
pĜevážnČ o geometrické práce, vČtšina z nich se zabývá rozvíjením a aplikacemi metody,
jejíž základy byly položeny v Barycentrickém poþtu. Möbiovy sebrané spisy byly
publikovány ve þtyĜech svazcích v Lipsku v letech 1885 až 1887 (viz [2]).
1

Úplný název: Der barycentrische Calcul, ein neues Hülfsmittel zur analytischen Behandlung der Geometrie
dargestellt und insbesondere auf die Bildung neuer Classen von Aufgaben und die Entwickelung mehrerer
Eigenschaften der Kegelschnitte. Viz [1].
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2 Barycentrické souĜadnice
V knize Der barycentrische Calcul (1827) pĜedstavil A. F. Möbius poprvé tzv.
homogenní (barycentrické) souĜadnice, které umožĖují charakterizovat i nekoneþnČ
vzdálené body v projektivní rovinČ a operovat s imaginárními prvky. Základní myšlenka
je následující. Uvažujme pevnČ daný trojúhelník. Za souĜadnice libovolného bodu roviny
pak A. F. Möbius oznaþil hmoty m1, m2, m3, které musíme umístit ve vrcholech daného
trojúhelníku tak, aby uvažovaný bod roviny byl tČžištČm (barycentrem, v originále
Schwerpunkt) tČchto hmot. Pokud všechny tĜi hmoty vynásobíme stejnou konstantou,
jejich tČžištČ se nezmČní. Barycentrické souĜadnice bodu proto nejsou urþeny jednoznaþnČ,
jednoznaþnČ je urþen pouze jejich pomČr m1: m2 : m3.
Homogenní souĜadnice se brzy staly obecnČ používaným prostĜedkem algebraické
projektivní geometrie. Möbiova myšlenka užití barycentrických souĜadnic k popisu bodĤ
projektivní roviny pĜipoutala okamžitČ pozornost celé matematické komunity.
VytvoĜením prvního významného pĜíkladu homogenních souĜadnic ukázal A. F. Möbius
cestu, jak pĜenést DescartĤv analytický pĜístup do kontextu projektivní geometrie.
Inspiroval tím napĜíklad Julia Plückera (1801–1868), který roku 1830 poprvé
pĜedstavil tzv. trilineární souĜadnice. Postupoval však jinak než A. F. Möbius. Uvažoval
pevnČ daný trojúhelník a za souĜadnice libovolného bodu roviny vzal orientované kolmé
vzdálenosti uvažovaného bodu od pĜímek, v nichž leží strany daného trojúhelníku. Tyto
souĜadnice opČt nejsou urþeny jednoznaþnČ (závisí na volbČ jednotky), jsou urþeny až na
násobek libovolnou konstantou. Obecné homogenní souĜadnice projektivního prostoru,
které se dnes bČžnČ používají, pak získal jako speciální pĜípad trilineárních souĜadnic,
který odpovídá situaci, kdy se jedna strana trojúhelníku stane pĜímkou v nekoneþnu.

3 Geometrické transformace
3.1

Geometrické transformace v Barycentrickém poþtu

A. F. Möbius se v Barycentrickém poþtu mimo jiné zamČĜil na vyšetĜování
transformací zprostĜedkujících pĜechod od jednoho geometrického útvaru k druhému.
Geometrickou transformaci, tj. vzájemnČ jednoznaþné zobrazení mezi dvČma objekty
prostoru, nazýval A. F. Möbius termínem Verwandtschaft (pĜíbuznost). Základní
„geometrické pĜíbuznosti“ byly v dané dobČ všestrannČ studovány, a proto se brzy
objevila otázka jejich klasifikace, kterou se A. F. Möbius ve své knize zabýval.
V pĜedmluvČ vysvČtluje, jak ho velké možnosti barycentrických souĜadnic podnítily
k pĜechodu od vyšetĜování podobností ke studiu afinit, a jak tím zesílil jeho zájem
o studium geometrických pĜíbuzností vĤbec. To jej vedlo k popisu mnoha dalších
podobných vztahĤ mezi geometrickými útvary, a tak vznikla druhá þást jeho knihy
pojednávající o geometrických pĜíbuznostech jako o nauce, která v sobČ zahrnuje základy
veškeré geometrie a která by byla jednou z nejobtížnČjších, kdyby mČla být zpracována
v plné obecnosti a do všech dĤsledkĤ.2

