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Předmluva
Držíte v rukou sborník věnovaný památce našeho kolegy, učitele a přítele profesora
Bohdana Zelinky.

Na jaře roku 2010 byl na Technické univerzitě v Liberci uspořádán na jeho
počest vzpomínkový seminář. Bylo tomu totiž pět let, co Bohdan zemřel. Semináře
se zúčastnila řada jeho bývalých kolegů i žáků a přítomní se shodli, že by bylo
dobré, kdyby se vydala jeho popularizační díla roztroušená po různých časopisech
a sbornících a i ta, co zůstala jen v rukopisech.

První část sborníku je věnována jeho vědecké a pedagogické práci. Bohdanovy
vědecké objevy shrnuje nekrolog sepsaný Miroslavem Fiedlerem. Pro ilustraci ma-
tematického díla, které po sobě Bohdan zanechal, uvádíme v přetisku článek o lo-
kálně nesouviských grafech s mnoha hranami. Tuto otázku sám zformuloval a
posléze jej vyřešil spolu se Zdeňkem Ryjáčkem. I když by Bohdan možná považo-
val jiné své objevy za důležitější, vybrali jsme jej, protože je svým způsobem pro
jeho dílo typický a také protože byl připomenut na zmíněném pamětním semináři.
Kromě necelých tří set vědeckých článků napsal Bohdan také několik knih. Jejich
přehled uzavírá první část sborníku.

Dále následují Bohdanovy populární texty — nejznámějším dílem je nejspíše
text Hymny teorie grafů, který se dočkal řady překladů. Kromě této hymny uvá-
díme články o matematice, matematicích, vyučování, Matematické olympiádě a
Jednotě českých matematiků a fyziků, které vyšly vesměs v časopisech Matema-
tické obzory, Učitel matematiky a Informace Matematické vědecké sekce JČMF.

Bohdanův vypravěčský talent oceníte na několika jeho životních příhodách,
a jeho básnické nadání na veršovaných přáních, které skládal svým přátelům na
svou oblíbenou melodii písně „Ó hřebíčku zahradnickýÿ.

Bohdan měl skvělý smysl pro humor a byl znám jako vtělení asistenta profe-
sora E. C. Hammersteina. Všechny jeho příspěvky, které se nám podařilo sesbírat,
vydáváme zde jako sebrané spisy prof. Hammersteina v Acta Universitas Ham-
mersteiniana Hamrstejnensis, svazek druhý.

Rádi bychom zde poděkovali Ústavu informatiky UK, Katedře aplikované ma-
tematiky TU v Liberci, liberecké pobočce JČMF a Katedře didaktiky matematiky
MFF UK za podporu vydání tohoto sborníku; a dále redakcím časopisů za jejich
souhlasy s přetištěním článků. Naše díky patří také manželům Duckovým, Vác-
lavu Kazdovi a všem dalším kolegům, kteří nám pomohli sesbírat texty, fotografie
anebo kteří nám poslali své vzpomínky na pana profesora a velikého člověka Boh-
dana Zelinku.

Jiří Fiala, Martina Šimůnková

1



132 (2007) MATHEMATICA BOHEMICA No. 1, 97–107

NEWS AND NOTICES

PROFESSOR BOHDAN ZELINKA

(May 16, 1940–February 5, 2005)

Miroslav Fiedler, Praha

Two years ago, the Czech and Slovak mathematical community lost one of its
most active and well known members, Professor Bohdan Zelinka. Let me shortly

commemorate his life, results and ideas.
Professor Zelinka was born on May 16, 1940 in Nový Bydžov. Soon his family

moved to Liberec which became his home city for all his life. As has been the case
with so many others, he became attracted to mathematics by his success in the

Mathematical Olympiad. He decided to study mathematics and descriptive geome-
try at Charles University in Prague. Already here, the topic of his diploma thesis

“The vertex- and edge-connectivity number of finite graphs” turned his interests in
mathematics to graph theory.
After having successfully completed his studies, he spent two years in compulsory

military service. Even then he did not lose interest in mathematics. I remember
having written a letter of invitation for him to attend the later renowned international

meeting on graph theory in Smolenice in 1963. He was then the only participant in
soldier’s uniform.

Let me remark that the symposium in Smolenice was the first international meeting
on graph theory in the world. Most of the internationally known mathematicians

working in the field took part there, such as Erdős, Gallai, Dirac, Harary, Zykov
and others. There also was (a tradition observed ever since) a problem session, and I

remember Zelinka systematically studied the posed problems and indeed solved some
of them later.

In 1964, Zelinka returned to Liberec where he joined the faculty of the Technical
University, first as assistant professor, later as associated and since 1990 as full

professor.
Professor Zelinka was one of the most productive mathematicians in the Czech

Republic. He published almost 300 research papers, most of them from graph theory;
a good part of the papers concerned algebra and a few practical problems which
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the department of mathematics at the Technical University of Liberec helped to

solve.

In his graph theory papers, Zelinka discussed an incredibly rich variety of problems.
This is clear from the attached list of publications.

As I have already mentioned, he started by systematically solving problems posed
at the Smolenice symposium. He was successful in several cases; the first results

were presented at the Tihany meeting in Hungary [26]. Then he studied intersection
graphs of several kinds of objects: lattices [64], Abelian groups [77], graphs [76],

semilattices [84], tree algebras [100]. However, the most important contributions of
Zelinka to graph theory are in two directions:

The first is domination in graphs. Here, he studied (in [127], [134], [135], [153],

etc.) the relationship of the known notions of the domatic number of a graph and
the totally domatic number of a graph to other characteristics of graphs; he discov-

ered relations which cannot be improved. Also, he found these numbers for several
special classes of graphs. In addition, he introduced several new characteristics of

graphs related to the previous one, such as the edge-domatic number [159], the com-
plementarily domatic number [197], the semidomatic numbers of a digraph [225],

etc.

The second important contribution is related to the Vizing problem how to distin-

guish two graphs with the same number of vertices and the same number of edges,
of course up to isomorphism. He introduced (in [151]) and studied the new notion

of distance between graphs (more precisely: between isomorphism classes of two
graphs). He then did the same for the so called edge distance of graphs [189] and for
the distance between isomorphism classes od digraphs ([196], [222], [226]).

As Zelinka’s algebraic papers concerns, let me mention that most of them studied
tolerances on algebraic objects ([35], [71], [81], [83], [103], [123], [165], [169], [185],

[203], etc.). Zelinka also studied (in fact, he started research in mathematics in this
field) the language theory ([6], [8], [10], [15], [18], [24], [32], [38], [50]).

However, mathematics was by far not the only activity of Bohdan Zelinka. He
was solver (in fact, several times champion of Czechoslovakia) as well as inventor

of problems in puzzle competitions. He got the idea to create the anthem of the
graph theory meetings; he wrote the verses to which music was then composed by

Z.Ryjáček. The text has been translated into several languages; e.g., [245]). What
made him quite famous among Czech and Slovak mathematicians, was the idea
of Professor Hammerstein, a fictitions mathematician who “wanted to attend” the

meetings at which Zelinka participated and always sent (through Zelinka) a jocular
lecture parodically surveying the results presented at the meeting.

I could certainly list a number of other activities of Bohdan Zelinka. The Czech
and Slovak mathematical community misses and alwyas will miss him immensely.
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Publications of B. Zelinka

[1] Le nombre de connexité maximum d’un graphe aux nombre de sommets et d’arètes
donnés. Cas. Pest. Mat. 88 (1963), 391–395.

[2] Some inequalities concerning Π-isomorphisms. Cas. Pest. Mat. 90 (1965), 474–476.
[3] The diameter of the graph of the system of proper semigroups of a commutative
semigroup. Mat.-Fyz. Cas. SAV 15 (1965), 143–144. (In Czech.)

[4] Decomposition of a graph into isomorphic subgraphs. Cas. Pest. Mat. 90 (1965),
147–150. (In Czech.)

[5] The graph of the system of chords of a given circle. Mat.-Fyz. Cas. SAV 15 (1965),
273–279. (In Czech.)

[6] Un langage adéquat non homogène, dont les classes sont disjointes deux à deux. Rev.
Roum. Math. Pure Appl. 10 (1965), 1255–1257.

[7] A remark on Π-automorphisms. Cas. Pest. Mat. 90 (1965), 99–100.
[8] Opérations avec les modèles analytiques de langages. Bull. Math. Soc. Sci. Math.
Répub. Soc. Roum., Nouv. Sér. 9 (1965), 351–355.

[9] Introducing an orientation into a given non-directed graph. Mat.-Fyz. Cas. SAV 16
(1966), 66–71.

[10] Sur le PS-isomorphisme des langues. Z. Math. Logik Grundlagen Math. 12 (1966),
263–265.

[11] The semigroup of non-void subsets of a cyclic semigroup. Cas. Pest. Mat. 91 (1966),
72–76. (In Czech.)

[12] Beweis der Unabhängigkeit des Birkhoffschen Postulatsystems für distributive Ver-
bände mit Einheitselement. Cas. Pest. Mat. 91 (1966), 472–477. (In Czech.)

[13] On the number of independent complete subgraphs. Publ. Math. 13 (1966), 95–97.
[14] Zu einem Problem von S.M.Ulam. Cas. Pest. Mat. 92 (1967), 219–220. (In Czech.)
[15] Un langage hereditaire qui n’est pas à un nombre d’états fini. Rev. Roum. Math. Pures

Appl. 12 (1967), 1107–1108.
[16] Decomposition of the complete graph according to a given group. Mat. Cas. SAV 17

(1967), 234–239. (In Czech.)
[17] A remark on infinite edge-disjoint systems of paths in a graph. Cas. Pest. Mat. 92

(1967), 289–292.
[18] Sur les langages absolument bien adéquat. Rev. Roum. Math. Pures Appl. 12 (1967),

737–739.
[19] Hasse’s operator and directed graphs. Cas. Pest. Mat. 92 (1967), 313–317.
[20] A contribution to my article ‘Introducing an orientation into a given nondirected

graph’. Mat. Cas. SAV 17 (1967), Erratum, 316.
[21] Tolerance graphs. Commentat. Math. Univ. Carol. 9 (1968), 121–131.
[22] On a type of multiplicative lattices. Mat. Cas. SAV 18 (1968), 90–98.
[23] Uncountable systems of edge-disjoint paths in a graph. Cas. Pest. Mat. 93 (1968),

251–254.
[24] Sur les langages absolument non adéquats. Rev. Roum. Math. Pures Appl. 13 (1968),

131–133.
[25] The decomposition of a generalized graph into isomorphic subgraphs. Cas. Pest. Mat.

93 (1968), 278–283.
[26] On some problems of the Symposium in Smolenice. Theory of graphs. Proc. Colloq.

Tihany, Hungary 1966, 1968, pp. 347–360.
[27] Medians and peripherians of trees. Arch. Math., Brno 4 (1968), 87–95.
[28] Les graphes de Hasse des modèles analytique de langages. Bull. Math. Soc. Sci. Math.

Répub. Soc. Roum., Nouv. Sér. 13 (1969), 389–392.
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[29] Uneigentliche Knotenpunkte eines Graphen. Cas. Pest. Mat. 95 (1970), 155–169. (In
Czech.)

[30] Decomposition of simplex-like graphs and generalized bipartite graphs. Cas. Pest.
Mat. 95 (1970), 1–5. (In Czech.)

[31] Centrally symmetric Hasse diagrams of finite modular lattices. Czech. Math. J. 20
(1970), 81–83.

[32] Sur le PS-isomorphisme fort des langages. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Répub. Soc.
Roum., Nouv. Sér. 13 (1970), 123–126.

[33] Weitere Bemerkungen über unendliche kantenfremde Wegsysteme auf einem Graph.
Cas. Pest. Mat. 95 (1970), 309–315. (In Czech.)

[34] Schwach homogene Graphen. Cas. Pest. Mat. 95 (1970), 248–251. (In Czech.)
[35] Tolerance in algebraic structures. Czech. Math. J. 20 (1970), 179–183.
[36] Decomposition of a digraph into isomorphic subgraphs. Mat. Cas. SAV 20 (1970),

92–100.
[37] On (H,K)-decompositions of a complete graph. Mat. Cas. SAV 20 (1970), 116–121.
[38] Le groupe des S-automorphismes d’un langage. Rev. Roum. Math. Pures Appl. 15

(1970), 453–458.
[39] Regular graphs, each edge of which belongs to exactly one s-gon. Mat. Cas. SAV 29

(1970), 181–184 (with A.Kotzig).
[40] The decomposition of a general graph according to a given Abelian group. Mat. Cas.

SAV 20 (1970), 281–292.
[41] Generalized gravity centres of trees. Sb. Ped. Fak. Univ. Karlovy, Matematika, 1970,

pp. 127–136. (In Czech.)
[42] The graphs, all of whose spanning trees are isomorphic to each other. Cas. Pest. Mat.

96 (1971), 33–40. (In Czech.)
[43] Some remarks on Menger’s theorem. Cas. Pest. Mat. 96 (1971), 145–150.
[44] Alternating connectivity of digraphs. Cas. Pest. Mat. 96 (1971), 151–163.
[45] Homogeneous digraphs. Czech. Math. J. 21 (1971), 280–290.
[46] Alternating connectivity of tournaments. Cas. Pest. Mat. 96 (1971), 346–352.
[47] The decomposition of a digraph into isotopic subgraphs. Mat. Cas. SAV 21 (1971),

221–226.
[48] The group of autopies of a digraph. Czech. Math. J. 21 (1971), 619–624.
[49] Groups and homogeneous graphs. Czech. Math. J. 21 (1971), 653–660.
[50] Deux problèmes sur les grammaires à un nombre d’états fini. Rev. Roum. Math. Pures

Appl. 16 (1971), 999–1002.
[51] On some problems of the lattice theory. Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comenian. Math.

(1971), 87–98.
[52] Isotopy of digraphs. Czech. Math. J. 22 (1972), 353–360.
[53] Reconstructing a graph from the incidence relation on its edge set. Mat. Cas. SAV 22

(1972), 164–171.
[54] Embedding infinite trees into a cube of infinite dimension. Cas. Pest. Mat. 97 (1972),

386–388.
[55] Direct limits of finitary relation spaces. J. Math. Tokushima Univ. 6 (1972), 31–35.
[56] Corrections to my papers “Some remarks on Menger’s theorem” and “Alternating

connectivity of digraphs”. Cas. Pest. Mat. 98 (1973), 98.
[57] Meromorphisms of graphs. Czech. Math. J. 23 (1973), 50–56.
[58] On some graph-theoretical problems of V.G.Vizing. Cas. Pest. Mat. 98 (1973), 56–66.
[59] A remark on a graph-covering conjecture of D.R.Woodall. J. Lond. Math. Soc. II,

Ser. 6 (1973), 637–638.
[60] Edge-colourings of permutation graphs. Mat. Cas. SAV 23 (1973), 193–198.
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[61] Line isomorphisms on dipseudographs. J. Comb. Theory, Ser. B 14 (1973), 105–121
(with R.L.Hemminger).

[62] Finding a spanning tree with maximal number of terminal vertices. Kybernetika,
Praha 9 (1973), 357–360.

[63] Determining the maximal degree of a tree given by its distance matrix. Kybernetika,
Praha 9 (1973), 361–364.

