Povídání o matematice
Matematika je v dní obor, který nás, aniž si to uv domujeme, doprovází
celým životem,. Ve škole pro mnohé pat ila k neoblíbeným p edm t m,
ale v praktickém život
n komu

sta í

jen

se bez ní neobejdeme, n kdo ji pot ebuje víc,
„kupecké

po ty“.

Charakteristickou

vlastností

matematiky je d raz na absolutní p esnost metod a nezpochybnitelnost
výsledk , vyzna uje se

nejvyšší mírou abstrakce a p esnosti a

matematický d kaz je nejspolehliv jší známý zp sob, jak ov ovat
pravdivost tvrzení.

Tyto vlastnosti odlišují matematiku od všech

ostatních v dních disciplín.
Obecn známá je elementární matematika, která se zabývá operacemi
s ísly a ešením praktických úloh. Ve n kterých dalších oborech (fyzice,
informatice, chemii, ekonomii a pod) se využívají výsledky aplikované
matematiky která je také t mito obory zp tn

ovliv ována. Tzv.

istá

matematika se zabývá pouze vysoce abstraktními pojmy Hlavní klasické
disciplíny matematiky – aritmetika, algebra, geometrie a matematická
analyza -.se vyvinuly z praktických lidských pot eb a zabývají se
základními oblastmi zájmu matematiky – kvantitou (nejstarší oblast, již
v prav ku se objevuje pojem p irozeného

ísla), strukturou (množiny,

funkce apod.), prostorem (geometrie) a zm nou (matematická analyza
apod.).
První matematické pojmy byly prost edkem pro pochopení n kterých
fakt ,

za ínají u prvních pokus

prav kého

lov ka spo ítat úlovek,

vyjad ovaly po ty r zných objekt a jejich porovnávání. Dlouhou dobu se
po ítání p edm t

omezovalo na množství dvou, t í, pozd ji

až p ti

kus . Další íslovky znamenající „neur it mnoho“, vznikaly postupn a

pomalu. Po ítání na prstech, po p ti a po deseti, se vyvinulo až na jistém
stupni spole enského vývoje.
D jiny matematiky za ínají již u starov kých civilizací, vývoj znalostí
závisel na daných podmínkách a pot ebách. Protože neexistoval
vzájemný p enos informací, docházelo se ke stejným záv r m nezávisle
na sob v r zném období a odlišnými metodami.
Matematika starov kého Egypta se vznikala spole n

s rozvojem

civilizace od 4. tisíciletí p .n.l.. Egyp ané um li s ítat a od ítat, násobit
(p evád li to na opakované s ítání), d lit , po ítat se zlomky i ešit
n které složit jší aritmetické a geometrické úkoly (nap . troj lenku a
rovnice o jedné neznámé). Své znalosti užívali p evážn

k praktickým

ú el m. Zárodkem geometrie se staly práce s vym ování

pozemk

(jejich hranice byly každoro n narušovány povodn mi Nilu a bylo nutno
je obnovovat). Um li vyty ovat pravý úhel (pomocí provaz o délkách 3,
4 a 5 jednotek) pro ur ení ostrých úhl m li tabulky (dnes bychom ekli,
že znali funkci „kotangens“) a znali konstantu ( ) pro stanovení obsahu
a obvodu kruhu (s odchylkou mén než 1 %). V tšinu našich znalostí o
egyptské matematice poskytl t,zv. Rhind v papyrus (z období p ed
rokem 1650 p ed n. l) a asi o dv
Jejich zápis

století starší Moskevský papyrus.