2

Man sieht augenblicklich, dass zwei solche Figuren einander nicht ähnlich sind, sondern in einer
allgemeinern Beziehung zu einander stehen. ... Zugleich aber wurde ich dadurch bewogen, noch mehrere
dergleichen Beziehungen zwischen Figuren auszumitteln, und somit entstand der zweite Abschnitt meines
Buchs, welcher von den geometrischen Verwandtschaften handelt, einer Lehre, welche in dem hier
gebrauchten Sinne die Grundlage der ganzen Geometrie in sich fasst, die aber auch eine der schwierigsten
seyn möchte, wenn sie in völliger Allgemeinheit und erschöpfend vorgetragen werden soll. ([1], str. ix–x)
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Již v pĜedmluvČ k Barycentrickému poþtu vyjmenovává A. F. Möbius
z geometrických pĜíbuzností shodnost, podobnost, afinitu a kolineaci a vysvČtluje jejich
vzájemný vztah.3 Shodnost a podobnost (jak praví A. F. Möbius) se podstatnČ neliší; toto
tvrzení odpovídá vlastnostem tzv. hlavní grupy pozdČjšího Erlangenského programu.
ObecnČjší jsou afinity, které zahrnují shodnosti a podobnosti jako zvláštní pĜípady – to
odpovídá vztahu mezi afinní a hlavní grupou. JeštČ obecnČjší jsou potom kolineace.4
Také zde A. F. Möbius pĜedjímal, pĜirozenČ bez užití termínu grupa a bez výslovného
grupového uvažování, zaþlenČní afinní geometrie do geometrie projektivní.
Barycentrický poþet obsahuje Ĝadu pĤvodních výsledkĤ z oblasti afinní a projektivní
geometrie. Barycentrické souĜadnice umožnily autorovi popsat celou Ĝadu afinních
a projektivních vlastností dvou- a tĜídimenzionálních objektĤ. V této souvislosti je
významná þást jeho práce vČnována afinním a projektivním transformacím, které jsou zde
poprvé zapisovány analyticky v homogenních souĜadnicích, dále shodnostem a podobnostem.
A. F. Möbius ve své práci mimo jiné ukázal, že se pĜi afinních transformacích
zachovávají pomČry orientovaných délek, ploch i objemĤ a že kolineace roviny jsou
urþeny dvČma libovolnými þtveĜicemi odpovídajících si bodĤ, z nichž žádné tĜi nejsou
kolineární. Jako první dospČl k ucelené teorii dvojpomČru þtyĜ kolineárních bodĤ
a k dĤkazu skuteþnosti, že dvojpomČr je invariantní pĜi projektivních transformacích.
V Barycentrickém poþtu je též obsažena abstraktní formulace principu duality. V dalších
letech A. F. Möbius tyto základní myšlenky dále rozvedl a rozšíĜil na další pĜíbuznosti.
V roce 1858, tedy již v pokroþilém vČku, se obrátil k úvahám o tzv. elementárních
pĜíbuznostech (homeomorfismech), které jsou ještČ obecnČjší než kolineace. Tyto úvahy
dnes zaĜazujeme do topologie.
Nové algebraické metody obsažené v Barycentrickém poþtu umožĖují obecné Ĝešení
nČkterých fundamentálních problémĤ, jako je urþení kuželoseþky procházející danými
body, resp. dotýkající se daných pĜímek. Jedním z nejzajímavČjších a nejpĜekvapivČjších
numerických výsledkĤ z teorie kuželoseþek je teorém, podle nČhož pravdČpodobnost, že
pČt náhodnČ zvolených bodĤ projektivní roviny leží na hyperbole, je nekoneþnČ vČtší než
pravdČpodobnost, že tyto body leží na elipse; pomČr urþený výpoþty je druhá odmocnina
z nekoneþna ku jedné.
V první polovinČ 19. století se poprvé objevily významnČjší úvahy týkající se
vícerozmČrné geometrie. A. F. Möbius v této souvislosti ve svém Barycentrickém poþtu
poukázal na to, že geometrické objekty, které nelze ztotožnit v trojrozmČrném prostoru,
neboĢ jsou navzájem zrcadlovými obrazy, by mohly být ztotožnČny ve þtyĜrozmČrném
prostoru. Dále však tuto myšlenku zamítl a uvedl, že toto ztotožnČní je nemožné, neboĢ
takový prostor nelze uvažovat.