[64] Intersection graphs of lattices. Mat. Cas. SAV 23 (1973), 216–222.
[65] Quasigroups and factorization of complete digraphs. Mat. Cas. SAV 23 (1973),

333–341.
[66] Polare und polarisierte Graphen. 18. Internat. Wiss. Kolloqu., Ilmenau 2, 1973,

pp. 27–28.
[67] Une remarque sur l’heredité par domination dans les modèles mathématiques de lan-

guages. Rev. Roum. Math. Pures Appl. 18 (1973), 1321–1323.
[68] Polar graphs and railway traffic. Apl. Mat. 19 (1974), 169–174.
[69] The number of non-isomorphic Hamiltonian circuits in an n-dimensional cube. Mat.

Cas. SAV 24 (1974), 203–208.
[70] Zweiseitig unendliche Züge in lokalendlichen Graphen. Cas. Pest. Mat. 1, 386–393.
[71] Tolerance relation on lattices. Cas. Pest. Mat. 99 (1974), 394–399 (with I. Chajda).
[72] Cayley color graphs of groups and their generalisations. Acta Fac. Rer. Nat. Univ.

Comenian., Math. (1975), 59–64.
[73] On Hadwiger number of a graph. Cas. Pest. Mat. 100 (1975), 155–159.
[74] Finite vertex-transitive planar graphs of the regularity degree four or five. Mat. Cas.

SAV 25 (1975), 271–280.
[75] Involutory pairs of vertices in transitive graphs. Mat. Cas. SAV 25 (1975), 221–222.
[76] Intersection graphs of graphs. Mat. Cas. SAV 25 (1975), 129–133.
[77] Intersection graphs of finite Abelian groups. Czech. Math. J. 25 (1975), 171–174.
[78] Geodetic graphs of diameter two. Czech. Math. J. 25 (1975), 148–153.
[79] On a certain distance between isomorphism classes of graphs. Cas. Pest. Mat. 100

(1975), 371–375.
[80] Compatible relations on algebras. Cas. Pest. Mat. 100 (1975), 355–360 (with

I. Chajda).
[81] Tolerance in algebraic structures. II. Czech. Math. J. 25 (1975), 175–178.
[82] Two-way infinite trails in locally finite graphs. Recent Adv. Graph Theory, Proc.

Symp., Praha 1974, 1975, pp. 533–535.
[83] Tolerance relations on semilattices. Commentat. Math. Univ. Carol. 16 (1975),

333–338.
[84] Intersection graphs of semilattices. Mat. Cas. SAV 25 (1975), 345–350.
[85] Tolerances and congruences on tree algebras. Czech. Math. J. 25 (1975), 634–637.
[86] Interrelations between the theory of graphs and abstract algebra. Knižnice, Odb. Věd.

Spis̊u Vys. Uč. Tech. Brno, B-56, 1975, pp. 109–114. (In Czech.)
[87] A remark on dot-compositions of graphs. J. Indian Math. Soc., N. Ser. 38 (1974, 1975),

221–225.
[88] (0, 1)-matrices with isomorphic term bigraphs have equal ranks. J. Indian Math. Soc.,

N. Ser. 39 (1975), 315–319.
[89] Groups and polar graphs. Cas. Pest. Mat. 101 (1976), 2–6.
[90] Hadwiger numbers of finite graphs. Math. Slovaca 26 (1976), 23–30.
[91] The Hadwiger number of an infinite graph. Math. Slovaca 26 (1976), 153–157.
[92] Embedding trees into block graphs. Czech. Math. J. 26 (1976), 273–279.
[93] Weakly associative lattices and tolerance relations. Czech. Math. J. 26 (1976), 259–269

(with I.Chajda).
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[94] On existence conditions for compatible tolerances (with I.Chajda, J. Niederle). Czech.
Math. J. 26 (1976), 304–311.

[95] Isomorphisms of polar and polarized graphs. Czech. Math. J. 26 (1976), 339–351.
[96] Analoga of Menger’s theorem for polar and polarized graphs. Czech. Math. J. 26

(1976), 352–360.
[97] Eulerian polar graphs. Czech. Math. J. 26 (1976), 361–364.
[98] Self-derived polar graphs. Czech. Math. J. 26 (1976), 365–370.
[99] Short survey lecture on infinite graphs. Graphs, Hypergraphs, Block Systems. Proc.

Symp. Comb. Anal., Zielona Góra 1976, 1976, pp. 333–339.
[100] Intersection graphs of trees and tree algebras. Math. Slovaca 26 (1976), 343–350.
[101] Finite planar vertex-transitive graphs of the regularity degree three. Cas. Pest. Mat.

102 (1977), 1–9.
[102] On a problem of R.Halin concerning subgraphs of infinite graphs. Math. Slovaca 27

(1977), 43–47.
[103] Lattices of tolerances. Cas. Pest. Mat. 102 (1977), 10–24 (with I. Chajda).
[104] Permutable tolerances. Cas. Pest. Mat. 102 (1977), 217–220 (with I. Chajda).
[105] The lattice of all subtrees of a tree. Math. Slovaca 27 (1977), 277–286.
[106] A remark on isotopies of digraphs and permutation matrices. Cas. Pest. Mat. 102

(1977), 230–233.
[107] Tolerance relations on periodic commutative semigroups. Czech. Math. J. 27 (1977),

167–169.
[108] Geodetic graphs which are homeomorphic to complete graphs. Math. Slovaca 27

(1977), 129–132.
[109] Caterpillars. Cas. Pest. Mat. 102 (1977), 179–185.
[110] Minimal compatible tolerances on lattices. Czech. Math. J. 27 (1977), 452–459.
[111] A remark on systems of maximal cliques of a graph. Czech. Math. J. 27 (1977),

617–618.
[112] Infinite directed paths in locally finite digraphs. Cas. Pest. Mat. 103 (1978), 136–140.
[113] On a problem of R.Häggkvist concerning edge-colouring of graphs. Cas. Pest. Mat.

103 (1978), 289–290.
[114] Dot-compositions of graphs. Combinatorics, Keszthely 1976, Colloq. Aath. Soc. Janos.

Bolyai 18, 1978, pp. 1169–1176.
[115] The number of isomorphism classes of spanning trees of a graph. Math. Slovaca 28

(1978), 385–388.
[116] Metrics and tolerances. Arch. Math., Brno 14 (1978), 193–200 (with I.Chajda).
[117] A remark on the Čebyšev property. Math. Slovaca 28 (1978), 311–316.
[118] Derivatives of hypergraphs. Czech. Math. J. 28 (1978), 394–399.
[119] Self-complementary vertex-transitive undirected graphs. Math. Slovaca 29 (1979),

91–95.
[120] Embedding trees into clique-bridge-clique graphs. Cas. Pest. Mat. 104 (1979), 353–356.
[121] Strongly connected digraphs in which each edge is contained in exactly two cycles.

Acta Cybern. 4 (1979), 203–205.
[122] Some remarks on Eulerian graphs. Czech. Math. J. 29 (1979), 564–567.
[123] Tolerances and convexity. Czech. Math. J. 29 (1979), 584–587 (with I. Chajda).
[124] Tolerance relations on direct products of monoids and distributive lattices. Glas. Mat.,

III. Ser. 14 (1979), 11–16 (with I.Chajda).
[125] Join graph of trees. Czech. Math. J. 30 (1980), 332–335.
[126] Subarborians. Czech. Math. J. 30 (1980), 336–340.
[127] Domatically critical graphs. Czech. Math. J. 30 (1980), 486–489.
[128] Bases of classes of trees closed under subdivisions. Math. Slovaca 30 (1980), 61–64.
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[129] How to draw tolerance lattices of finite chains. Arch. Math., Brno 16 (1980), 161–165
(with I.Chajda, J. Dalík, J. Niederle, V.Veselý).

[130] The bichromaticity of a graph. Czech. Math. J. 30 (1980), 655–660.
[131] Decomposition of a complete equipartite graph into isomorphic subgraphs. Math.

Slovaca 31 (1981), 165–169 (with P. Tomasta).
[132] Finite spherical geometries. Cas. Pest. Mat. 106 (1981), 206–208.
[133] Intersection number of a graph. Cas. Pest. Mat. 106 (1981), 223–225.
[134] On domatic numbers of graphs. Math. Slovaca 31 (1981), 91–95.
[135] Some remarks on domatic numbers of graphs. Cas. Pest. Mat. 106 (1981), 373–375.
[136] Graphs of semigroups. Cas. Pest. Mat., 407–408.
[137] On two graph-theoretical problems from the conference at Nová Ves u Branžeže. Cas.

Pest. Mat. 106 (1981), 409–413.
[138] Graph representations of finite Abelian groups. Czech. Math. J. 31 (1981), 83–86.
[139] Cyclically simple tournaments. Publ. Math. 28 (1981), 99–102.
[140] On double covers of graphs. Math. Slovaca 32 (1982), 49–54.
[141] Infinite tree algebras. Cas. Pest. Mat. 107 (1982), 59–68.
[142] Domatic numbers of cube graphs. Math. Slovaca 32 (1982), 117–119.
[143] On two problems of the graph theory. Cas. Pest. Mat. 107 (1982), 109–113.
[144] Elongation in a graph. Math. Slovaca 32 (1982), 291–296.
[145] Homomorphisms of finite bipartite graphs onto complete bipartite graphs. Math. Slo-

vaca 32 (1982), 361–366.
[146] Logics of bipartite graphs and complete multipartite graphs. Cas. Pest. Mat. 107

(1982), 425–427 (with Z.Andres).
[147] Bichromaticity and minimum degree of a bipartite graph. Glas. Mat., III. Ser. 17

(1982), 237–239.
[148] Domatische Zahlen der Graphen. Rostocker Math. Kolloq. 21 (1982), 69–72.
[149] Adomatic and idomatic numbers of graphs. Math. Slovaca 33 (1983), 99–103.
[150] Isonemality and mononemality of woven fabrics. Apl. Mat. 28 (1983), 194–198.
[151] A distance between isomorphism classes of trees. Czech. Math. J. 33 (1983), 126–130.
[152] Nearly acyclic digraphs. Czech. Math. J. 33 (1983), 164–165.
[153] Domatic number and degrees of vertices of a graph. Math. Slovaca 33 (1983), 145–147.
[154] Domatically cocritical graphs. Cas. Pest. Mat. 108 (1983), 82–88.
[155] Pure circuits in cube graphs. Cas. Pest. Mat. 108 (1983), 239–240.
[156] Unpath number of a complete multiplicative graph. Math. Slovaca 33 (1983), 293–296.
[157] Locally tree-like graphs. Cas. Pest. Mat. 108 (1983), 230–238.
[158] Domatic number and bichromaticity of a graph. Graph theory, Proc. Conf., Lagów,

Poland, 1981. Lect. Notes Math. vol. 1018, 1983, pp. 278–285.
[159] Edge-domatic number of a graph. Czech. Math. J. 33 (1983), 107–110.
[160] On k-domatic numbers of graphs. Czech. Math. J. 33 (1983), 309–313.
[161] Double covers and logics of graphs. Czech. Math. J. 33 (1983), 354–360.
[162] Double covers and logics of graphs. II. Math. Slovaca 33 (1983), 329–334.
[163] Directly decomposable tolerances on direct products of lattices and semilattices.

Czech. Math. J. 33 (1983), 519–521 (with I. Chajda).
[164] Homomorphisms of infinite bipartite graphs onto complete bipartite graphs. Czech.

Math. J. 33, 545–547.
[165] Tolerances and orderings on semilattices. Arch. Math., Brno 19 (1983), 125–131 (with

J.Nieminen, I. Chajda).
[166] Complemented tolerances on lattices. Cas. Pest. Mat. 109 (1984), 54–59 (with

I. Chajda).

103

8



[167] On a problem of A.Kotzig concerning factorizations of 4-regular graphs. J. Graph
Theory 8 (1984), 325–330.

[168] Decomposition of an infinite complete graph into complete bipartite subgraphs. Cas.
Pest. Mat. 109 (1984), 266–267.

[169] Tolerances on monounary algebras. Czech. Math. J. 34 (1984), 298–304.
[170] Symmetries of woven fabrics. Apl. Mat. 29 (1984), 14–22.
[171] On k-ply domatic numbers of graphs. Math. Slovaca 34 (1984), 313–318.
[172] Semidomatic numbers of directed graphs. Math. Slovaca 34 (1984), 371–374.
[173] Cyclicity of a complete 3-equipartite graph. Arch. Math., Brno 21 (1985), 1–3.
[174] Bichromaticity and domatic number of a bipartite graph. Cas. Pest. Mat. 110 (1985),

113–115.
[175] Graphs with prescribed neighbourhood graphs. Math. Slovaca 35 (1985), 195–197.
[176] Comparison of various distances between isomorphism classes of graphs. Cas. Pest.

Mat. 110 (1985), 289–293.
[177] Domatic numbers of uniform hypergraphs. Arch. Math., Brno 21 (1985), 129–133.
[178] Odd graphs. Arch. Math., Brno 21 (1985), 181–187.
[179] Every finite chain is the tolerance lattice of some lattice. Glas. Mat., III. Ser. 20

(1985), 3–6.
[180] Domatic number and linear arboricity of cacti. Math. Slovaca 36 (1986), 49–54.
[181] Neighbourhood tournaments. Math. Slovaca 36 (1986), 241–244.
[182] Edge neighbourhood graphs. Czech. Math. J. 36 (1986), 44–47.
[183] Disconnected neighbourhood graphs. Math. Slovaca 36 (1986), 109–110.
[184] Connected domatic number of a graph. Math. Slovaca 36 (1986), 387–392.
[185] Tolerances on graph algebras. Czech. Math. J. 37 (1987), 313–317.
[186] A characterization of tolerance-distributive tree semilattices. Czech. Math. J. 37

(1987), 175–180 (with I. Chajda).
[187] Neighbourhood digraphs. Arch. Math., Brno 23 (1987), 69–70.
[188] The distance between a graph and its complement. Czech. Math. J. 37 (1987), 120–123.
[189] Edge-distance between isomorphism classes of graphs. Cas. Pest. Mat. 112 (1987),

233–237.
[190] Distances between directed graphs. Cas. Pest. Mat. 112 (1987), 359–367.
[191] Locally disconnected graphs with large numbers of edges. Math. Slovaca 37 (1987),

195–198 (with Z.Ryjáček).
[192] Natural bijections between directed and undirected self-complementary graphs. Math.

Slovaca 37 (1987), 363–366.
[193] On a problem of P. Vestergaard concerning circuits in graphs. Czech. Math. J. 37

(1987), 318–319.
[194] Block-closed subgraphs and q-partitions of graphs. Zastosow. Mat. 19 (1987), 629–634.
[195] Locally snake-like graphs. Math. Slovaca 88 (1988), 85–88.
[196] The distance between various orientations of a graph. Math. Slovaca 38 (1988), 19–25.
[197] Complementarily domatic number of a graph. Math. Slovaca 38 (1988), 27–32.
[198] Polytopic locally linear graphs. Math. Slovaca 38 (1988), 99–103.
[199] Total domatic number of cacti. Math. Slovaca 38 (1988), 207–214.
[200] Two local properties of graphs. Cas. Pest. Mat. 113 (1988), 113–121.
[201] Small directed graphs as neighbourhood graphs. Czech. Math. J. 38 (1988), 269–273.
[202] The graph of labellings of a given graph. Math. Slovaca 38 (1988), 297–300.
[203] Tolerances of polyunary algebras. Arch. Math., Brno 24 (1988), 1–4.
[204] Tolerances and congruences on implication algebras. Czech. Math. J. 38 (1988),

207–217 (with I. Chajda).
[205] A remark on signed posets and signed graphs. Czech. Math. J. 38 (1988), 673–676.