ísel je jeden z nejstarších, používali desítkový po etní

systém a nepozi ní iselnou soustavu (nezáleží na po adí, v jakém jsou
znaky uspo ádány) a neznali nulu.
V Mezopotamii bylo nalezeno velké množství tabulek z období 2200 až
1800 p . n. l.,

které ukazují na pokro ilý stupe

znalostí algebry a

geometrie. Matematika té doby byla schopna plnit požadavky tehdejší
civilizace a znala d ležité algoritmy pro ešení r zných úloh. Našly se

tabulky druhých mocnin

ísel (ty se

používaly pro násobení) a

p evrácených hodnot ísel (pro d lení). Pracovali s p irozenými ísly a s
kladnými šedesátinnými zlomky, neznali nulu ani
iracionální . V algeb e

ísla záporná a

ešili úlohy, které dnes vedou na lineární a

kvadratické rovnice, na soustavy dvou rovnic o dvou neznámých a na
výpo et procent a úrok . Jedna z tabulek dokazuje, že um li ešit
pravoúhlý trojúhelník. Matematika Babyló an se z ejm rozvinula dále
než egyptská. D vodem mohl být m.j. ekonomický vývoj (k ižovatka
obchodních cest) a požadavky na složité technické výpo ty (regulace ek
Tigridu a Eufratu byla komplikovan jší než u Nilu). Jejich astronomické
tabulky sv d í o vynikajících po etních znalostech. Používali pozi ní
systém se základem 60 a tato jejich soustava se dodnes zachovala pro
m ení asu a úhl (rozd lení kruhu na 360 stup

, dne na 24 hodin a

následn na minuty a vte iny). Dlouho se udrželo i po ítání množství na
tucty a kopy.
Indická matematika byla ve své dob na vysoké úrovni, m la symboly
pro prvních dev t

íslic, a vytvo ila si p íznivé podmínky pro vznik

desítkové pozi ní soustavy, která zp sobila velký skok ve vývoji
matematiky.
matematik

Dalším

významným

objevem

pozd jších

indických

bylo zavedení pojmu „nula“. Ovládali po ítání se zlomky,

umoc ování, troj lenku a další operace. Pro vytý ení pravého úhlu
nepoužívali trojúhelník o stranách 3, 4 a 5, ale se stranami 5, 12 a 13.
Rozsáhlé znalosti matematiky byly i v

ín , bohužel kolem roku 220 p .

n. l., bylo mnoho v deckých spis na p íkaz tehdejšího císa e spáleno.
V souboru knih o matematice (z roku 152 p . n. l.) je uvedeno na 250
úloh s ešením (na. p . lineárních rovnic o t ech a více neznámých), v
jiné knize z 1. stol.n.l. se vyskytuje pojem záporného ísla a v 5. stol.
n.l. je uvád na hodnotu Ludolfova ísla ( ) s velkou p esností. Byly

vynalezeny i p edch dci dnešních po ítacích stroj . Lze konstatovat, že
až do 14. století n.l. byla

ína v oblasti matematiky nejrozvinut jší

zemí sv ta.
Na vývoj znalostí matematiky v Evrop m lo nejv tší vliv antické

ecko.

V jeho spole enských podmínkách a vlivem praktických podn t
(obchod, astronomie, mo eplavba) se za alo rozvíjet logické uvažování a
to umožnilo vznik matematických teorií s logickým zp sobem dokazování
platnosti jednotlivých v t a následn

i vznik matematických pojm

operací s nimi. Snaha po uspo ádání poznatk

a

a pot eba prokázání

jejich platnosti matematickým d kazem vedla k vytvo ení teorie a
systému výkladu matematiky,. Ani

ekové neznali nulu, pro

íslice

používali nejd íve písmena abecedy, pozd ji vytvo ili soustavu z n kolika
vybraných písmen,.
Významným filosofem a matematikem byl Pythagoras ze Samu ( 6. stol.
p .n.l.). Domníval se, že vše lze p evézt na