3
… man scheint bisher bloss diejenigen gekannt zu haben, welche aus der Gleichheit und Aehnlichkeit, als der
einfachsten Verwandtschaft, ihren Ursprung ziehen … Die Aufgaben, zu denen die Aehnlichkeit allein führt, sind
hiervon nicht wesentlich unterschieden. Wohl aber gelangt man zu Aufgaben ganz anderer Art durch die
Affinität und durch die Gleichheit, welche letztere eine eben so specielle Art von der Affinität ist, als die
Gleichheit und Aehnlichkeit von der Aehnlichkeit allein. Noch andere Aufgaben endlich bietet die noch
allgemeinere Verwandtschaft der Collineation dar. ([1], str. x–xi)
4
Termín afinní zavedl Leonhard Euler (1707–1783) v díle Introductio in analysin infinitorum z roku 1748.
Oznaþení kolineace použil A. F. Möbius z podnČtu svého pĜítele, filologa Benjamina Gottholda Weiskeho
(1788–asi 1842).
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A. F. Möbiovi se za jeho práci v oblasti geometrie dostalo uznání dvou velkých
matematikĤ. C. F. Gauss oznaþil MöbiĤv nový, jednotící pohled na geometrii jako jednu
z nejrevoluþnČjších intuicí v historii matematiky. Barycentrický poþet umístil na stejnou
úroveĖ jako svoji teorii kongruencí, diferenciální poþet a LagrangeĤv variaþní poþet.
Také Felix Klein (1849–1925), jako spoluvydavatel Möbiových sebraných spisĤ, ocenil
roku 1926 MöbiĤv pĜínos ke klasifikaci geometrie, oznaþil ho za svého pĜedchĤdce.5
Plného uznání se Möbiovu životnímu dílu v geometrii dostalo až pozdČji. Nedostatek
formálního, zejména algebraického aparátu, kterým byly teorie grup a teorie invariantĤ,
neumožnil A. F. Möbiovi uskuteþnit jeho zamýšlené pojetí klasifikace geometrie. K tomu
dospČl až F. Klein ve svém Erlangenském programu (1872).
3.2

Kruhové transformace

Kruhovými transformacemi rozumíme bodové transformace roviny, které zobrazují
zobecnČné kružnice (pĜímky nebo kružnice) opČt na zobecnČné kružnice. Nejjednodušší
kruhovou transformací je kruhová inverze.6 A. F. Möbius byl prvním matematikem, který
kruhové transformace systematicky studoval, a to þistČ geometrickými prostĜedky. Teorii
kruhových transformací roviny poprvé rozvinul ve své práci Die Theorie der
Kreisverwandtschaft in rein geometrischer Darstellung z roku 1855.
Kruhové transformace patĜí mezi konformní zobrazení; analyticky je lze popsat jako
lineární lomené transformace komplexní roviny. Podle tzv. Möbiova faktorizaþního
teorému lze každou vzájemnČ jednoznaþnou transformaci eukleidovské roviny, která
zobecnČné kružnice zobrazuje opČt na zobecnČné kružnice, složit z kruhových inverzí
a osových soumČrností. Teorie kruhových transformací byla brzy zobecnČna do
tĜídimenzionálního prostoru. Více informací lze nalézt napĜ. v [4].
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5

Wenn auch Moebius noch nicht den modern formulierten Gruppenbegriff besitzt, so bietet doch der
Begriff der „Verwandtschaft“ ein Äquivalent; Moebius wird dadurch genau zu einem Vorläufer des
„Erlanger Programms“. ([3], str. 118)
6
Tuto transformaci poprvé uvedl a zkoumal Pappos z Alexandrie (asi 290–350). Od té doby ji znovu objevilo
nČkolik dalších matematikĤ, jedním z prvních byl asi švýcarský matematik Jacob Steiner (1796–1863).
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Z HISTORIE ěETċZOVÝCH ZLOMKģ
JIěÍ WIDŽ
Abstract: In this paper we give a short history of continued fractions. The history of
continued fractions is long and it actually begins in a hidden form with approximation
of quadratic irrationals in ancient cultures.

1 NesoumČĜitelnost úseþek
Historie ĜetČzových zlomkĤ je velice dlouhá a je úzce spjata se snahou o aproximaci
kvadratických iracionalit pomocí þísel racionálních. Jedním z prvních, kdo se zabýval
aproximací þísla
2 , byl Hippasus z Metapontu (5. st. pĜ. n. l.), který patĜil
k pythagorejské škole. Pro dĤkaz nesoumČĜitelnosti velikosti úhlopĜíþky a velikosti strany
þtverce použil geometrickou konstrukci, která je blízká konstrukci ĜetČzových zlomkĤ.
DĤkaz existence nesoumČĜitelnosti (iracionality) mohl souviset s hledáním nejvČtšího
spoleþného dČlitele dvou pĜirozených þísel (nebo spoleþné míry dvou veliþin – délek,
obsahĤ nebo objemĤ), a tedy s aplikací Euklidova algoritmu pro nalezení nejvČtšího
spoleþného dČlitele dvou pĜirozených þísel.
DČlíme-li délku úhlopĜíþky þtverce u délkou strany a tohoto þtverce, dostaneme:
u
u−a
= 1+
.
a
a
Dále pokraþujeme tak, že dČlíme dČlitele a zbytkem ( u − a ) , tj.
a
3a − 2u
.
= 2+
u−a
u−a
3a − 2u u − a
=
.
u−a
a
Algoritmus je v tomto pĜípadČ nekoneþný a postupnČ vede k ĜetČzovému zlomku:

Vzhledem k tomu, že platí u 2 = 2a 2 , dostaneme

u
= 1+
a

1
1
1
= 1+
= 1+
= [1; 2, 2, 2,]
a
u−a
1
2+
2+
u−a
a
2 +

u
= 2 , dostáváme tak vyjádĜení
a
ĜetČzového zlomku.