104

9



[206] Partitionability of trees. Czech. Math. J. 38 (1988), 677–681.
[207] The bigraph decomposition number of a graph. Cas. Pest. Mat. 113 (1988), 56–59.
[208] A remark on cancellation in direct products of graphs. Cas. Pest. Mat. 114 (1989),

35–38.
[209] Spanning trees of locally finite graphs. Czech. Math. J. 39 (1989), 193–197.
[210] Centers of directed cacti. Cas. Pest. Mat. 114 (1989), 225–229.
[211] Total domatic number and degrees of vertices of a graph. Math. Slovaca 39 (1989),

7–11.
[212] Neighbourhood realizations of complements of intersection graphs. Math. Slovaca 39

(1989), 361–363.
[213] Contraction distance between isomorphism classes of graphs. Cas. Pest. Mat. 115

(1990), 211–216.
[214] Domatic numbers of lattice graphs. Czech. Math. J. 40 (1990), 113–115.
[215] The least connected non-transitive graph with constant neighbourhoods. Czech. Math.

J. 40 (1990), 619–624.
[216] Regular totally domatically full graphs. Discrete Math. 86 (1990), 71–79.
[217] Domination in cubic graphs. Topics in combinatorics and graph theory. Essays in

honour of Gerhard Ringel, 1990, pp. 727–735.
[218] Edge-domatically full graphs. Math. Slovaca 40 (1990), 359–365.
[219] A remark on self-centroidal graphs. Zastosow. Mat. 21 (1991), 109–112.
[220] Edge-domatic numbers of cacti. Math. Bohem. 116 (1991), 91–95.
[221] Total edge-domatic number of a graph. Math. Bohem. 116 (1991), 96–100.
[222] Distances between rooted trees. Math. Bohem. 116 (1991), 101–107.
[223] Domination in cubes. Math. Slovaca 41 (1991), 17–19.
[224] Every connected acyclic digraph of height 1 is neighbourhood-realizable. Arch. Math.,

Brno 27a (1991), 133–135.
[225] Semidomatic and total semidomatic numbers of directed graphs. Math. Bohem. 117

(1992), 1–8.
[226] Distances between graphs. Combinatorics, graphs and complexity. Proc. 4th Czechosl.

Symp., Prachatice, 1990. Ann. Discrete Math. 51 (1992), 355–361.
[227] Domatic number of a graph and its variants. Combinatorics, graphs and complexity.

Proc. 4th Czechosl. Symp., Prachatice, 1990. Ann. Discrete Math. 51 (1992), 363–369.
[228] Tolerances on poset algebras. Math. Bohem. 117 (1992), 93–97.
[229] Equivalences between isomorphism classes in infinite graphs. Math. Bohem. 117

(1992), 151–155.
[230] Edge shift distance between trees. Arch. Math., Brno 28 (1992), 5–9.
[231] Domination in Kneser graphs. Math. Bohem. 118 (1993), 147–152 (with J. Ivančo).
[232] Graphs in which each pair of vertices has exactly two common neighbours. Math.

Bohem. 118 (1993), 163–165.
[233] Distances between partially ordered sets. Math. Bohem. 118 (1993), 167–170.
[234] A modification of the median of a tree. Math. Bohem. 118 (1993), 195–200.
[235] Representation of undirected graphs by anticommutative conservative groupoids.

Math. Bohem. 119 (1994), 231–237.
[236] Extended trees of graphs. Math. Bohem. 119 (1994), 239–244.
[237] Tolerances and congruences on conservative groupoids. General Algebra and Ordered

Sets. Proc. Int. Conf. and Summer School, Horní Lipová, Czech Rep., 1994 (Chajda,
I. et al., eds.). Palacký Univ., Olomouc, pp. 168–171.

[238] Cut-vertices and domination in graphs. Math. Bohem. 120 (1995), 135–143 (with
P.D.Vestergaard).

[239] Domination in graphs with few edges. Math. Bohem. 120 (1995), 405–410.

105

10



[240] Edge-domatic numbers of directed graphs. Czech. Math. J. 45 (1995), 449–455.
[241] Median properties of graphs with small diameters. Math. Bohem. 120 (1995), 319–323.
[242] Subtraction semigroups. Math. Bohem. 120 (1995), 445–447.
[243] Some remarks on domination in cubic graphs. Discrete Math. 158 (1996), 249–255.
[244] Atomary tolerances on finite algebras. Math. Bohem. 121 (1996), 35–39.
[245] The graph theory hymn. Discuss. Math., Graph Theory 16 (1996), 219–221 (with

Z.Ryjáček, M.Meszka, J. Nowakz). (In Czech, Polish.)
[246] Antidomatic number of a graph. Arch. Math., Brno 33 (1996), 191–195.
[247] Minimal signed dominating functions of graphs. Proc. of the Prague Math. Conf.,

1996, in honor of the 70th birthdays of I. Babuška, M. Fiedler, J. Kurzweil, V. Pták.
Icaris Ltd., pp. 359–363.

[248] Poison from Erdős. Geombinatorics 6 (1997), 117–118.
[249] Circular distance in directed graphs. Math. Bohem. 122 (1997), 113–117.
[250] On two transformations of graphs. Math. Bohem. 122 (1997), 357–363.
[251] Domatic numbers of graphs and their variants: A survey. Domination in Graphs.

Advanced topics (Haynes, T.W. et al., eds.). New York, NY, Marcel Dekker. Pure
Appl. Math. vol. 209, 1998, pp. 351–377.

[252] Location-domatic number of a graph. Math. Bohem. 123 (1998), 67–71.
[253] On the simplex graph operator. Discuss. Math., Graph Theory 18 (1998), 165–169.
[254] Domination in products of circuits. Acta Univ. M. Belii, Ser. Math. 6 (1998), 57–62.
[255] Dominating functions of graphs with two values. Math. Bohem. 123 (1998), 263–270.
[256] Graphs maximal with respect to absence of Hamiltonian paths. Discuss. Math., Graph

Theory 18 (1998), 205–208.
[257] Domination in graphs. V. Bálint (ed.), Proc. Int. Sc. Conf. Math., Žilina, Slovakia,

1998, vol. 2, EDIS, Žilina Univ. Publisher, 1999, pp. 151–154.
[258] Point set domatic numbers of graphs. Math. Bohem. 124 (1999), 77–82.
[259] A remark on graph operators. Math. Bohem. 124 (1999), 83–85.
[260] Locally regular graphs. Math. Bohem. 125 (2000), 481–484.
[261] A note on periodicity of the 2-distance operator. Discuss. Math., Graph Theory 20

(2000), 267–269.
[262] On a problem concerning stratified graphs. Czech. Math. J. 50 (2000), 47–49.
[263] Signed total domination number of a graph. Czech. Math. J. 51 (2001), 225–229.
[264] Periodicity of graph operators. Discrete Math. 235 (2001), 349–351.
[265] On 2-periodic graphs of a certain graph operator. Discuss. Math., Graph Theory 21

(2001), 13–30 (with I. Havel).
[266] Tolerances and congruences on tree groupoids. I. Chajda et al. (eds.), Contributions

to General Algebra 13. Proc. 60th workshop on general algebra, 60. Arbeitstagung
Allgemeine Algebra, Dresden, 2000, and of the summer school ’99 on general algebra
and ordered sets, Velké Karlovice, Czech Rep., 1999. Klagenfurt: Verlag Johannes
Heyn, 2001, pp. 361–363.

[267] The 3-path-step operator on trees and unicyclic graphs. Math. Bohem. 127 (2002),
33–40.

[268] On signed edge domination numbers of trees. Math. Bohem. 127 (2002), 49–55.
[269] Domination in generalized Petersen graphs. Czech. Math. J. 52 (2002), 11–16.
[270] On a problem of E. Prisner concerning the biclique operator. Math. Bohem. 127 (2002),

371–373.
[271] Induced-paired domatic numbers of graphs. Math. Bohem. 127 (2002), 591–596.
[272] Edge-dominations in graphs of cubes. Czech. Math. J. 52 (2002), 875–879.
[273] Algebraic approach to locally finite trees with one end. Math. Bohem. 128 (2003),

37–44.

106

11



[274] Infinite paths in locally finite graphs and in their spanning trees. Math. Bohem. 128
(2003), 71–76.

[275] Domination in bipartite graphs and in their complements. Czech. Math. J. 53 (2003),
241–247.

[276] On a problem concerning k-subdomination numbers of graphs. Czech. Math. J. 53
(2003), 627–629.

[277] A remark on branch weights in countable trees. Math. Bohem. 129 (2004), 29–31.
[278] Signed 2-domination in caterpillers. Math. Bohem. 129 (2004), 393–398.
[279] Signed domatic number of a graph. Discrete Appl. Math. 150 (2005), 261–267 (with

L.Volkmann).
[280] Remarks on restrained domination and total restrained domination in graphs. Czech.

Math. J. 555 (2005), 393–396.
[281] Signed domination numbers of directed graphs. Czech. Math. J. 55 (2005), 479–482.
[282] Signed and minus domination in bipartite graphs. Czech. Math. J. 56 (2006), 587–590.

107

12



Urna s ostatky prof. Zelinky je uložena na hřbitově v Jičíně v hrobě označeném
Rodina Hyršálova spolu s urnou jeho maminky.

Na hřbitově je pochován i jeho otec JUDr. Bohdan Zelinka a děd Bohdan
Zelinka, profesor matematiky a ředitel reálky v Jičíně.1

1S jeho služební šavlí jsme si jako kluci u Zelinků v bytě v Liberci hráli — pozn V. Kazdy.
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LOCALLY DISCONNECTED GRAPHS 
WITH LARGE NUMBERS OF EDGES 

ZDENEK RYJACEK, BOHDAN ZELINKA 

Let G be a finite undirected graph, let v be its vertex. By the symbol NG(v) we 
denote the subgraph of G induced by the set of vertices which are adjacent to 
v; the graph NG(v) is called the neighbourhood graph of v in G. 

If NG(v) is disconnected for each vertex v of G, the graph G is called locally 
disconnected [1]. 

At the Czechoslovak Conference on Graph Theory in Luhacovice in 1985 the 
second author has proposed the problem of finding the maximum number of 
edges of a locally disconnected graph with n vertices. In [1] it was shown that this 
number cannot be expressed as a linear function of n. Probably it could be 
expressed as a quadratic function of n, because so can the number of edges of 
a complete graph with n vertices. 

In this paper we shall not find this maximum number, we shall only show that 
its asymptotical behaviour is the same as that of the number of edges of a 
complete graph with n vertices. 

Theorem 1. Let n be a square of an integer, n = A. Then there exists a locally 
i n 

disconnected graph with n vertices and -n2 n yjn + 3n — 2 ^Jn edges. 
2 2 

Proof. For n = 4 such a graph is a circuit of the length 4. Now let n = 9. 
The vertex set of the required graph G consists of the vertices u(/,j), where 
1 ^ / ^ yjn, \ ^j = yjn. Two vertices u(ix,j\), u(i2J2) are adjacent if and only if 
some of the following conditions is fulfilled: 

(0 'i *hJ\ =Ji\ 
(») i\ = hJ\ *j2, min {/„j2} = 1; 

(iii) /, ?- i2Jx ^\J2^\,jx #y2. 

Evidently the number of pairs of vertices fulfilling (i) is y/nly ), the number of 

pairs of vertices fulfilling (ii) is \Jn(yfn — 1) and the number of pairs fulfilling (iii) 

is ( 2 ) vw(v'1 ~ - ) • % adding these three expressions we obtain 

-n2 nyfn + 3n — 2yjn. 
2 2 
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Now we shall investigate the graphs NG(u(i0J0)), where 1 _: /0 _: /̂rz, 
1 ^ jo = V^- P*st s u PP o s e jo = -• Then the vertex set of NG(u(i0J0)) is the union 
of disjoint sets M, = {u(ij)\i ^ i0 j = 1} and M2 = {«(i,j)|i = io' Jr # -}• No 
vertex of M, is adjacent to a vertex of A/2 and both M,, M2 are non-empty, 
therefore NG(u(i0J0)) is disconnected. Now suppose j0 7-= 1. Then the vertex set 
of NG(u(i0J0)) is the union of disjoint sets M3 = {u(ij)\i # /0 , j =J0}, M4 = 
= {u(ij)\i # i0 j # 1} and M5 = {u(/0, 1)}. The unique vertex u(/0, 1) of M5 is 
adjacent to no vertex of M3uM4, therefore NG(u(i0J0)) is again disconnected. 
The graph G is locally disconnected. 

Note that 

^ ( 2 ^ ~ ^ ^ + 3W " 2 V ^ ) / ( 2 ^ 
- « ] = 1. 

The numerator of this fraction is the number from Theorem 1 and the denomi
nator is the number of edges of a complete graph with n vertices. We see that 
a locally disconnected graph can have a number of edges which can be expressed 
by a function of n which behaves asymptotically the same as the number of edges 
of a complete graph with n vertices, i. e. the maximum number of edges of a 
graph with n \ertices and without loops and multiple edges. We shall extend this 
result to the case when n is an arbitrary integer. 

Theorem 2. There exists a function t(n) defined on the set of all positive integers 
with the following properties'. 

(a) lim /(«)/( 'n2 - l-n) = 1; 

(b) for each integer n = 4 there exists a locally disconnected graph G with n 
vertices and t(n) edges. 

Proof . Lei n be an integer, n ^ 36. By p we denote the upper integral 
part of yjn, i *\ the least integer which is greater than or equal to yjn. We 
construct a graph G. The vertex set Vof G will be the union of pairwise disjoint 
sets Vl9 ..., l'r As n = 36 and obviously p = yJn+\, the inequalities 

-p(p + 3) ^ -(Jn + 1) (yjn + 4) = n hold, which (together with n = p2) implies 
2 2 
the existence of the integers r,, ..., rp satisfying the conditions r, = r2 = r3 = p, 
1 p 

~P ^ rj = P forj = 4, . . . , /?, ]T r} = n.\x\G there is |Vy| = r, forf = 1, . . . , /? . The 
2 j=\ 

vertices of each Vy are denoted by u(ij) for / = 1, ..., r7. Two vertices u(ixJx), 
u(hJi) are adjacent if and only if some of the conditions (i), (ii), (iii) from the 
proof of Theorem 1 is fulfilled. Analogously to the proof of Theorem 1 we can 
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prove that G is locally disconnected. We shall compute the number of edges 
of G. We start with the number of edges of the subgraph G0 of G induced by the 
set V — V,. We may consider G0 as the graph obtained from a complete graph 
on n — p vertices by deleting edges of p pairwise disjoint complete graphs, each 

of which has at most p—\ vertices. Hence G0 has at least -(n—p) 
2 

(n — p — 1) p(p — 1) (p — 2) edges. As \fn _̂  p < \fn + 1, this number is 
2 

greater than or equal to -(n — \fn — 1) (n — \fn — 2) Jn(\fn + 1) 
2 2 

1 3 
(\fn — 1) = -n2 n\fn — n + 2 \Jn + 1. Further the subgraph of G induced 

2 2 
by V] is complete, therefore it has -p(p — 1) edges; this number is greater than 

2 
or equal to -\fn(\fn — 1). The number of edges joining the vertices of Vx with 

2 

vertices of G0 is at least 2p + -p(p — 3) ^ -n + -\fn. The whole graph G has at 
2 2 2 

least -n2 n\fn + 2 \fn + 1 edges. By t(n) for n ^ 36 we denote the maximum 
2 2 

number of edges of a graph G thus described; for n such that 4 ^ « ^ 35 we may 
put t(ri) = 77, because every circuit of the length at least 4 is a locally disconnected 

1 3 
graph. Thus for n = 36 we have t(ri) ^-n2 n\fn + 2\fn + 1 and obviously 

2 2 
t(n) ^ rz, which is the number of edges of a complete graph with n vertices. 