íselný princip a

ísl m

p i azoval r zné vlastnosti. V noval velkou pozornost geometrii a jeho
v tu o pravoúhlém trojúhelníku si snad pamatuje každý. Škola, kterou
založil byla p ístupná muž m i ženám. D ležitým centrem ecké v dy se
stala Alexandrie, kde vznikla knihovna a ada v deckých ústav . Tam
p sobil i Euklides (3. stol. p .n.l.), osobnost, která dovedla geometrii k
vrcholu klasické dokonalosti. Jeho významným dílem jsou t ináctidílné
„Základy“ („Stoicheia“) založené na systému úst edních axiom
geometrie. Tento spis spojil starší matematické teoretické výsledky v
systematický celek a stal se dílem, které je již více než dva tisíce let
podkladem pro u ebnice matematiky a geometrie.
Dalším významným u encem antiky byl Archimedes ze Syrakus (3.
stol. p .n.l.), který objevil mnoho zákon matematiky a fyziky. V noval se

metodám výpo tu ploch a objem t les. Pro výpo et obvodu a obsahu
kruhu vypo etl m ením obvodu devadesátišestiúhelník

opsaných a

vepsaných kružnici konstantu (dnes ozna ujeme jako Ludolfovo íslo

)

s p esností na 0,06 %. .Jiný matematik té doby Apollonius z Pergy je
p vodcem knih o kuželose kách.
ímané do matematiky nové objevy nep inesli, ale ta se dále rozvíjela
hlavn

zásluhou

eckých matematik

zakladatelem trigonometrie). Jejich

(na p .

Hipparchos se stal

íslice (které p evzali a upravili

z eckých) jsou dosud užívány jako ímské ( I, V, X, L, C, D. M).
Ve st edov ku vývoj neevropské matematiky (arabské, indické, ínské)
zna n

p edstihl evropskou. K úpadku zájmu o v du v tehdejším

k es anském sv t

p isp lo m.j i to, že v 6. stol. n. l. byly uzav eny

v ecku a v Egypt poslední filozofické školy (byly nositely pohanských
nauk) a pozd ji p i vpádu Arab byla spálena i Alexandrijská knihovna.
K velkému rozkv tu matematiky došlo v Indii po pátém století n.l. Indi tí
matematici zavád jí a používají ve svých výpo tech sinus a kosinus, eší
úlohy o pravoúhlých trojúhelnících, zabývají se ešením neur itých rovnic
prvního a druhého stupn , po ítají se zlomky a iracionálními ísly. Pro
ov ení výsledk po etních úkon se užívá devítková zkouška.
Na indickou matematiku navázala arabská. Ta z ní p evzala desítkový
pozi ní systém, zápis ísel a algoritmy pro písemné po ítání, ale erpala
i z dalších zdroj .

Od

ek

použila abstraktní geometrii a myšlenku

axiomatické výstavby matematiky,
numericky náro né výpo ty a hlavn

z

mezopotámské a egyptské
d raz na užití matematiky v

praktickém život . Byly shromaž ovány a do arabštiny p ekládány staré
ecké, novoperské a sanskrtské rukopisy, zejména díla Euklidova,
Archimedova a Ptolemaiova (zvlášt

jeho astronomická u ebnice

Megale syntaxis). Nejv tšího rozkv tu dosáhla arabská matematika v 9.
století. Významný matematik té doby ibn Musa al- Chwarizmi ve svém
spisu (dochoval se jen jeho p eklad do latiny) „De numero indorum“
popisuje „indické

íslice“, desítkovou pozi ní soustavu a

íselné

algoritmy základních po etních operaci provád ných v této soustav .
Arabská oblast

byla zprost edkovatelkou p enosu informací mezi

orientem a Evropou.
V Evrop v té dob se matematika (stejn jako ostatní v dy) nerozvíjela,
i když i zde se objevily n které výsledky. Podstatný pokrok p inesla až
možnost

p ístupu

k v deckým poznatk m dosaženými

v arabském

sv t (jeho vzd lanostní p evaha v té dob byla zna ná). Podílely se na
a tom již k ížové výpravy, ale nejv tší význam m lo
(1085). Spisy uložené v toledských

dobytí Toleda

knihovnách otev ely cestu k

rozsáhlému d dictví antických text , které bylo možno p ekládat do latiny
(ta

byla

tehdy

mezinárodním

v deckým

jazykem).