Protože platí

2 pomocí nekoneþného jednoduchého

Známý dĤkaz nesoumČĜitelnosti délky strany a úhlopĜíþky þtverce sporem pochází
z Euklidových ZákladĤ a bývá oznaþován jako dĤkaz typu „sudé a zároveĖ liché þíslo“.
Tento dĤkaz mĤžeme najít v [3]. Užití „nekoneþného“ Euklidova algoritmu pro dĤkaz
nesoumČĜitelnosti není nikterak doloženo, nicménČ Aristarchos ze Samu a Platon užili
pro pomČr délky úhlopĜíþky a strany þtverce hodnotu 7 : 5 a Heron z Alexandrie 17 : 12 .
K tČmto aproximacím lze dospČt však také jiným zpĤsobem, viz [8].
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Na základČ nČkterých pramenĤ vznikla hypotéza, že nejdĜíve byla objevena
nesoumČĜitelnost úseþek v pravidelném pČtiúhelníku, který souvisel se znakem
pythagorejské školy.
V pravidelném pČtiúhelníku ABCDE platí: AC : AB = AB : ( AC − AB ) .
Zvolíme-li v pravidelném pČtiúhelníku ABCDE AB = 1 , pak

(

)

1
⋅ 1+ 5 ,
2
což je ale hodnota zlatého Ĝezu (termín zavedl Leonardo da Vinci v 15. století).

AC =

PomČr zlatého Ĝezu mĤžeme tedy vyjádĜit nekoneþným jednoduchým ĜetČzovým
zlomkem:
AC
AC − AB
1
1
= 1+
= 1+
= 1+
= [1;1,1,1,] .
1
AC
AB
AB
1+
1+
AB
V historickém pozadí objevu ĜetČzových zlomkĤ má své nezastupitelné místo také
procedura (metoda) neúplných podílĤ. Tuto metodu patrnČ rozvinuli staroĜeþtí uþenci
asi ve 4. století pĜ. n. l., ale nemáme o tom žádné dĤkazy, pouze náznaky v knihách
stĜedovČkých arabských matematikĤ. Tuto metodu mĤžeme oznaþit jako raný pokus
o teorii proporcí (Eudoxos z Knidu) a její souvislost s ĜetČzovými zlomky má své trvalé
místo v monografiích o aproximaci þísel.
Teorie ĜetČzových zlomkĤ je od svého vzniku tČsnČ svázána s Euklidovým
algoritmem pro nalezení nejvČtšího spoleþného dČlitele dvou pĜirozených þísel. NČkteĜí
historikové matematiky tvrdí, že tento algoritmus byl znám již pĜed Euklidem a poprvé se
objevuje u Eudoxa z Knidu, který je autorem tzv. exhaustivní (vyþerpávající) metody,
která je pĜedchĤdkyní pozdČjších infinitezimálních úvah. Eudoxovu exhaustivní metodu
významnČ rozpracoval Archimedes ze Syrakus, který bývá þasto nesprávnČ považován
za jejího tvĤrce.

2 Objev ĜetČzových zlomkĤ
První pokusy o explicitní obecnou definici ĜetČzového zlomku mĤžeme najít
u Fibonacciho. V jeho díle Liber abaci se objevuje vzestupný ĜetČzový zlomek
v následujícím tvaru zápisu:
e c a adf + cf + e a c 1 e 1 1
,
=
= +
+
f db
bdf
b db f bd
který lze pomocí souþasné matematické symboliky vyjádĜit takto:
e
c+
f
a+
d .
b
Fibonacci používal ještČ další zpĤsoby zápisu ĜetČzových zlomkĤ. NapĜíklad zápis:
2468
O , by se dal vyjádĜit slovy takto: „osm devítin z celku a šest sedmin z osmi
3579
devítin a þtyĜi pČtiny ze šesti sedmin z osmi devítin a dvČ tĜetiny ze þtyĜ pČtin ze šesti
sedmin z osmi devítin z celku“.
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Pokud bychom pĜepsali tento slovní zápis do þíselného výrazu, dostaneme:

8 6 8 4 6 8 2 4 6 8 8 § 6 § 4 § 2 · · · 24 8
= .
+ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ¨ 1 + ⋅ ¨1 + ⋅ ¨1 + ¸ ¸ ¸ =
9 7 9 5 7 9 3 5 7 9 9 ¨© 7 ¨© 5 © 3 ¹ ¸¹ ¸¹ 9 3
Tento zápis je ekvivalentní ĜetČzovému zlomku:
384
192 +
3
48 +
48 + 64
5
8+
8+
8 + 16 24 8
7
7
=
=
=
= .
9
9
9
9 3
Opravdové objevení ĜetČzových zlomkĤ je pĜipisováno dvČma matematikĤm
z univerzity v Bologni, jedné z prvních evropských univerzit. Prvním z nich je Rafael
Bombelli (1526–1572), který v roce 1579 vydal ve druhém vydání svoji knihu L´Agebra
Opera (první vydání vyšlo v roce 1572 pod názvem L´Algebra parte maggiore
dell´arimetica divisa in tre libri). V obou vydáních se objevuje algoritmus pro rozvoj
þísla 13 do následujícího ĜetČzového zlomku:
13 = 3 +

4
6

+

4
6

+= 3+

4
6+

4
6 +

.

Bombelliho algoritmus analyzoval a zobecnil pro libovolné pĜirozené þíslo A, které
není druhou mocninou, Ettore Bortolotti (1866–1947).

A pomocí ĜetČzového zlomku, je následující:

Další zpĤsob, jak vyjádĜit
A − a2 =

(

)(

)

A+a ⋅ A−a =r,
r
A=a+
dostaneme:
.
a+ A
Pokud bychom nyní dosadili do jmenovatele zlomku za A pravou stranou pĜedcházející
rovnosti a tento postup opakovali do nekoneþna, dostaneme nekoneþný ĜetČzový zlomek:

položíme-li

r

A = a2 + r = a +
2a +

r
2a +

.

r
2a + 

Autorem tohoto postupu je Pietro Antonio Cataldi (1548–1626), který je druhým ze
zakladatelĤ teorie ĜetČzových zlomkĤ. Cataldi rozvinul symboliku pro ĜetČzové zlomky
a popsal nČkteré jejich vlastnosti.
K rozvoji teorie ĜetČzových zlomkĤ pĜispČl také holandský fyzik Christiaan
Huygens, který v roce 1682 pĜi navrhování modelu sluneþní soustavy pomocí ozubených
kol použil ĜetČzové zlomky k aproximaci zlomkĤ s velkým þitatelem i jmenovatelem
(jednalo se o pomČry obČžných drah planet).
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3 Rozmach teorie ĜetČzových zlomkĤ
Sedmnácté století je stoletím zaþátkĤ teorie ĜetČzových zlomkĤ, osmnácté století pak
mĤžeme oznaþit zlatým vČkem ĜetČzových zlomkĤ. Mezi významné matematiky této
doby, kteĜí se zabývali ĜetČzovými zlomky, patĜili Johan H einrich Lambert, Joseph
Louis L agrange a nemĤžeme opomenout jednoho z nejvČtších matematikĤ všech dob,
Leonharda Eulera, který dokázal, že každé racionální þíslo lze rozvinout do koneþného
ĜetČzového zlomku a iracionální þíslo lze vyjádĜit nekoneþným ĜetČzovým zlomkem. Jako
první použil rekurentní vztahy pro výpoþet prvkĤ ĜetČzových zlomkĤ a zabýval se
pĜevodem ĜetČzových zlomkĤ do Ĝad. Ukázal, že nekoneþné Ĝady mohou být nahrazeny
konvergentními nekoneþnými ĜetČzovými zlomky.
V roce 1655 vydal John Wa llis knihu Arithmetica infinitorum, ve které se poprvé
objevil název ĜetČzový zlomek: Nempe si unitati adjungatur fractio, quae denominatorem
habeat continue fractum.
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TOWARZYSTWO NAUK ĝCISŁYCH W PARYĩU
(1870–1882)
WITOLD WIĉSŁAW
Abstract: We describe scientific and editorial activity of the Society of Exact Sciences in
Paris (Towarzystwo Nauk ĝcisłych w ParyĪu) founded in Paris by Polish scientists,
refugees from the country after uprising in 1863–64 (so called January Uprising).

1 WstĊp
Towarzystwo Nauk ĝcisłych w ParyĪu istniało formalnie w latach 1870–1882. Jednak
okres jego działalnoĞci naleĪy rozszerzyü na lata 1852–1882, gdyĪ pierwsze publikacje
z matematyki w ParyĪu finansował juĪ Jan DziałyĔski począwszy od 1852 roku.