2 2 
As 

lim í - " 2 - - " V « + 2 4 / « + 1) l-n2--n 
«-* \2 2 ^ v /7V2 2 . 

we have also 

l i m / ( n ) / ( i « 2 - ^ ) = l . 
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R E F E R E N C E 

[1] Z E L I N K A , B.: Two local properties of graphs. Casop. pest. mat. (to appear). 
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Л О К А Л Ь Н О НЕСВЯЗНЫЕ ГРАФЫ С Б О Л Ь Ш И М И Ч И С Л А М И РЕБЕР 

7с1епёк К ^ а с е к — ВоЬёап 2 е Н п к а 

Р е з ю м е 

Символом N0(1;) обозначается подграф графа С7, порожденный множеством вершин, 
смежных с V. Если N^1) несвязен для всех вершин V, граф С называется локально несвязным. 
Доказано, что максимальное число ребер локально несвязного графа с п вершинами имеет 
то же асимптотическое поведение, как и число ребер полного графа с п вершинами. 
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a také pro posluchače Univerzity Karlovy přichystal řadu skript:

• Miroslav Koucký, Bohdan Zelinka: Diskrétní matematika I Liberec, Tech-
nická univerzita, 2003, 90 s.

• Karel Mačák, František Tumajer, Bohdan Zelinka: Matematika: Určeno pro
posl. 2. roč. [Vys. školy strojní a textilní v Liberci]. 3. Matematická analýza
Liberec, Vys. škola strojní a textilní, 1978, 90 s.

• Bohdan Zelinka: Matematika III: Určeno pro 2. roč. fak. strojní a textilní
Liberec, Vysoká škola strojní a textilní, 1994, 136 s.

• Jaroslav Blažek, Bohdan Zelinka: Matematika: geometrie a teorie grafů
Praha, Universita Karlova, 1970, 136 s.

Velkého ohlasu se dočkala jeho učebnice pro gymnázia. Tato učebnice byla přelo-
žena do slovenštiny a maďarštiny:

• Jan Houska, Jaroslav Šedivý, Bohdan Zelinka: Cvičení z matematiky pro
třetí ročník gymnázií Praha, SPN, 1987, 208 s.

V edici Škola mladých matematiků vyšly dvě popularizační knížky:

• Bohdan Zelinka: Rovinné grafy, ŠMM 41., Praha, Mladá fronta, 1977, 131
s.

• Bohdan Zelinka: Matematika hrou i vážně, ŠMM 44., Praha, Mladá fronta,
1979, 192 s.

Matematické osvětě jsou věnovány i následující dvě publikace, na nichž ze podílel
jako překladatel, resp. editor:

• Alba Rossiová Dell Acqua: Encyklopedie matematiky ; přel. Bohdan Zelinka,
Antonín Vrba, Praha, Mladá fronta, 1988, 279 s.

• Proceedings of Mathematics in Liberec 1993, editoři František Tumajer,
Bohdan Zelinka, Liberec, Vysoká škola strojní a textilní, 1993, 129 s.

Pro ilustraci přikládáme přebaly některých z těchto knih.

18



19



20



Hymna teorie grafů

Text: Bohdan Zelinka
Hudba: Zdeněk Ryjáček
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Český text Bohdan Zelinka

1. Přes Pregolu sedm most̊u stálo,
na svou dobu nebylo to málo,
královečtí radní hrdi byli,
že si tyto mosty postavili.

2. V podvečeru k řece davy spějí,
po mostech se sem tam procházejí,
otázka jim jedna vrtá hlavou,
jak by měli zvolit cestu pravou.

3. Přes most každý jednou chtějí jíti,
pak se domů zase navrátiti;
nějak jim to ale nevychází,
jeden most vždy přebývá či schází.

Refrén
Euler̊uv graf všechny stupně sudé
má–ta věta vždycky platit bude;
nejstarší to ze všech vět
o grafech, jež poznal svět.

4. Vzpomněli si, muž že v městě žije,
nad jiné jenž velmi učený je,
měřictví i počt̊u mistr pravý;
musí vzejít rada z jeho hlavy.

5. Mistr Euler smutně hlavou kroutí:
“Jednou cestou nelze obsáhnouti
most̊u všech, jak panstvo sobě žádá.
Nepomůže tady žádná rada.

Ref. Euler̊uv graf . . .

6. Zákony má přece svoje věda,
proti nim se počíti nic nedá.
Mosty ani vodní živel dravý
do cesty se vědě nepostaví.”

7. Když se vojna přes Pregolu hnala,
její bouře mosty rozmetala.
Eulerovo jméno u té řeky
přežilo však mnohé lidské věky.

Ref. Euler̊uv graf . . .

8. Eulerovo jméno stále žije
dokud žije graf̊u teorie.
A čim více ubíhají léta,
tím víc tato teorie vzkvétá.

9. Kolegové, naplňme své číše,
k přípitku je zvedněm všichni výše,
at se nám tu stále více vzmáhá
teorie graf̊u naše drahá.
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English text by Donald A. Preece

1. Seven bridges spanned the River
Pregel,
Many more than might have been ex-
pected;
Königsberg’s wise leaders were deligh-
ted
To have built such very splendid
structures.

2. Crowds each ev’ning surged towards
the river,
People walked bemused across the
bridges,
Pondering a simple-sounding
challenge
Which defeated them and left them
puzzled.

3. Here’s the problem; see if you can
solve it!
Try it out at home an scraps of paper!
Starting out and ending at the same
spot,
You must cross each bridge just once
each ev’ning.

Refrain:
Eulerian graphs all have this rest-
riction:
The degree of any point is even.
That’s the oldest graph result
That mankind has ever known.

4. All the folk in Königsberg were fran-
tic!
All their efforts ended up in failure!
Happily, a learn-ed math’matician
Had his house right there within the
city.

5. Euler’s mind was equal to the pro-
blem:
“Ah”, he said, “You’re bound to be
disheartened.
Crossing each bridge only once per ou-
ting
Can’t be done, I truly do assure you.”

Ref. Eulerian graphs . . .

6. Laws of Nature never can be alte-
red,
We can’d change them, even if we wish
to.
Nor can flooded rivers or great bridges
Interfere with scientific progress.

7. War brought strife and ruin to the
Pregel;
Bombs destroyed those seven splendid
bridges.
Euler’s name and fame will, notwi-
thstanding,
Be recalled with Königsberg’s for ever.

Ref. Eulerian graphs . . .

8. Thanks to Euler, Graph Th�eory is
thriving.
Year by year it flourishes and blos-
soms,
Fertilising much of mathematics
And so rich in all its applications.

9. Colleagues, let us fill up all our glas-
ses!
Colleagues, let us raise them now to
toast the
Greatness and the everlasting glory
Of our Graph Th�eory, which we love
dearly!
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Deutscher Text von Anja Pruchnewski

1. Übern Pregel führen sieben Brüc-
ken,
bringen alle Herzen zum Entzücken.
Lobgesang erklingt in allen Gassen,
die Stadtväter Königsbergs erblassen.

2. Jeden Abend ström’ die Leut’ zum
Flusse,
enthusiastisch wimmeln sie voll Muße
hin und her und quer und ’rum im
Kreise,
um zu lösen ein Problem ganz weise.

3. Und nun hört die Frage aller Fragen.
Sag, was würdest Du uns dazu sagen!
Gibt’s ’nen Weg, der über jede Brücke
einmal führt genau und dann zurücke?

Refrain:
Eulerscher Graph, Dir ist stets zu ei-
gen,
daß sich die Knoten grad-geradig zei-
gen.
Es hat dieser erste Satz
im Buch der Graphen seinen Platz.

4. Wer begann nach einem Weg zu su-
chen,
fand kein Ende, fing bald an zu flu-
chen.
Einer, der in diesem Städtchen
wohnte,
brachte die Idee, die sich dann lohnte.

5. Meister Euler fiel sogleich der Gros-
chen:
“Volk, zerrennt Euch doch nicht die
Galoschen!
Solch ein Brückengang ist niemals ma-
chbar,
der Beweis hier zeige es Euch ganz
klar.”

Ref. Eulerscher Graph, . . .

6. Der Natur Gesetze sind gegeben,
es umgeht sie keiner Macht Bestreben.
Weder Brücken noch des Wassers
Fließen
könn’ den Weg der Wissenschaft ver-
drießen.

7. Mit dem Kriege folgt dem Fluß Ver-
derben,
alle Pracht der Brücken schlug in
Scherben.
Eulers Ruf und Name wird auf Zeiten
die Geschichte Königsbergs begleiten.

Ref. Eulerscher Graph, . . .

8. Dank Dir, Euler, blühend hat mit
Wonnen
Graphenwissenschaft den Start geno-
mmen.
Vielfältigst nutzt man sie mit Fanatik,
sie bereichert unsre Mathematik.

9. Freunde, laßt uns heut’ vom Weine
leben,
Gläser füllen, klingen und erheben.
Graphentheorie, oh, schätzt sie alle,
dreimal hoch leb’ sie, in jedem Falle!

25



Przek lad polski Mariusz Meszka i Joanna Nowak

1. Na Pregole siedem mostów sta lo,
w tamtych czasach by lo to niema lo.
W Królewcu siȩ radni radowali,
że aż tyle mostów zbudowali.

2. Jak co wieczór t lumy wyruszy ly,
bo nad rzeka̧ spacer bardzo mi ly.
Wcia̧ż myśl jedna im zaprza̧ta g lowȩ,
jak tu wybra c tȩ w laściwa̧ drogȩ.

3. Przez most każdy raz przej́sć nie
wracaja̧c,
znów siȩ w domu znaleźć nie zbac-
zaja̧c.
Jakoś im to wcale nie wychodzi,
most zostaje lub brakuje w drodze.

Refren:
Eulera graf, to fakt oczywisty,
wszystkie wȩz ly sa̧ stopni parzystych.
Doskonale znana jest
o grafach to pierwsza z tez.

4. Aż nareszcie przypomnieli sobie
o cz lowieku żyja̧cym w ich grodzie,
Mistrzu geometrii i rachunków,
On podpowie w którym ísć kierunku.

5. Ale Euler smutnie krȩci g lowa̧,
bo odpowiedź na to ma gotowa̧:
“Jedna ścieżka nie wystarczy, aby
pokryć mosty — nie ma na to rady.”

Ref. Eulera graf . . .

6. Nie pomoga̧ tutaj dobre chȩci,
nic w nauce nie da siȩ pokrȩcić.
Mostów nowych nikt nie wybuduje,
wodny żywio l tym co sa̧ — daruje.

7. Kiedy wojna przez Prego lȩ gna la,
mosty wszystkie z ziemia̧ wyrówna la.
Jednak imiȩ Mistrza nad ta̧ rzeka̧
przeży lo już wiele d lugich wieków.

Ref. Eulera graf . . .

8. Nowej wiedzy Euler da l podstawy,
przez co zyska l ca le wieki s lawy.
My śladami Mistrza poda̧żamy
i naukȩ Jego rozwijamy.

9. Wiȩc, Koledzy, na koniec powsta-
nmy.
Wznosza̧c toast g lośno tak śpiewajmy:
Niechaj żyje nam Teoria Grafów,
obwieszczajmy ja̧ ca lemu światu.
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András Ádám magyar fordítása

1. Állott hét híd a Pregel folyóján,
akkortájt ez nem csekélység volt ám;
Königsbergben büszke sok tanácsos,
ennyi híddal hogy ékes a város.

2. Alkonyatkor kavarog a népség,
és fejükben hánytorog a kétség:
hogy’ lehetne jó utat találni,
minden hídon egyszer általjárni.

3. Mind a hét híd egyszer essen útba,
séta végén otthon lenni újra;
de a jó út valahol hibázik,
egy híd mindig fölös vagy hiányzik.

Refrén:
Euleri gráf: minden foka páros,
és a tétel mindörökre áll most;
gráfokról ez állítás
a világnak ősforrás.

4. Él egy ember, gondoljunk csak rája,
itt minálunk, nincs tudásban párja;
úgy érti a számolást és mérést,
hogy elébe kell tárni a kérdést.

5. Euler mester fejét búsan rázza:
“Oly talány ez, nincsen megoldása;
nincs oly út, mint uraságtok kérik,
amely minden hidat egyszer érint.

Ref. Euleri gráf: . . .

6. Érckemény a tudományos tétel,
mit sem kezdhet ellene a kétely;
árad a víz, szilárd a híd rajta,
még erősb a tudomány hatalma.”

7. Háború jött a Pregel folyóra,
minden hídját ízzé-porrá szórta;
nemzedékek hosszú során fénylik
Euler és a folyó neve végig.

Ref. Euleri gráf: . . .

8. Euler híre nem ér addig véget,
míg csak élni fog a gráfelmélet;
s egyik évre amint jön a másik,
az elmélet mind jobban virágzik.

9. Jó kollégák, töltsük meg a kelyhet,
áldomásra mind emeljük feljebb:
nekünk a gráfelmélet oly drága,
hadd teremjen sok-sok szép virága!
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Afrikaanse teks deur Izak Broere

1. Oor die Pregel was daar sewe brûe
dit was nie so min vir daardie tyd nie;
Königsberg se stadsvaders was so trots
dat hul hierdie brûe kon gebou het.

2. Teen die aand dan wandel al die
mense
oor die brûe het hul loop en wonder,
oor ’n vraag wat steeds by hul bly
spook het
oor die roete waar hul langs geloop
het.

3. Elke brug moet net een maal ge-
bruik word
en die roete moet dan weer tuis eindig;
maar dit wou maar net nooit reg ui-
twerk nie
want die brûe was nie reg geplaas nie.

Refrein:
Die stelling sê: Eulerse grafieke
het by al die punte ewe grade.
Dis die oudste resultaat
oor grafieke wat ons ken.

4. Hul onthou toe van ’n man wat daar
woon
met geleerdheid, meer as ander mense
–
Meester van die meetkunde en nog
meer –
hy moes oor die groot probleem nou
raad gee.

5. Meester Euler moes hul toe dit me-
edeel:
“Dis onmoontlik in ’n enkel roete
al die brûe een maal oor te wandel;
daar’s geen raad wat hiervoor sal kan
help nie.”

Ref. Die stelling sê: . . .

6. Die natuur het mos sy eie wette
dis nie moontlik om hul teen te gaan
nie,
nóg die brûe nóg die wilde waters
kan die wetenskap se gang versteur
nie.

7. Toe die oorlog oorspoel daar na Pre-
gel
is die brûe in die slag vernietig
maar die naam van Euler sal bly vo-
ortleef
vir nog baie jare by die Pregel.

Ref. Die stelling sê: . . .

8. Met die stelling word sy naam ve-
rewig
soos Grafiekt�eorie sal dit bly lewe
jaar na jaar kom nuwe resultate
wat die groei en bloei daarvan beves-
tig.

9. Vriende kom ons vul nou al ons glase
vriende kom ons drink nou hierdie he-
ildronk
en ons hoop vir groei en sterkte voor-
taan
vir Grafiekt�eorie wat ons so lief het!
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Esperanta traduko de Jaroslav Mráz kaj
Bohdan Zelinka

1. Trans Pregolo pontoj sep majestis
– en tiama tempo multaj estis –
la kenigsberganoj ĝojon ĝuis,
ke Pregelon ili prikonstruis.

2. Ĉiutage antaŭ la vespero
la urbanoj venas al rivero.
Ĉiam ilin ĝenas la problemo,
kia estu la promen-sistemo.

3. Ili volas pontojn sep transiri,
poste hejmen siajn paŝojn stiri
ofte ili fari tion provas,
sed neniam ili solvon trovas.