Toledská

p ekladatelská škola se ve 12. a 13. století stala nejvýznamn jším
evropským p ekladatelským centrem z arabštiny a zna nou m rou se
podílela na seznámení se s díly antické v dy i s novými výsledky v dy
arabské V té dob

se také do Evropy dostává indická soustava íslic

v etn nuly (arabské íslice).
D ležitým krokem byl vznik univerzit ( první vznikla v Bologni v roce
1088), jejich . velkým p ínosem bylo objevení významu matematiky pro
další v dní obory. Matematika se jako sou ást „sedmi svobodných
um ní“ stává samostatným v dním oborem. V dob vrcholící scholastiky
již p ekonali evropští vzd lanci úrove antiky a arabského sv ta v oblasti
matematiky (bylo nap . nalezeno ešení kubických rovnic a za ala se
používat písmena pro ozna ení

prom nných

veli in). Významným

matematikem na po átku 13.stol byl Leonardo z Pisy (Fibonacci). Ten
zavedl po ítání se zápornými ísly a je autorem knihy „Liber abaci“.
Abakus bylo po itadlo výrazn
s ímskými i arabskými

usnad ující základní po etní úkony

íslicemi. První

systematický výklad o

trigonometrii se objevuje v 15. století K ší ení matematických znalostí
velmi p isp l vynalez knihtisku (Gutenberg 1436).
Sedmnácté a osmnácté století

p edstavuje období velkého rozkv tu

evropské matematiky. I dalších p írodních v d ( fyzika, astronomie a
pod.). Zasloužili se o to zejména
- John Napier (Neper) objevem logaritm posílil matematiku jako
po etní v du
- René Descartes zavedl algebraické metody do geometrie, to
umožnilo analyticky popsat dráhu pohybujícího se bodu a tak ešit
problémy mechaniky, jeho kartézská soustava sou adnic objevila
zp sob, jak analyticky ( prost ednictvím

ísel a rovnic) zkoumat

geometrické útvary.
- Blaise Pascalse jako první se za al matematicky zabývat teorií
pravd podobnosti
- Isaac Newton propojil matematiku, fyziku a astronomii,
matematickou analýzu vytvo il jako nástroj pro své fyzikální
výpo ty,.
- Wilhelm Leibnitz je spolutv rcem matematické analýzy (nezávisle
na sob

s Newtonem), rozpracoval výpo etní metody, které se

staly nástrojem pro další aplikace, a jeho pojetí a zápis dnes
používáme

- Leonard Euler - nejvýkonn jší matematik 18. století, v ad oblastí
matematiky je jeho podání tém

kone né ( trigonometrie), vytvo il

symboliku algebry a infinitezimálního po tu,
- Pier Simon Laplace pracoval na teorie pravd podobnosti a
nebeské mechaniky,

jeho transformace se stala exaktním

podkladem operátorového po tu.
- Gaspard Monge zakladatel deskriptivni geometrie, která p isp la
k rozvoji technickych v d , a vedle nich i mnoho dalších..
Na konci 18. století již byla matematika (spolu s fyzikou) p ipravena
k ešení technických problém , které p inesla pr myslová revoluce,
ale její vývoj se tím neukon il. A ím hloub ji se rozši ovaly znalosti,
tím více vznikaly nové otázky, nevy ešené rozpory a paradoxy. Minulé
století p ineslo novou etapu vývoje matematiky – istou matematiku,
vyzna ující se vysokým stupn m abstrakce a generalizace. Jejím
cílem je vystav t matematiku na neot esitelných logických základech.
P edm tem zkoumání se staly abstraktní kvantitativní vztahy a teorie,
které byly logicky správné ale neodpovídaly žádné známé situaci z
reálného sv ta a nem ly zatím praktické uplatn ní. Matematické
úvahy se rozší ily na vícerozm rné prostory a matematika se stává
v dou o strukturách r zných druh . Revolu ní zm nou v chápání
užite nosti matematiky se staly po íta e. S jejich pomocí proniká
matematika

do stále v tšího po tu obor

každým novým výsledkem
budoucnosti.

Vypracoval: ing. Ji í Valenta

lidské

innosti, ale

s

vystupují další otázky pro matematiku