2 Jan Kanty DziałyĔski (28. IX 1829 – 30. III 1880)
Jan DziałyĔski, w dzieciĔstwie nauczany w domu, wstąpił do Gimnazjum Marii
Magdaleny w Poznaniu w 1843 roku. Uczestniczył w wydarzeniach 1846 roku. W 1848
roku, w czasie powstania, wstąpił do gwardii narodowej, tzn. straĪy obywatelskiej.
Podobno wziął udział w bitwie pod KsiąĪem. Z dowodzącym powstaniem Ludwikiem
Mierosławskim zapewne nie miał kontaktu. Po maturze zdanej w 1849 roku podejmuje
słuĪbĊ w wojsku pruskim, w kompanii gwardii pionierów (tzn. saperów). W 1850 zostaje
zwolniony z wojska za poĪyczanie kolegom – Polakom ksiąĪek polskich. DziĊki
wstawiennictwu Bogumiła Radziwiłła, generał – majora wojsk pruskich, dostał siĊ do
konnej artylerii w Berlinie. Jan zamierzał wstąpiü do Szkoły Artylerii i InĪynierów
w Prusach. Nie przystąpił jednak do egzaminów i nie uzyskał stopnia oficera. W 1851
roku zrezygnował ze słuĪby wojskowej, przechodząc do rezerwy. Od 1859 roku był
studentem Uniwersytetu BerliĔskiego, ale chodził teĪ na wykłady na politechnikĊ
w Berlinie. JuĪ w tym okresie ojciec usiłował go wyswataü z Izabelą Czartoryską, córką
Adama Jerzego. MałĪeĔstwo doszło ostatecznie do skutku kilka lat póĨniej, 21. II 1857
roku w ParyĪu. W latach 1851–1853 Jan odbył z ojcem podróĪ na trasie Berlin –
Londyn – ParyĪ. Jan DziałyĔski zdecydował siĊ wstąpiü do dwuletniej Szkoły Artylerii
i InĪynierii w Metzu. Do egzaminu przygotowywał siĊ w polskiej Szkole
Przygotowawczej w ParyĪu, załoĪonej przez ksiĊcia Adama Czartoryskiego w 1848 roku,
zwanej póĨniej WyĪszą Szkołą Polską na Montparnasse. Miała ona przygotowywaü
Polaków do studiów we Francji. Zapisał siĊ tam jako ekstern. Matematyki uczył go
Grakchus Henryk NiewĊgłowski (1807–1881), zarówno w szkole, jak i prywatnie. G.–
H. NiewĊgłowski zdobył duĪe zaufanie Jana DziałyĔskiego.
Roch Norzewski,
nauczyciel matematyki w Szkole Montparnasskiej, zamierzał wydaü podrĊcznik
matematyki Nouvelle théorie des proportions et progressions harmoniques avec ses
applications à la géometrie. Jan sfinansował druk tej ksiąĪki, wpłacając 29. X 1851 roku
ogromną kwotĊ 950 franków. Był to początek jego działalnoĞci edytorskiej i de facto
początek Towarzystwa Nauk ĝcisłych w ParyĪu. Tymczasem NiewĊgłowski rozpisał
subskrypcjĊ na wydanie podrĊcznika geometrii. DziałyĔski obiecał zebraü pieniądze.
W rezultacie niemal wszystkie wydatki pokrył sam. KsiąĪka wyszła w 1852 roku
w Poznaniu. W póĨniejszych latach Jan DziałyĔski sfinansuje – juĪ w ramach
Towarzystwa Nauk ĝcisłych w ParyĪu – druk kolejnych ksiąĪek G.–H.
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NiewĊgłowskiego: Arytmetyki z teoryą przybliĪeĔ liczebnych (1866), drugiego wydania
Geometryi. Kurs zupełny (1869), Trygonometryi prostolinijnej i sferycznej z teoryą iloĞci
urojonych i z notami (1870), Mechaniki rozumowej (t. I – 1873; t. II – 1876) i Algebry.
CzĊĞü I (1879).
W 1852 Jan zrezygnował ze wstąpienia do szkoły w Metzu, gdyĪ, jak pisał, Do
Metzu nikogo z Polaków przyjąü nie chcieli. Jak pisze Andrzej MĊĪyĔski w monografii
o Janie DziałyĔskim [7]: Rozmowy i korespondencja z NiewĊgłowskim zdecydowały
o skierowaniu uwagi Jana w stronĊ mecenatu wydawniczego ([7], s. 37).
Jan uczestniczył czynnie w powstaniu styczniowym, organizując i finansując zakup
broni dla powstaĔców. Wziął udział w kilkudniowej bitwie z wojskami rosyjskimi
(29. IV 1863) pod dowództwem Edmunda Taczanowskiego. Po powstaniu Jan zdołał
umknąü policji pruskiej, ale władze nałoĪyły sekwestry na majątki powstaĔców, w tym
na majątki Jana DziałyĔskiego. DziałyĔski oskarĪony o zdradĊ stanu, przebywał na
emigracji w ParyĪu (V 1863 – II 1864). W póĨniejszym okresie, uwolniony od zarzutów,
dzielił swój czas miĊdzy Gołuchów, a póĨniej Kórnik i ParyĪ. Zmarł 30 marca 1880 roku
w Kórniku w wynik kolejnego wylewu do mózgu.