Refreno:
En Euler-a grafo estas para
ĉiu grad‘ – jen fakto senerara.
Jen la plej malnova tez‘,
sed validas ĝi sen ĉes’.

4. Ili scias, ke en certa domo
vivas iu scioplena homo;
vera majstro de matematiko:
helpos de la sciencist’ logiko.

5. Majstro Euler sian kapon skuas:
”La matematiko nin instruas:
tia voj’ sep pontojn ne entenas.
Jen – rezulton do ni ne divenas.

Ref. En Euler-a . . .

6. Siajn leĝojn havas la scienco,
nei ilin estas ja sen senco.
Pontoj eĉ inundoj de l’rivero
ne haltigos marŝon de la vero.”

7. La milito Kenigsbergon skuis,
ĝiaj ŝtormoj pontojn sep detruis.
Sed la nomo Euler ĉe l’ rivero
vivas dum longega homa ero.

Ref. En Euler-a . . .

8. Ĉiam vivu tiu ci genio,
dum ekzistos grafoteorio.
Kvankam tre rapide tempo fluas,
tiu teorio evoluas.

9. Gekolegoj, glasojn ni plenigu,
por la tosto ĉiujn ni instigu;
vivu en estonta historio
nia kara grafoteorio.
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Ukräıns~ki$i pereklad Oleg P�hurko

1. Qerez Pregel~ s�m most�v
sto�lo,
�k na to$i qas ce bulo nemalo.
Pogl�dali gordo m�sta radc�
na plodi svöıh debat � prac�.

2. Ko�en veq�r �rbi $ixli do
r�qki,
po mostah broditi zav�di sl�qno,
ta ne mali spoko� od togo,
bo xukali pravil~nu dorogu:

3. vs� mosti t� po razu odnomu
pere$iti $i vernutis� dodomu.
Ta zadaqka c� ne p�ddat~s�:
to to$i dv�q�, to �ki$is~ minet~s�.

Prisp�v:
E$ilera graf ma sutn�st~ garnu,
wo vs� toqki ma�t~ stup�n~
parnu.
Ce – na$iperxi$i rezul~tat,
v knigu graf�v c�nni$i vklad.

4. Ta zgadali, wo m�� nimi qemno
pro�iva slavni$i mu� uqeni$i,
v�n rahu $i m�r� vse rado,
dast~ v�n toqno c�$i problem�
radu.

5. Ale E$iler krutit~ golovo�:
“Ne pro$iti vse hodko� odno�,
�k vi ce sob� zaplanuvali,
hoq bi vi rokami tam blukali.”

Pr. E$ilera graf . . .

6. Teoremu c� v�e ne zm�niti,
ce – zakon�v nepohitni$i zlitok.
N� potopi, n� velik� mósti
ne zupin�t~ naukovi$i postup.

7. �k v�$ina zla qerez Pregel~
gnala,
to mosti z zemle� por�vn�la.
Im’� � E$ilera ponad r�ko�
ne pohovane v�k�v �rbo�.

Pr. E$ilera graf . . .

8. Novu galuz~, E$iler, rozpoqav
ti,
wo ı̈$i sud�eno cv�sti $i zrostati.
Koristu�t~ �z nauki graf�v
matematiki us�h paraf�$i.

9. To �, kolegi, p�d�$ima$imo qax�,
vip’m dru�no za zdobutki naxi:
grafteor�, r�sn�$i trivalo,
l�bimo tebe $i p’mo vo slavu!
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Teks Indonesia oleh Edy T. Baskoro

1. M’lalui Pregel tujuh jembatannya
Jumlah yang tak dapat diabaikan
Pemimpin kota yang sangat bangga
Membangun jembatan menakjubkan

2. Malam hari banyak keramaian
Jalan jalan di atas jembatan
Namun pertanyaan masih ada
Memilih jalan yang paling tepat

3. Tiap jalan harus dilalui
Tapi jangan kau lupa kembali
Namun itu tidak kan terjadi
Satu jembatan tak terlalui

Refreno:
Eulerian graph, derajatnya genap
Fakta ini kan selalu benar
Teorema tertua
Di dunia graf kita

4. Rakyat kota merasa gelisah
Semua daya membawa kecewa
Untungnya ada satu jawara
Ahli Matematika di sana

5. Tuan Euler dapat menjawabnya
Dia bilang memang tidak mungkin
Meniti tiap tujuh jembatan
S’kali saja dan terus kembali

Reff. Eulerian graph . . .

6. Ilmu alam punya aturannya
Tak satupun dapat mengubahnya
Jembatan dan badai pun tak bisa
Mempengaruhi hukum yang ada

7. Saat perang datang menyergapnya
Jembatannya jatuh berantakan
Namun nama Euler tetap jaya
Dikenang untuk s’lama - lamanya

Reff. Eulerian graph . . .

8. Nama Euler selalu abadi
Sepanjang Teori Graf bersemi
Semakin lama makin berkembang
Tumbuh bersama aplikasinya

9. Ayo kawan, kita bergembira
Mari kita saling merayakan
Kemenangan dan kejayaannya
Teori graf yang kita cintai.

31



Traduit en Français par Evelyne Flandrin

1. Il y avait sept ponts sur la Pregel
c’est bien plus qu’on eût pu espérer.
Les édiles de Koenisberg étaient très
fiers
d’avoir construit de si belles paserelles.

2. Le soir tous allaient vers la rivière,
parcourant les ponts de long en large,
se posant constamment la question:
comment trouver la bonne solution?

3. Ils voulaient traverser chaque pont
puis s’en retourner à la maison,
malheureusement cela ne marchait ja-
mais,
toujours des ponts en trop il y avait.

Refrain:
Les graphes d’Euler sont de degré pair,
c’est un résultat toujours valide,
c’est le plus vieux théorème
qu’on connait dans ce domaine.

4. A la ville, il y avait un homme sage,
un vrai savant en mathématiques,
on pouvait aller le lui demander,
sûrement aurait-il une bonne idée.

5. Maitre Euler secoua la tête triste-
ment,
on n’peut passer par chaque pont une
seule fois,
et même si le roi le demandait
croyez moi, jamais rien n’y ferait.

Ref. Les graphes d’Euler . . .

6. La science possède son propre
règlement,
contre lequel nul ne peut aller,
ni ponts, ni rivieres ni aucun élément
ne peut briser ce comportement.

7. Quand la guerre souffla sur la Pre-
gel,
ses tempêtes ont démoli les ponts,
mais à la rivière le souvenir d’Euler
survivra dans la postérité.

Ref. Les graphes d’Euler . . .

8. Le nom d’Euler est toujours vivant,
ainsi que la théorie des graphes,
et plus le temps passe et plus cette thé-
orie
fleurit, bourgeonne et s’épanouit.

9. Amis, c’est l’heure de remplir notre
verre,
levons-le bien haut à la santé
pour les siècles à venir, dans la pro-
spérité,
de notre chère théorie des graphes.
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Japanese text by Jun Fujisawa, Mariko Hagita and
Tomoki Yamashita

1. Miyo Pregel-gawano ueni
Nanatsuno hashiga kakaru
Königsberg-no hokoritonaru
Subarashii hashidarou

2. Kon-yamo subeteno hashiwo
Meguri iejini tukou
Sono machino hitobitoha
Aruhi nayami hajimeru

3. Warerano nanatsuno hashi
Subetewo ichido watari
Motono bashoni kaereruka?
Daga daremo dekinakatta

Refrain: Eulerian gurahu! Hashiwo su-
bete
Sorega gurahuno hajimari
Subetega gu-jisu
Hajimarino teiri

4. Kareraha omoidashita
Kenjyaga machini sumuto
Kikato keisan-no tatsujin
Karenara tokeru hazuda

5. Euler-ha minano hanashini
Teiriwo simeshi kotaeta
Nanatsuno hashiwo subete
Son-nakotoha muridato

Ref. Eulerian gurahu . . .

6. Shizen-no housokuniha
Daremo sakaraenai
Konohashimo konokawamo
Kagakuno sinpowo saegirenai

7. Senkaga machiwo osoi
Nanatsuno hashiga kietemo
Euler-no namaeto meiseiha
Imamo katari tsugareru

Ref. Eulerian gurahu . . .

8. Euler-ga hakkenshita
Warerano gurahu-rironha
Nagareru tokito tomoni
Sarani hukamarudarou

9. Sa mina gurasuwo tore
Biiruwo tsuide mawarou
Kagakuno miraini kanpai
Gurahu-rironyo eien-ni
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Stručná historie hymny teorie grafů

Zdeněk Ryjáček

Na Československé konferenci o teorii grafů v Jablonci nad Nisou v červnu
1981 vznikla myšlenka, že by československá teorie grafů měla mít svoji hymnu.
Na jaře 1982 prof. Bohdan Zelinka (VŠST Liberec) napsal text budoucí hymny,
popisující (samozřejmě s nadsázkou) asi nejstarší otázku, která byla vyřešena
aparátem teorie grafů, tzv. problém sedmi mostů města Královce, a její Eulerovo
řešení. Text mi poslal s žádostí o vymyšlení melodie. Cílem bylo vytvořit melodii,
která by se snadno pamatovala — prostě byla „chytlaváÿ. Po nějaké době nošení
textu v hlavě přišel příslušný nápad, a v létě 1982 na II. Mezinárodním sym-
posiu o kombinatorice a teorii grafů v Praze byla kompletní hymna připravena
k premiéře. Bohužel, Bohdan Zelinka byl v té době nemocen, a proto bylo uvedení
odloženo o rok. Premiéra se tedy konala v květnu 1983 na konferenci o teorii grafů
na Zemplínské Šíravě. Od té doby je provozování hymny pravidelnou součástí na
každoročních československých (a od roku 1993 česko-slovenských) grafových kon-
ferencích a na mezinárodních workshopech „Cycles and Colouringsÿ, pořádaných
KGA UPJŠ Košice.

V roce 1990 na III. Mezinárodním symposiu o kombinatorice a teorii grafů
v Prachaticích byl provedením hymny inspirován prof. András Ádám (Budapest)
k překladu textu do maďarštiny. Maďarský překlad byl publikován v časopise Ma-
tematikai Lapok [1]. V roce 1991 na 13th British Combinatorial Conference v Gu-
ildfordu (Anglie) byla hymna uvedena s provizorním zkráceným anglickým pře-
kladem, který dodal pořadatel večera prof. Donald Preece (Canterbury). Hymna
s plným anglickým překladem pak byla poprvé provedena na 14th British Com-
binatorial Conference v Keele (Anglie) v roce 1993. Anglická verze hymny byla
publikována ve sborníku konference, který vyšel jako speciální číslo časopisu „Dis-
crete Mathematicsÿ [2].

Do polštiny text hymny přeložili kolegové Mariusz Meszka a Joanna Nowak
(Kraków); polská verze hymny byla poprvé uvedena na konferenci v Krakově
v prosinci 1995 a publikována ve sborníku konference v časopise „Discussiones
Mathematicae — Graph Theoryÿ [3].

Německým překladem hymnu opatřila Anja Pruchnewski (Ilmenau); tato verze
byla poprvé uvedena na konferenci v Elgersburgu v roce 1996. Na pravidelných
mezinárodních workshopech „Cycles and Colouringsÿ ve Staré Lesné (Slovensko)
poznal hymnu prof. Izak Broere (Johannesburg), a v roce 1998 ji přeložil do afri-
kánštiny. V roce 1999 autor českého originálu Bohdan Zelinka a kolega Jaroslav
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Mráz (Rokycany) přeložili text hymny do esperanta. Na každoročních konferen-
cích „Kolloquium über Kombinatorikÿ v Braunschweigu hymnu poznal Oleg Pi-
churko a v roce 2002 ji opatřil ukrajinskou verzí. Indonéská verze (autor Edy Tri
Baskoro) a francouzská verze (autorka Evelyne Flandrin) jsou z roku 2004 a byly
poprvé uvedeny v tomto roce na workshopu „Cycles and Colouringsÿ v Tatranské
Štrbě. V témže roce byla na workshopu „Cycles and Colouringsÿ prezentována i
verze v japonštině (autoři Jun Fujisawa, Mariko Hagita and Tomoki Yamashita).
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Lehce i vážně

nejen o matematice
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Matematická olympiáda a cesta
k matematice

Sborník 20 let matematické olympiády v ČSSR, ÚV MO, Praha, 1971, 51–56

Matematika, to je tragika.

Studenstký popěvek neznámého autora na lidový indonéský nápěv.

V matematice, jako v každém jiném druhu poesie,
člověk musí být v duši básníkem.

M. Loève.

Na základní škole patří matematika k předmětům, které člověk obvykle nepo-
čítá k oblíbeným. Mnoho žáků z ní má samozřejmě strach, ale i ti, kterým potíže
nedělá, ji pokládají za vědu víceméně suchou. Například ve fyzice se předvádějí
pokusy, při kterých to jiskří nebo světélkuje, v chemii to zase bouchá. V zeměpise
se žáci dovídají o dalekých zemích, v dějepise slyší o vzrušujících dějích z minu-
losti. Ale matematika? Ještě tak v ní mohou být zajímavé rázné „chytákyÿ, jako
například tento: Kolik stojí zátka, když zátka spolu s lahví stojí korunu deset a
láhev je o korunu dražší než zátka? Ale hodina matematiky často vypadá tak, že
se vyloží určitá poučka a pak se na ni do omrzení počítají příklady. Na oblíbenosti
matematice nepřidává ani ten fakt, že tento předmět bývá na rozvrhu každý den.

V poslední třídě však nastává obrat; objeví se první úlohy Matematické olym-
piády. Jsou obtížné, podstatně obtížnější než příklady probírané ve škole, ale to
člověku nevadí1. Naopak, tím jsou právě zajímavé. A to hlavní je, že jde o soutěž.
Nejde snad o materiální hodnotu odměn (to mohou být i výtisky povinné četby),
ale o zápolení, podobně jako ve sportu. Zvláště to zápolení vítají ti, kteří jsou
na sport a tělocvik „levíÿ (jako autor článku); Matematická olympiáda jim to
vynahradí.

V olympijských úlohách v poslední třídě základní školy se člověk vlastně po-
prvé setkává s jedním důležitým pojmem, na němž stojí celá matematika. Je
to pojem důkazu. Toto slovo znal člověk dosud pouze z detektivek. Jestliže se
v Ďáblově údolí šest mil od města Brixtonu vyskytuje jistý druh načervenalé
hlíny, který není nikde jinde v okolí, a jestliže určitá osoba má tuto hlínu na bo-
tách, pak je to důkaz, že dotyčná osoba byla nedávno v Ďáblově údolí. A jestliže
se navíc právě udala v Ďáblově údolí vražda, není postavení dotyčné osoby závi-
děníhodné. V matematice se dokazují věci poněkud prozaičtější, nicméně řešitel

1člověku, tj. žáku; bohužel mnozí učitelé jsou názoru opačného. (Povzdech redaktorů jubilejní
publikace.)
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Matematické olympiády přece jen cítí jistou podobnost mezi sebou a detektivem.
První důkazy, které se mu podaří provést, jsou poněkud těžkopádné, protože se
snaží, aby byly co nejdůkladnější, a neví dost dobře, jak na to. Ale i to se časem
zlepší.

Na střední škole se důkazy již vyskytují i přímo v hodinách matematiky. Tím
se ovšem matematika stává podstatně těžší, ale přesto situace zůstává stejná jako
na základní škole. Opět se vyloží určitá poučka a řeší úlohy, kde se tato poučka
aplikuje. Člověk tedy ani zde nepočítá matematiku k nejoblíbenějším předmětům,
zato však Matematická olympiáda je opravdu koníčkem. Když pak JČMF začne
pořádat matematické semináře pro studenty středních škol, člověk je začne rovněž
s oblibou navštěvovat. I zde totiž jde vlastně o jakési soutěžení. Dostávají se
zajímavé úlohy a člověk má radost, když se mu podaří je vyřešit.

Pak přijde v poslední třídě celostátní kolo Matematické olympiády, někdy
dokonce i v nezvyklém prostředí Prahy. Člověk dojede, hledá na tajemném Žižkově
školu, ve které mé být ubytován, pak ji najde, přespí a ráno jde „do tohoÿ. Velká
posluchárna matematicko-fyzikální fakulty a v ní osmdesát soupeřů2, to působí
trochu tísnivě, ale pak se člověk zabere do řešení a nemyslí již na nic jiného. A když
se pak doví, že se umístil mezi vítězi, lze jeho pocity snad skutečně srovnat s pocity
vítězného starověkého olympionika.

A pak už přichází maturita a s ní konec středoškolského studia. Odmaturovav
z matematiky, člověk má pocit, že se vlastně seznámil skoro s celou matemati-
kou. Zdá se mu, že matematika je dávno ukončená věda, že vše, co se v ni dalo
objevit, objevil už dávno Pythagoras a Eukleides, a co je navíc, to je snad jen ten
diferenciální a integrální počet.

Vyveden z tohoto klamu je po prázdninách, kdy se opět vrací do oné po-
sluchárny, tentokrát už nikoli jako olympionik, ale jako řádný posluchač fakulty.
Začíná to imatrikulací. Když člověk skládá akademický slib na insignie fakulty,
má slavnostní pocit — stává se akademickým občanem. Ale pak to začíná doo-
pravdy. Opět jsou tu důkazy — složité důkazy vět, které je třeba bezpečně znát
při zkoušce. To už není ta matematika, která byla na střední škole. Zde nestačí
počítat příklady, zde je třeba se matematice skutečně učit jako dříve například
dějepisu. A přece to není totéž jako ten dějepis. Není to mechanické memorování
fakt a dat, je třeba věty a důkazy pochopit a pak to jde snadněji. Pokud se jim
ovšem nerozumí, je to zlé. Stačí, aby člověka sklátila asijská chřipka právě v jed-
nom z prvních týdnů. Když se pak probírá přednáškami, které zameškal, nachází
tam hrozné věci, o kterých se domnívá, že jim nikdy neporozumí. Důkazy věty
o tom, že limita součinu se rovná součinu limit, ho uvede přímo v zoufalství. Za-
čne uvažovat o tom, že své síly přecenil, když se přihlásil na vysokou školu, a že
by měl fakultu opustit raději včas, dokud ještě nepromrhal tolik drahocenného
času a peněz. Ale pak si to rozmyslí, uváží, že jiní to přece jen dokázali také a

2Kéž by jich bylo každý rok osmdesát! (Povzdech red.)
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že by nebylo příjemné, zvláště pro bývalého olympionika, vrátit se domů jako
ztroskotanec. A dá se do studia a brzy tuto větu pochopí a po ní i další věty,
o mnoho složitější.

Studium na vysoké škole přichystá člověku mnohá překvapení. Již při jedné
z prvních přednášek spatří člověk slavného akademika, an demonstruje pojem
hranice množiny tím, že se postaví do okna, vykloní se nejprve dovnitř, potom
ven a říká při tom: „Teď jsem uvnitř množiny. Teď jsem mimo množinuÿ. Poz-
ději, když přednášející poprvé užije označení „množina německé emÿ, domnívá se
člověk, že jde o vtip. Pak pochopí, že moderní matematika nevystačí s písmeny
latinskými a řeckými, ale používá i švabachu, s nímž se člověk do této doby setká-
val pouze v antikvárních německých knihách. A že nestačí pouze tento švabach
číst (což jde ostatně při troše námahy i bez učení), ale že je nutno jím i psát, a
to psacím švabachem velkým i malým. Potom ho už nepřekvapí ani to, že před-
nášející nakreslí trojúhelník postavený na špičku (asi jako „Dej přednost jízdě po
hlavní silniciÿ), nazve jej tajemným jménem nabla a prohlásí, že to je Hamiltonův
operátor. Poněkud ho ovšem znepokojí, když se objeví na tabuli hebrejské pís-
meno alef. Naštěstí se pak doví, že je to zatím jediné písmeno hebrejské abecedy
používané v matematice; další písmeny (beth, gammal, dalat atd.) budou snad
potřebovat jeho potomci, dají-li se na stejnou dráhu jako on; on sám zatím nikoli.
V souvislosti s tímto písmenem se rovněž doví, že nekonečno není jen jedno (ona
známá ležaté osmička), ale že je těch nekonečen nekonečné množství a dosud se
o nich málo ví, neví se ani, které je druhé v pořadí. Také pozná, že vrcholem sou-
dobé algebry zdaleka není ono známé „iks jedna dvě rovná se minus bé plus minus
odmocnina bé na druhou minus čtyři á cé lomeno dvěma áÿ, ale že se tu provádějí
početní operace s písmeny, která vůbec nemusejí znamenat čísla. Rovněž v geome-
trii k dané přímce nemusí existovat právě jedna rovnoběžka procházející daným
bodem; muže jich být nekonečně mnoho a nemusí být také žádná. Také mohou
být roviny s konečným počtem bodů a přímek; těchto bodů může být dokonce
jen sedm a těch přímek také tolik. A konečně abstraktní algebra a matematická
logika otřesou dokonale člověkovou vírou v matematické pravdy, které do něho
byly vtloukány od první třídy základní školy. Doví se, že jedna a jedna nemusejí
být vždycky dvě, ale za určitých okolností pouze a jen zase — jedna.

Matematická olympiáda ovšem člověku schází. Na vysoké škole není nic po-
dobného, a tak si člověk hledá náhradu. Někdo ji nachází v šachu, jiný v bridži
nebo hádankách a křížovkách. Matematika sama ho zajímá (jinak by ji nestu-
doval), ale těžko ji nazvat koníčkem. Těžko tak nazývat něco, z čeho se musí
v daném termínu skládat zkouška.

A tak léta běží, člověk se toho o matematice dovídá stále více, a přitom stále
více pociťuje, že z ní téměř nic nezná. Je to podobné, jako kdyby vycházel z jes-
kyně, jejíž východ se stále rozšiřuje. Člověk se dostává dál a dál, vidí stále více
světla, ale právě v tom světle vidí, že ven z jeskyně — k dokonalé znalosti mate-
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matiky — se nelze dostat. Stále se dovídá o dalších a dalších oborech matematiky,
z nichž vůbec nic nezná. A skoro každý předmět na fakultě, byť sebesložitější, se
jmenuje „Základy . . . ÿ, „Úvod do . . . ÿ nebo „Vybrané partie . . . ÿ.

V pátém ročníku konečně přichází diplomová práce. Tehdy člověk pozná určitý
úzký obor, dovídá se, jaké jsou další cesty k jeho rozvinutí, co všechno se v něm
ještě neví. A zalíbí-li se mu tento obor, pak už uvázl drápkem, aby byl chycen
celý. Dostává se mu toho, co je považováno za velké štěstí — matematika se
mu stává koníčkem a tento koníček se stává jeho povoláním. Došel na začátek
cesty, po které se bude dále ubírat a která nemá nikde konec, neboť matematika
nebude nikdy ukončenou vědou. A tak člověk vykročí po oné cestě a bude si
s francouzským matematikem Loèvem opakovat slova, která by ještě před krátkou
dobou považoval za nesmyslná:

V matematice, jako v každém jiném druhu poesie,
musí být člověk v duši básníkem.

Maturitní foto, jaro 1957
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Obhajoba čisté matematiky

Každý matematik přizná, že existují teorie, které doposud nenašly praktickou
aplikaci, ale že jsou považovány za velmi důležitou oblast matematiky. Práce
ve směru jejich zaměření svědčí nikoliv o odklonu od hlavního trendu, ale
spíš naopak — o boji za rozvoj matematiky. Někdy tyto teorie „podobně
jako elipsaÿ najdou svého Keplera a podobně jako tenzorový počet svého
Einsteina. Avšak v každém případě vytvářejí silný nástroj k řešení jisté třídy
úloh, jestliže je to nezbytné.

W. W. Sawyer

Jak známo, matematika se dělí na čistou a aplikovanou. O užitečnosti té druhě
nikdo nepochybuje. Leckoho však uvádí do rozpaků čistá matematika se svou
spoustou pojmů a vět, o nichž často nelze říci, zda jsou „k něčemu dobré,ÿ to
jest zda jich lze použít k nějakému praktickému účelu. Rozptýlit tyto rozpaky je
účelem této stati.

Začněme nejprve malou filologickou úvahou. Jak známo, slovo „aplikovanáÿ je
zpřídavnělé příčestí trpné. Spojení zpřídavnělého příčestí trpného s podstatným
jménem se vyskytuje poměrně často a může mít v zásadě dva poněkud odlišné
významy. Vezměme si spojení „pletená vestaÿ a „destilovaná vodaÿ. V prvním
z nich označuje ono příčestí způsob vzniku předmětu označeného podstatným
jménem. Vesta vznikla pletením; dokud nebyl ukončen proces pletení, dotyčná
vesta neexistovala. V druhém případě se příčestím označuje něco, co bylo prove-
deno s předmětem již existujícím; ta voda existovala už před destilací a destilací
získala pouze novou vlastnost —– být destilovaná. S aplikovanou matematikou je
to vlastně tak i onak —– matematické výsledky někdy vznikají současně se svou
aplikací a díky jí, ale velmi často tu bývají dříve než jejich aplikace.

A jak vůbec vznikala věda? Ukažme si to na zoologii. Již velmi záhy uznal
člověk, že je pro něho užitečné zajímat se o zvířata, která žijí kolem něho. I zajímal
se o ně. Zpočátku samozřejmě o ta zvířata, která lovil nebo kterými byl sám loven;
to mělo pro něho životní význam. Ale jakmile se jednou dal cestou za poznáním,
nezastavil se na ní. Začal se zajímat i o zvířata, jejichž vztah k němu byl jaksi
neutrální —– ani mu neprospívala, ani mu neškodila. To už pro člověka nemělo
bezprostřední praktický význam, ale on se prostě nějak nemohl smířit s tím, že by
tato zvířata neměl znát. Není mi známo, kdo a kdy se poprvé zabýval anatomií
klokana. Možná, že nad ním někdo povážlivě kroutil hlavou, že se zabývá takovými
zbytečnostmi, když jsou jiné problémy, například zušlechťování chovu domácích
zvířat. Nicméně anatomie klokana byla na světě. A přišlo ono nám všem známé
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dvacáté století, století nejen atomové energie a letů do vesmíru, ale i transplantací.
A tu se přišlo na to, že určité tělesné blány se na člověka nejlépe transplantují
právě — z klokana! K tomuto objevu by moderní medicína těžko dospěla, kdyby
nebyla vypracována anatomie takového „neužitečnéhoÿ zvířete, jako je klokan.

A podobně je tomu v matematice. W. W. Sawyer (viz motto) se zmiňuje o tom,
jak elipsa našla svého Keplera. Kuželosečky byly známy už před Keplerem, ale
bylo to opět něco, co se nezdálo být příliš užitečné. Ještě tak největší význam
pro lidstvo měla parabola, ale ten význam byl spíše negativní. Pomocí znalostí
o parabole mohl člověk zjistit, jak má nejlépe vystřelit dělovou kouli, aby se mu
podařilo zmařit život daného bližního. Bylo tedy možno říci, že by bylo lépe
parabolu neznat. Elipsa se hodila k zakládání parádních záhonků. Bylo možno
zatlouci do země dva kolíky, spojit je provazem, tento provaz napínat třetím
kolíkem a současně kreslit tímto kolíkem obvod záhonku; získal se estetický tvar
zvaný elipsou. Hyperbolu považoval středověký člověk patrně za dílo ďáblovo;
vždyť dnes v nematematicích vzbouzí tajemný úděs dvě křivky, které jsou vlastně
jen jednou křivkou. A potom přišel Kepler a znalosti o kuželosečkách mu umožnily
formulovat jeho známé zákony. Teorie, která do té doby byla téměř neužitečná,
našla své uplatnění v astronomii. A astronomie byla nesporně užitečnou vědou:
umožňovala námořní plavbu a měření času.

Podobně tomu bylo i s komplexními čísly. Přirozená čísla, jak už ukazuje je-
jich název, byla pro člověka už od pradávna něčím přirozeným. Bylo jimi možno
například vyjadřovat počet ulovených mamutů. Stejně přirozená byla i nula; byly
chvíle, kdy se počet ulovených mamutů jiným číslem vyjádřit nedal. Ani záporná
čísla nebyla něčím tak docela nepochopitelným. Vypůjčil-li si člověk pět bobřích
kožešin a ulovil-li potom sedm bobrů, neměl sedm kožešin, ale pouze dvě, protože
pět jich musel vrátit (pokud byl ovšem poctivým dlužníkem). A protože se také
málokdy stávalo, že by se po skončeném lovu dostal na každého lovce celočíselný
počet mamutů, bylo nutno mamuty porcovat a tak vznikly zlomky. Číselné sys-
témy s nulou, zápornými a lomenými čísly vznikly sice až dlouho po vyhubení
mamutů, ale lidstvo na ně bylo připraveno a přijalo je bez reptání. Trochu horší
to bylo s iracionálními čísly, ale i s nimi se musel člověk smířit, když inu mate-
matikové dokázali, že bez nich nemůže vyjádřit délku úhlopříčky čtverce o dané
délce strany ani délku kružnice o daném poloměru. Ale takové výmysly matema-
tiků jako imaginární čísla už člověk nebyl tak snadno ochoten přijímat. Jestliže
je známo, že odmocnina z minus jedné neexistuje, a jestliže si přesto vymyslíme
nějaké i jen proto, abychom mohli tvrdit, že tato odmocnina existuje a že je to
právě toto i, je to už opravdu příliš. Připomíná to přítele Isidora, který také ne-
existuje, ale o němž je přesto občas výhodné mluvit jako o existujícím, protože
se tak dají například zdůvodnit časté pobyty mimo domov. Přitom však přítel
Isidor, jak bylo právě ukázáno, může být i přes svou neexistenci užitečný, ale
k čemu je to i? A vida, s rozvojem moderní elektrotechniky se ukázalo, že i to i
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je k něčemu dobré. Možná, že bychom se obešli i bez něho, ale mnoho výpočtů se
pomocí něho usnadní —– však s přítelem Isidorem je to zrovna tak.

Na druhé, straně ovšem zase teorie vychází z praxe. Nejlépe to vidíme na
abstraktní algebře. Vidí-li člověk, že existují Abelovy grupy, Booleovy algebry,
Dedekindovy svazy, Lieovy grupy, okruhy Noetherové (nesprávný Noetherovy
okruhy), začne se mu zdát, že cesta k nesmrtelnosti je poměrně jednoduchá. Stačí
si vymyslet nějaké axiomy a pokud se člověk jmenuje třeba Vopršálek (čímž se
rozhodně nechci dotknout nikoho, kdo se tak skutečně jmenuje), bude se na věčné
časy algebra splňující tyto axiomy nazývat Vopršálkovou algebrou. A přece tomu
tak není. Všechny pojmy abstraktní algebry a stejně tak matematické pojmy
vůbec vznikly abstrakcí z nějakých reálných jevů. Teorie tedy vychází z praxe,
potom je však nutno, aby se dále rozvíjela i nezávisle na praxi, a nakonec mnohé
její poznatky opět poslouží praxi. Mohou být ovšem i takové teoretické poznatky,
které aplikaci nenajdou. Jsou tedy zbytečné? Jako jsme začali filologií, tak filologií
také skončíme. Mnoho práce stálo vědce luštění neznámých, dávno mrtvých ja-
zyků. A přece nejenže by do takovýchto jazyků nemělo nikdy praktického smyslu
překládat větu „Platím, měl jsem jednu černou kávu,ÿ ale může se i ukázat, že
rozluštěné písemnosti v takovémto jazyce nijak neobohatí naši kulturu; mohou
to být jen strohé úřední zápisy, třeba o stavu královských sýpek. A přece lidstvo
touží po poznání a bylo by o něco chudší, kdyby něco takového pro ně mělo zůstat
tajemstvím.