3 Geneza Towarzystwa Nauk ĝcisłych
Jan DziałyĔski zamierzał wydawaü prace matematyczne i techniczne, niewątpliwie
pod wpływem G. – H. NiewĊgłowskiego. Jeszcze nie do koĔca sprecyzowane plany
DziałyĔskiego uległy uĞciĞleniu pod wpływem listu ksiĊgarza, Karola Królikowskiego.
Jan DziałyĔski zaczął wcielaü w Īycie pomysł wydawania prac matematycznych
i technicznych. Byli juĪ kandydaci do pisania ksiąĪek: Emil Czaderski (O kolei Īelaznej),
Karol Sulikowski miał napisaü podrĊcznik wytrzymałoĞci materiałów, a Edward
Habich – podrĊcznik mechaniki. Nie doszło to jednak do skutku – Īaden z wspomnianych
autorów nie wywiązał siĊ z zobowiązania. Natomiast Władysław Folkierski przygotował
Zasady rachunku róĪniczkowego (t. I – 1870; t. II – 1873), w dwóch tomach, łącznie
prawie 2000 stron. KsiąĪka ta miała jeszcze zmienione wydanie na początku XX wieku
(t. I – 1904; t. II. – 1909). Jan DziałyĔski podjął próbĊ upowszechnienia Arytmetyki
i Geometryi NiewĊgłowskiego w Galicji, zabiegając poprzez odpowiednie czynniki, aby
ksiąĪki zatwierdziü jako podrĊczniki szkolne dla polskojĊzycznych gimnazjów
galicyjskich, ale bez powodzenia. Z inicjatywy Agatona Gillera, korzystając z funduszy
ksiĊdza Karola Mikoszewskiego, 1. XI 1868 roku powstało w ParyĪu Stowarzyszenie
Pomocy Naukowej. Celem Stowarzyszenia było zebranie Ğrodków na stypendia dla
młodzieĪy polskiej uczącej siĊ we Francji, a takĪe działalnoĞü popularnonaukowa,
prowadzona poprzez serie odczytów. Na posiedzeniu SPN dnia 20. XI 1869 Kazimierz
Szulc zaproponował utworzenie Komisji dla nauk Ğcisłych i przyrodniczych. Wkrótce,
30. IV 1870 roku, postanowiono odłączyü siĊ od SPN, nazywając dotychczasową
KomisjĊ Towarzystwem Nauk ĝcisłych w ParyĪu. Głównym celem Towarzystwa stało
siĊ przygotowanie i opublikowanie po polsku kompletu dzieł matematycznych,
podrĊczników i monografii. DziałyĔski wkrótce powiadomił RadĊ Szkoły
Montparnasskiej o powstaniu TNĝ. Prezes TNĝ został, rzecz jasna, sam Jan DziałyĔski,
wice prezesem i sekretarzem Władysław Folkierski, drugim sekretarzem Władysław
Gosiewski, a sekretarzem Zygmunt Laskowski.

4 PamiĊtnik Towarzystwa Nauk ĝcisłych
Zapis o powstaniu czasopisma poĞwiĊconego naukom Ğcisłym i wydawanego przez
Towarzystwo znalazł siĊ w jego statucie, tzn. w Ustawie Towarzystwa Nauk ĝcisłych.
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Nie udało siĊ przekształciü PamiĊtników w czasopismo, w którym byłyby nie tylko
prace i recenzje, ale takĪe bieĪące informacje naukowe, personalia itp. Byü moĪe był to
za krótki okres, aby to zrealizowaü.