Proto existují čistá a aplikovaná matematika vedle sebe. Obě mají své místo
na slunci a žádnou z nich bychom neměli podceňovat.
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Matematika a „matykářiÿ

Matematické obzory 8 (1975), 65–68

Ti matyci mají také ples? No, to musí být pěkná otrava!

Náhodný chodec před plakátem representačního plesu MFF KU

Člověk nemilosrdně přísný a pedantický, bez smyslu pro humor, mimo svůj
obor nevzdělaný, přesto nesmírně domýšlivý na své znalosti vědy sestávající z ne-
praktických výmyslů.

Ano, takto vypadá v představách mnohých lidí středoškolský profesor ma-
tematiky a deskriptivní geometrie. Úmyslně uvádíme názor nejextrémnější, do
něhož jsou shrnuty všemožné záporné vlastnosti těmto lidem přisuzované. Jistěže
ne každý člověk si „matykářeÿ takto představuje a také ne každého „matykářeÿ.
Nicméně přece jen lidé často hledí hůře právě na tyto lidi ve srovnání s jinými
profesory. Čteme-li romány ze školního prostředí, pak zjistíme, že v nich nejzápor-
nější postavou bývá právě profesor matematiky a deskriptivní geometrie. Jistě by
tomu tak nebylo, kdyby takováto představa nebyla skutečně mezi lidmi rozšířena.

Zdálo by se tedy, že buď matematika a deskriptivní geometrie jsou vědy ta-
kového charakteru, že v nich může nalézt zalíbení jen člověk s tou nejzrůdnější
povahou, nebo že snad sice si je mohou oblíbit i lidé normální, ale studium těchto
věd jejich povahu zcela zkazí. Kdyby tomu tak skutečně bylo, měli bychom velmi
chmurné vyhlídky do budoucnosti: Jak známo, význam matematiky stále stoupá,
a tedy by měl stoupat i počet těchto nesympatických lidí.

Než začneme zkoumat tuto otázku, řekněme si, proč mluvíme právě O pro-
fesoru matematiky a deskriptivní geometrie. Matematika totiž existuje v kombi-
naci i s jinými předměty. Má-li však nějaký profesor ve své aprobaci matematiku
v kombinaci s tělocvikem, bývá mu pro ten tělocvik odpuštěno i jeho „matykář-
stvíÿ. A je možno pocítit určitou lidskou účast i k tomu, kdo má matematiku
v kombinaci s fyzikou. Vidíme-li, že takovémuto profesoru ebonitová tyč odmítá
přitahovat papírky přes usilovné tření liščím ohonem, poznáváme, že je to také
člověk jako my, bezmocný proti všemocnosti vrtkavých přírodních sil. Avšak pro-
fesorovi matematiky a deskriptivní geometrie se něco takového nestává. Čtverec
délky přepony pravoúhlého trojúhelníka nikdy neodmítne být součtem čtverců
délek obou odvěsen, stejně tak jako přímka kolmá k průmětně neodmítne se zob-
razit v pravoúhlém promítání jako bod. Taková poslušnost přírodních zákonitostí
má v sobě něco děsivého a současně nás uvádí v pochybnost, zda jde skutečně
o přírodní zákonitosti a nikoliv pouze o nějaké výmysly, které si matematikové
vymysleli, aby jimi mohli trápit žáky. (Stane se ovšem někdy, že se i „matykářÿ
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splete při nějakém výpočtu; to však jej nezlidšťuje, ale je to naopak důkazem, že
je úplně blbý.)

Podívejme se tedy na to, jací ti „matykářiÿ vlastně jsou. Především se nám na
nich nelíbí jejich neúprosná pedantičnost, s jakou vyžadují naprosto přesné uvažo-
vání a vyjadřování; máme někdy sklon srovnávat je s pověstnými poddůstojníky
Vilémovy armády. Přitom přesnost je nutná v každé vědě, a tedy i v každém
školním předmětě. A také je v každém předmětě od nás vyžadována, jenomže
v žádném jiném předmětě nám to nepřipadá tak kruté jako právě v matematice
a v deskriptivní geometrii. Řekneme-li v hodině zeměpisu, že hlavním městem
Rumunska je Budapešť, spletli jsme se pouze o tři hlásky. Prohlásíme-li v děje-
pise, že bitva u Lipan byla roku 1620, máme vlastně celkem pravdu; Bílá hora
je vzdálena od Lipan jen pouhých třicet nebo čtyřicet kilometrů. V obou přípa-
dech však přece jen uznáme, že nedostatečná za takovéto „znalostiÿ je oprávněná.
A to ještě nemluvím o jazykových předmětech! Řekneme-li však, že rovnice x2 = 4
má řešení x = 2, zdá se nám každá známka horší než dvojka za toto krutě ne-
spravedlivá; vždyť jsme jen zapomněli na takovou maličkost jako záporná čísla.
Podobně jsme přesvědčeni, že máme skoro pravdu, řekneme-li, že zlomek je ro-
ven nule, je-li jmenovatel roven nule, nebo mluvíme-li o středu přímky AB místo
o středu úsečky AB. Se „skoropravdamiÿ je to všude těžké, ale právě v mate-
matice ”skoropravdy” nemohou vůbec existovat. Není-li nějaké tvrzení pravdivé,
pak je nepravdivé a nelze posuzovat, do jaké míry jsme se jím přiblížili pravdě.
A to si velmi často neuvědomujeme. Máme-li recitovat nějakou báseň, je pro nás
samozřejmé, že ji musíme přednést skutečně slovo od slova. Máme-li však vyslovit
nějakou matematickou definici nebo větu, myslíme si, že zcela postačí, vylovíme-li
z paměti několik termínů, které jsou v ní obsaženy, a z nich utvoříme jakousi změť
slov. Nechce-li to „matykářÿ uznat, je to jen nesmyslná pedantičnost.

A jak je to s tím smyslem pro humor? Samoúčelné vtipkování můžeme těžko
očekávat od kteréhokoliv učitele; učitel není klaun a do školy se chodíme vzdělá-
vat, a ne bavit. V některých předmětech se však vyskytují určité poznatky, které
působí humorně nebo alespoň k humoru inspirují. Může to být třeba švédský pří-
stav Haparanda nebo francký král Karel Pitomý. V matematice a v deskriptivní
geometrii je takovýchto příležitostí k humoru podstatně méně; nečekejme, že nám
profesor bude dělat vtipy o tom, že se výšky trojúhelníka protínají v jednom bodě.

Podobně je tomu s tou nevzdělaností. Snad je to způsobeno mnohaletou tradicí
klasických gymnasií, že si pod pojmem všeobecné vzdělání zpravidla představu-
jeme vzdělání humanitní. Člověka, který nám hbitě zarecituje: „Aurea prima sata
est aetas . . . ÿ, uznáme za vzdělance spíše než toho, kdo nám stejně hbitě nakreslí
strukturní vzorec paradiethylbenzenu. Například profesoři jazykových předmětů
se zpravidla dobře vyznají v dějepise a mají blízký vztah ke klasické literatuře;
vždyť to patří vlastně k jejich oboru. „Matykářÿ se sice vyzná zase třeba ve fy-
sice, to už však nejsme tak snadno ochotni uznat za všeobecné vzdělání. A že se
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nám profesor matematiky zdá být domýšlivý, to je často způsobeno tím, že prostě
pohrdání jiných lidí splácí opět pohrdáním.

To, co jsme zde uvedli, snad stačí k rehabilitaci „matykářůÿ. Zbývá ještě
námitka, že nás tito profesoři učí výmyslům, které v praktickém životě nejsou
k ničemu.

A tady je to něco podobného jako s tou pedantičností. V žádném jiném před-
mětě si nebereme lékárnické vážky k tomu, abychom na nich odvažovali, co je
potřebné pro život a co je zbytečné. Ze středoškolského dějepisu si matně vzpo-
mínám, že v Byzanci spolu kdysi zápolili o trůn Jan Kantakuzenos a Jan V.
Palaiologos. Nic bližšího o tom nevím a zatím jsem se uživil i bez toho. Přesto
všeobecné vzdělání je nutné (však právě jeho nedostatek „matykářůmÿ vyčítáme).
Z mnoha a mnoha poznatků, které jsme získali ve škole, toho spoustu zapome-
neme, ale přece jen nám zůstane nějaký obraz o světě. Kdybychom se o Byzanci
nenaučili nic jiného, než že existovala, zapomněli bychom i to. Povolání, v nichž se
lze uživit bez znalosti logaritmů, je dokonce méně než povolání, v nichž nepotře-
bujeme znát Jana Kantakuzenose. Nicméně taková povolání existují. Ani v nich
však nám logaritmy neuškodí; je to také součást znalostí o světě.

Matematika má proti jiným předmětům dokonce jednu výhodu, kterou si
ovšem zpravidla neuvědomujeme. Poznatky z jiných předmětů přijímáme vět-
šinou jako dogmata. Prohlásí-li profesor zeměpisu, že hlavní město Paraguaye je
Asunción, prostě mu to věříme. Není tak snadné si do Asunciónu zajet, abychom
se přesvědčili, zda je to opravdu v Paraguayi a zda je to hlavní město. Avšak
„matykářÿ nám nejen řekne, že odmocnina ze dvou je iracionální číslo, on nám to
také dokáže! Že je to příliš těžké k pochopení? Ovšemže je při tom třeba myslet!
A to je další velký význam matematiky. Matematika učí myslet! A chce snad
někdo tvrdit, že myslet je zbytečné?

V souvislosti s tím se zmíníme ještě o dosti rozšířeném názoru, že matematice
se může naučit jen ten, kdo na ni má nadání. Neznáme-li dějepis, uznáme, že je
to tím, že jsme se neučili, a že se tedy musíme učit. Neznáme-li matematiku, po-
krčíme rameny a řekneme: „Nedá se nic dělat, já na to nemám nadání.ÿ Hodíme
tedy flintu do žita a čekáme, že se kantorovi musí naší nenadanosti zželet a buď
nám všechno ještě desetkrát zopakuje, nebo nám naše neznalosti odpustí. Jsme
s to se naučit spoustu historických dat i dlouhé básně, ale hodnoty goniometric-
kých funkcí pro úhel třiceti a šedesáti stupňů si zapamatovat nedokážeme, protože
nám to není shůry dáno. A přece i matematiku lze zvládnout pílí a snahou. Je
to ovšem o to těžší, že zde nestačí memorovat, ale je třeba se především nutit do
myšlení. Ale to by přece pro studenta nemělo být vážnou překážkou. Kdo nemá
nadání na matematiku, nestane se druhým Einsteinem, ale maturitu z matema-
tiky udělat může. Kdo propadá z matematiky, ten obvykle nemívá dobré známky
ani z jiných předmětů. Student s jedničkou z češtiny a pětkou z matematiky je
skutečně raritou.
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Na matematice ani na „matykáříchÿ tedy není nic strašného. Matematika
je vědou, která nám ukazuje zákonitosti našeho světa, zákonitosti, které platí
dnes jako platily v době Jana Kantakuzenose, které platí v Asunciónu stejně jako
v Hradci Králové. Je to věda, která žádá přesnost, píli a vůli myslet. A „matykářiÿ
jsou také lidé jako všichni ostatní. A snad ani ten jejich ples nemusí být taková
otrava!
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Sofisma Lewise Carrolla

Informace MVS 13 (říjen 1977), 18–19

Lewis Carroll (1832–1898) je světové veřejnosti znám především jako autor
knih „Alenčina dobrodružství v zemi divůÿ a „Alenčina dobrodružství za zrcad-
lemÿ. Tyto knihy jsou stále oblíbenou četbou dětí i dospělých; mnozí lidé, mezi
nimi i Bertrand Russell, dokonce tvrdili, že jde vlastně o knihy výlučně pro do-
spělé. Méně je už známo, že Lewis Carroll je autorem řady prací o matematické
logice; tyto práce ovšem podepisoval svým občanským jménem Charles Lutwi-
dge Dodgson. Zmiňme se ještě o tom, že patřil také k průkopníkům umělecké
fotografie. Jakési hraniční pásmo mezi jeho činností vědeckou a uměleckou tvoří
řada matematických hádanek a úloh, které Carroll, jak uvádí, vymýšlel v beze-
sných nocích. Jsou to úlohy vtipné a rozhodně nikoli lehké. Mezi nimi je i jedno
pozoruhodné sofisma, které zde uvedeme.

V urně jsou dvě koule, o nichž víme jen to, že každá z nich je buď černá nebo
bílá. Máme určit jejich barvu, aniž bychom je vyjímali z urny. (Použití rentgenu
se nedovoluje.) K řešení se užívá teorie pravděpodobnosti.

Protože na to stejně nepřijdete, prozradíme Vám to. Nejprve provedeme pří-
pravnou (zřejmě bezchybnou) úvahu. Jsou-li v urně tři koule, z nichž každá je
černá nebo bílá, a vyjímáme-li jednu kouli, pak pravděpodobnost vytažení černé
koule je rovna 23 právě tehdy, jsou-li dvě koule černé a jedna bílá. Nyní přistou-
píme k řešení. Do urny přidáme jednu černou kouli; pak jsou tedy v urně tři
koule, z nichž jedna je zaručeně černá, každá z ostatních je buď černá nebo bílá.
Pravděpodobnost, že všechny koule jsou černé, je rovna 14 (poněvadž jde vlastně
o pravděpodobnost, že obě původní koule jsou černé), pravděpodobnost vytažení
černé koule v tomto případě je rovna 1. Pravděpodobnost, že dvě koule jsou černé
a jedna bílá, je rovna 12 a pravděpodobnost vytažení černé koule v tomto případě
je rovna 23 . Pravděpodobnost, že dvě koule jsou bílé a jedna černá, je rovna 14 a
pravděpodobnost vytažení černé koule v tomto případě je rovna 13 . Samozřejmě
pravděpodobnost, že všechny tři koule jsou bílé, je rovna 0. Počítejme celkovou
pravděpodobnost vytažení černé koule. Je to
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Podle naší přípravné úvahy je to možné právě tehdy, jsou-li dvě koule černé
a jedna bílá. Protože jsme přidávali jednu černou kouli, musela být na začátku
jedna koule černá a jedna bílá.

Za bezesných nocí
sepsal B. Zelinka

V r. 1952 byl při ZK Naveta Stráž n. Nisou založen hádankářsko-křížovkářský
kroužek, jenž se od r. 1955 nazývá Pašeráci a sídlí nyní v Liberci.

Bohdan Zelinka byl členem Svazu českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK)
i členem kroužku Pašeráci.