5 Rola Towarzystwa w rozwoju nauk Ğcisłych w Polsce
Publikacje Towarzystwa Nauk ĝcisłych w ParyĪu, jak i wczeĞniejsze, teĪ finansowane
przez Jana DziałyĔskiego, obejmują 20 ksiąĪek i monografii matematycznych wydanych
w latach 1852–1882 oraz 12 tomów PamiĊtnika Towarzystwa Nauk ĝcisłych w ParyĪu
(1870–1882). DoĞü powierzchowny opis tych publikacji moĪna znaleĨü w kilku
opracowaniach w tomie poĞwiĊconym Towarzystwu [9]. Łącznie w PamiĊtniku
opublikowano 90 prac naukowych, w tym 50 z matematyki, jedną z astronomii,
18 z szeroko rozumianej techniki, 7 z fizyki, 6 z zoologii, po 3 z biologii i chemii, i po
jednej z filozofii i geologii. Niektóre z tych prac mogą byü zaliczone do kilku dyscyplin,
np. równoczeĞnie do matematyki i fizyki. Wszystkie publikacje, z wyjątkiem jednej
ksiąĪkowej, są w jĊzyku polskim. Niektóre z tych opracowaĔ są obszernymi,
kilkudziesiĊciostronicowymi monografiami, jak np. praca z algebry Karola Hertza
i Samuela Dicksteina, prace Józefa RostafiĔskiego o Ğluzowcach, praca Teofila
ChudziĔskiego z anatomii porównawczej zwojów mózgowych, czy teĪ pierwsza historia
astronomii w Polsce Feliksa Kucharzewskiego.
WĞród ksiąĪek na szczególną uwagĊ zasługuje Bibliografija PiĞmiennictwa Polskiego
z Działu Matematyki i Fizyki oraz ich ZastósowaĔ Teofila ĩebrawskiego, wydana
w Krakowie 1873 z okazji Roku Kopernikowskiego, pierwsza w Polsce bibliografia tego
przedmiotu. ĩebrawski pracował wiele lat nad Bibliografiją. Była ona wynikiem jego
kilkudziesiĊcioletnich poszukiwaĔ starej polskiej literatury z zakresu nauk Ğcisłych.
WiĊkszą czĊĞü zebranej kolekcji ĩebrawski sprzedał Janowi DziałyĔskiemu do Biblioteki
Kórnickiej, w tym takĪe cenne rĊkopisy matematyczne, za 1600 talarów w trzech ratach
(vide [4], listy datowane: 14. III 1869, k. 134–135; 18. III 1869, k. 146).
Inną, cenną inicjatywą Jana DziałyĔskiego był konkurs na ocenĊ matematycznego
dorobku Józefa–Marii Hoene–WroĔskiego. W liĞcie do Władysława Folkierskiego
z kwietnia 1870 roku, DziałyĔski pisał ([10]: rks BK 7485/1, s. 30).
Konkurs został ogłoszony w tomie I PamiĊtnika z datą 7. IV 1871 (s. 177–181).
Towarzystwo wyznaczyło termin nadsyłania prac na tydzieĔ przed piĊüsetną rocznicą
urodzin Mikołaja Kopernika, tj. na dzieĔ 12 lutego 1873, wyznaczają nagrodĊ 1000
franków. W wyznaczonym terminie wpłynĊła tylko jedna praca, której autorem okazał
siĊ byü G.–H. NiewĊgłowski. Ocena dorobku WroĔskiego, bardzo krytyczna, nie została
uznana za zadawalającą odpowiedĨ na pytanie konkursowe i została odrzucona.
Spodziewano siĊ bowiem entuzjastycznej, a nie krytycznej recenzji1.
Natomiast w tomie IV PamiĊtnika (1874) ogłoszona konkurs na kontynuacjĊ
Bibliografiji Teofila ĩebrawskiego, tj. po roku 1830, wyznaczają termin 1. I 1877.
PoniewaĪ w terminie tym nie wpłynĊła Īadna praca, przedłuĪono ten termin o dalsze trzy
lata. Ale wtedy Towarzystwo Nauk ĝcisłych praktycznie juĪ nie istniało.
JakoĞü edytorska wszystkich publikacji Biblioteki Kórnickiej jest bardzo wysoka.
Skrótowe oceny merytoryczne prac w PamiĊtniku Towarzystwa Nauk ĝcisłych w ParyĪu
moĪna znaleĨü w [9]. Szczegółowe omówienia poszczególnych prac matematycznych
bĊdą siĊ ukazywaü, począwszy od trzeciego tomu, w Antiquitates Mathematicae (VI seria
Roczników PTM).
1
Do dziĞ nie ma jednoznacznej oceny dorobku matematycznego Hoene–WroĔskiego. WĞród dotychczasowych
opinii dominują oceny krytyczne, a nawet bardzo krytyczne. Nie zmienia to faktu, Īe w kilku miejscach pozostał
po WroĔskim Ğlad w matematyce. Ale jest to bardziej wkład koncepcyjny aniĪeli merytoryczny.
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Publikacje te niewątpliwe odegrały bardzo waĪną rolĊ w zarówno w rozwoju nauki
polskiej, jak teĪ jej uaktywnieniu po zastoju okresu miĊdzy powstaniowego (1831–
1864)2. Na szczególną uwagĊ zasługuje teĪ fakt, Īe autorami tych publikacji byli Polacy
zarówno z kraju, jak i z emigracji.
Opisany incydent naukowy był waĪny z dwóch powodów: pokazał, Īe w krótkim
czasie moĪna uaktywniü Ğrodowisko naukowe, a po wtóre, podniósł znacząco poziom
nauk Ğcisłych na ziemiach polskich. Uaktywniły siĊ katedry matematyki we Lwowie i na
Uniwersytecie JagielloĔskim, a w 1872 roku powstała Akademia UmiejĊtnoĞci i jej
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. W ten sposób aktywnoĞü naukowa przeniosła siĊ
z emigracji do kraju. Na fenomen Polskiej Szkoły Matematycznej trzeba było jednak
jeszcze poczekaü kilkadziesiąt lat.
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