V kronice kroužku je první zmínka o Bohdanovi z r. 1958, kdy na 1. přeboru
Libereckého kraje obsadil 10. místo v řešení hádanek, v následujícím roce byl druhý
a v roce 1960 již vyhrál obě soutěže — v řešení křížovek i hádanek. A v roce 1964
se stal poprvé celostátním přeborníkem (tedy mistrem republiky) v řešení hádanek.
V různých přeborech a soutěžích dosáhl neskutečných cca 200 vítězství. Ziskem
2061 kvalifikačních bodů mu patří 4. místo v historické tabulce všech soutěžících
od založení SČHAK. Je nositelem mistrovské třídy v kategorii řešitelů hádanek a
kategorii řešitelů křížovek.

Když jsem se někdy v první polovině 80. let minulého století coby velmi mladý
křížovkář poprvé osobně na schůce kroužku Pašeráci s Bohdanem setkal, v první
chvíli mi utkvěla v hlavě rychlost jeho mluvy a nutnost soustředění, abych poro-
zuměl. Až později jsem pochopil proč. . . Dodnes mě fascinuje jak si v nějaké sou-
vislosti dokázal vzpomenout na hádanku, kterou řešil třeba před pěti lety. . . Vzpo-
mínám na atmosféru na hádankářských přeborech, kdy každou chvíli sálem zaznělo
jeho „Zelinkaÿ — oznámení že hádanku vyřešil právě on. Bylo mi ctí, Bohdane. . .

Marian Mikuš
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Matematika strašákem?
Informace MVS 14 (březen 1978), 17–18

Autor této poznámky se rozhodně necítí kompetentní mluvit do metodiky
vyučování na základní škole, tím méně pak na škole mateřské. Nechce tedy nic
více a nic méně než seznámit čtenáře s jedním televizním pořadem, který jim
možná unikl. Jmenoval se „Matematika strašákem?ÿ a byl vysílán 12. ledna 1978
jako součást pořadu pro mládež „Vlaštovkaÿ.

Ocitáme se v druhé (podtrženo autorem) třídě základní školy. Žák řeší na
tabuli úlohu nalézt součet 1+4. Nakreslí sněhuláka a kolem něho kolečko — takto
je znázorněna jednoprvková množina sněhuláků. Opodál nakreslí čtyři sněhuláky a
kolem nich kolečko — je to čtyřprvková množina sněhuláků. Další kolečko nakreslí
kolem obou koleček — to je sjednocení obou množin. Nyní už zbývá jen určit počet
prvků tohoto sjednocení; provádí se to tak, že se ťuká prstem do jednotlivých
sněhuláků a nahlas se počítá: „Jeden, dva, tři, čtyři, pět!ÿ Reportérka se obrátí
k televizním divákům s otázkou: „Že vy jste takhle počítat neuměli?ÿ

Potom reportérka interviewuje dva žáky různého pohlaví. Na otázku, zda
mají rádi matematiku, odpovědí oba samozřejmě kladně. Odůvodnění odpovědi
je však již různé. U chlapečka jde o touhu po vědění; matematiku má rád, protože
už ví, co je průnik a kdy můžeme sjednocovat množiny. (Autora by zajímalo, kdy
nemůžeme.) U holčičky je láska k matematice motivována estetickým citem; má
ráda matematiku, protože na pracovních listech jsou hezká zvířátka.

Dále se ukazuje střední škola; zde se s podobnými pozoruhodnostmi nesetká-
váme, takže o této části pořadu pomlčíme.

Nakonec navštěvujeme „naše nejmladší matematické nadějeÿ (řečeno slovy
reportérky) v mateřské škole. Učitelka ukazuje množinu domácích zvířátek a ptá
se, zda do této množiny můžeme zařadit medvěda. Jeden chlapeček odpovídá;
jeho slova (nejspíše „Ne, protože by je sežralÿ) už televize nesnímá, zato slyšíme
hlas reportérky vyjadřující naději, že z toho chlapečka bude dobrý matematik.
Několika všeobecnými slovy o modernisaci vyučování matematiky pořad končí.
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∞
Matematické obzory 12 (1978), 47-56

Už žák základní školy jaksi intuitivně chápe pojem nekonečna. Kdybychom
chtěli napsat všechna přirozená čísla, zřejmě bychom s tím nikdy nebyli hotovi;
je jich tedy nekonečně mnoho. Tím spíše je nekonečně mnoho čísel racionálních i
čísel reálných. Také např. přímka je nekonečná; zatímco každá úsečka má nějakou
konečnou délku, o přímce to neplatí a lze na ni umístit úsečku libovolné délky.
Bodů je nekonečné mnoho, dokonce i na sebekratší úsečce. (A to necháváme
stranou užívání slova „nekonečnýÿ v nadsázce, když třeba o některé vyučovací
hodině řekneme, že je nekonečná.) Není tedy nic divného na tom, že existuje
jakási ležatá osmička, která toto nekonečno označuje. Můžeme-li nic označovat
číslem 0 a máme-li i čísla záporná, proč by nemohl být i symbol pro nekonečno.

K soustavnému užívání ležaté osmičky se dostane člověk při studiu matema-
tické analýzy. V ní se zcela samozřejmě mluví o tom, že se číselná osa doplňuje
o dva takzvané nevlastní body, které se označují +∞ a −∞. Je to trochu zará-
žející, vzpomeneme-li si na středoškolskou geometrii, kde jsme se učili o tom, že
každá vlastní přímka má právě jeden nevlastní bod. Ale budiž, smiřme se s tím,
že tady je to trochu jiné. Pak se nám s těmi ležatými osmičkami pracuje docela
dobře; limita může být v nevlastním bodě stejně jako ve vlastním a může se někdy
rovnat nějakému číslu, jindy nějakému nekonečnu, ať už plus nebo minus. Přesto
však si musíme dávat pozor, abychom nevyslovili nějaký takovýto výrok: „Do
výrazu 1

x dosadíme za x nekonečno a dostaneme nulu.ÿ Po takovémto výroku se
zvedne kárající prst vyučujícího a jsme poučeni o tom, že takové věci se neříkají.
Nekonečno není žádné číslo, proto je nemůžeme dosazovat. Něco jiného je počítat
v něm limity; tam to nekonečno slouží jako symbol toho, že proměnná roste nade
všechny meze.

Pak přichází Lebesgueův integrál a s ním i emancipace obou nekonečen. Jsou
rázem prohlášena za čísla a jsou zavedeny početní operace s nimi. Je to trochu
zvláštní, ale také to celkem přijímáme s pochopením. O výrazu dy

dx jsme se také
nejdříve učili, že to není žádný zlomek, ale pouze určitý symbol pro derivaci.
Teprve později jsme začali upravovat rovnost dydx = z odstraněním zlomku na
dy = zdx. Ty početní operace jsou celkem přirozené; chápeme, že a +∞ = ∞
pro každé reálné číslo a, dále ∞ + ∞ = ∞ a a · ∞ pro a 6= 0 je rovno ∞
nebo −∞ podle toho, zda a je kladné nebo záporné; analogické rovnosti platí i
pro −∞. Rovněž chápeme, že nelze sčítat +∞ s −∞. Trochu nás zaráží rovnost
0 · ∞ = 0 · (−∞) = 0, ale to nám přednášející zdůvodní.
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V teorii funkcí komplexní proměnné bychom čekali, že těch nekonečen přibude.
Mohlo by jich být nekonečně mnoho, jako máme v geometrii nekonečně mnoho
nevlastních bodů v rovině. Přinejmenším by měla být čtyři; dvě reálná a dvě ryze
imaginární. Jsme tedy šokování poznatkem, že nekonečno je v této teorii pouze
jedno. A přitom to vůbec nebrání tomu, aby existoval integrál od −i∞ do i∞;
označuje se tak někdy integrál po imaginární ose.

Podobné překvapení nás čeká i v geometrii. Byli jsme zvyklí na to, že na
každé vlastní přímce leží právě jeden nevlastní bod a v rovině je jich nekonečně
mnoho a tvoří nevlastní přímku. U kruhové inverse se však setkáváme s jakýmsi
nevlastním bodem roviny, který je jen jediný a který je v kruhové inversi obra-
zem středu kružnice, která tuto inversi určuje. Každá přímka je potom vlastně
kružnicí, která tímto bodem prochází. A nakonec i u těch obvyklých nevlastních
bodů se setkáváme s tím, že dělící poměr nevlastního bodu přímky AB vzhledem
k bodům A a B je roven jedné, což by vlastně mělo znamenat, že nekonečno
děleno nekonečnem rovná se jedné; to však lze chápat prostě jako limitu, takže
to není tak nepochopitelné.

A konečně nastává chvíle, kdy se seznámíme s nekonečnými kardinálními čísly.
Poznáme, že nekonečen je nekonečně mnoho, nejmenší z nich se označuje ℵ0 a
ty další zase týmž písmenem s jinými indexy. Písmeno ℵ je hebrejské písmeno
alef. Neodpovídá našemu písmenu „aÿ, jak bychom čekali, ale vyjadřuje pouze
takzvaný ráz, to jest jakési „hmÿ. Přes tuto zdánlivou nevýznamnost je prvním
písmenem hebrejské abecedy a jedním z mála hebrejských písmen, kterých se
v matematice používá.

Jakmile poznáme alefy, konečně uvidíme, jak to vlastně s tím nekonečnem je.
A začne se nám zdát, že ta ležatá osmička je zbytečná. Co vlastně znamená, čemu
se rovná? Je to ℵ0, nebo snad ℵ1 nebo ℵ2, či je to souhrnné označení pro všechny
alefy? A nakonec se nám zdá, že je to jen jakási pomůcka, která slouží k tomu, aby
se studentům jakž-takž přiblížilo mystérium nekonečna do té doby, než vyspějí
k tomu, aby pochopili nekonečná kardinální čísla; že má tedy podobnou funkci
jako čáp při objasňování tajemství vzniku života.

Jak to tedy vlastně je? Rozdíl mezi ležatou osmičkou a alefy úzce souvisí
s rozdílem mezi aktuálním a potenciálním nekonečnem. Jsou to pojmy z filosofie
matematiky. Nechci se zde příliš hluboko pouštět do filosofie, proto objasním
tyto pojmy stručně a snad nepříliš přesně. Mluvíme-li o množině přirozených
čísel, řekneme, že je to nekonečná množina. Jde zde o aktuální nekonečno; takové
nekonečno, o němž tvrdíme, že zde existuje. Naproti tomu mluvíme-li pouze o tom,
že ke každému přirozenému číslu n existuje takové přirozené číslo, které je větší
než n, mluvíme o tom, že v jistém procesu lze neomezeně pokračovat; zde jde
o nekonečno potenciální, to znamená možné. Alefy vyjadřují aktuální nekonečno;
jsou to mohutnosti nekonečných množin. Naproti tomu ležaté osmičky používáme
spíše k vyjádření potenciálního nekonečna, jak uvidíme v dalších odstavcích.
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Podívejme se nejprve na nekonečno v matematické analýze. U limity v nevlast-
ním bodě je jasně patrné, že jde o potenciální nekonečno; nemusíme si vůbec před-
stavovat nějaký bod +∞ nebo −∞, stačí si pouze uvědomit, že zápis x → +∞
znamená, že proměnná x roste nade všechny meze; analogický význam má i zápis
x → −∞. Trochu méně jasné je to už u nevlastní limity. Výraz lim

x→a
f(x) = +∞

je rovností a my se tedy můžeme ptát, mezi čím je tato rovnost; mezi čísly nebo
mezi něčím jiným? A přitom ani zde vlastně nejde o nic jiného, než že funkce
f(x) v okolí bodu a roste nade všechny meze; tedy opět tu máme potenciální
nekonečno.

Souvisí to s pojmem suprema. Je známo, že každá neprázdná shora omezená
množina reálných čísel má supremum, které je také reálným číslem. Množina
reálných čísel, která není shora omezena, tuto vlastnost nemá. Činíme-li však
obecné úvahy o supremech množin reálných čísel, bylo by značně nepohodlné
téměř v každé větě uvádět slova „pokud toto supremum existuje.ÿ Lépe je zavést
nějaký symbol pro neexistující supremum a tím je právě ono +∞. Představíme-li
si, že jsme doplnili číselnou osu o nový symbol +∞ takový, že a < +∞ pro každé
reálné číslo a, pak v případě neprázdné shora neomezené množiny reálních čísel
tento výraz splňuje definici suprema této množiny až na to, že není reálným číslem.
Podobně zavádíme symbol −∞ takový, že −∞ < a pro každé reálné číslo a a tento
symbol můžeme považovat za infinum každé zdola neomezené množiny reálných
čísel (neprázdné). Symboly +∞ a −∞ takto chápané nám také umožňují zápis
neomezených intervalů; např. (−∞,+∞) je množina všech reálných čísel větších
než −∞ a menších než +∞, tedy všech reálných čísel.

Aby ani prázdná množina nepřišla zkrátka, definuje se její supremum jako
−∞ a infinum jako +∞: Je to poněkud kuriózní, jestliže infinum nějaké množiny
je větší než její supremum. Ovšem prázdná množina je už sama o sobě dosti
kuriózní, takže to můžeme připustit. Zvláštní je i to, že zde vlastně nestačí mluvit
jen o prázdné množině, ale je třeba uvést, že jde o prázdnou množinu reálných
čísel; jinak by nemělo smysl takto supremum a infinum definovat. Je to poněkud
v rozporu s tím, že všechny prázdné množiny jsou si rovny, ale tyto problémy
nechme stranou. (Mohl by na toto téma vzniknout další článek s krátkým názvem
0.) Definice suprema a infima prázdné množiny reálných čísel poněkud připomíná
Máchův „Májÿ, kde se pojem „nicÿ opisuje řadou výrazů typu „zborcené harfy
tónÿ. Jako zborcená harfa nemůže vydávat tóny, nemůže ani prázdná množina
reálných čísel obsahovat reálné číslo větší než −∞ a neobsahuje tedy žádný prvek
(prvek −∞ obsahovat nemůže, protože to není reálné číslo). Podobně je to i
s infimem +∞.

Z takto definovaného suprema a infima neomezených množin lze odvodit uží-
vání symbolů +∞ a −∞ u limit a u pojmů z nich odvozených, například u ne-
vlastních integrálů. Dojmem jisté nedůslednosti působí zápis nekonečného součtu,
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např.
∞∑
j=1

aj . Píšeme-li
n∑
j=1

aj , znamená to, že sčítáme všechny výrazy tvaru aj ,

kde 1 ≤ j ≤ n. Naproti tomu v případě nekonečného součtu
∞∑
j=1

aj sčítáme výrazy

aj , pro 1 ≤ j < +∞, tedy nemáme žádný výraz a∞. Lze to však odůvodnit právě
tím, že nekonečno nepovažujeme za číslo. Pak nedojde k nedorozumění, pokud
sčítáme reálná čísla. Pokud bychom sčítali kardinální nebo ordinální čísla, pak
pro součet všech Čísel tvaru aj kde j probíhá všechna přirozená čísla, je lépe užít

symbolu
∑
j<ω0

aj , kde ω0 je nejmenší nekonečné ordinální číslo. V tomto případě

se setkáváme s aktuálním nekonečnem; můžeme mít i součty tvaru
∑
j≤ω0

aj , kde

sčítáme všechna aj , pro j rovné nezápornému celému číslu nebo rovné ω0; a ko-
nečně můžeme sčítat i nespočetně mnoho čísel. Podobně je tomu se sjednocením
nebo průnikem nekonečně mnoha množin.

Mohli bychom se ptát, proč v uvedených případech nepoužíváme místo ∞
symbolu ℵ0 nebo ω0. Není tomu tak především proto, že není žádné −ℵ0 ani −ω0.
Dále nekonečná kardinální i ordinální čísla nejsou vlastně protikladem konečných
reálných čísel, ale konečných kardinálních či ordinálních čísel, což jsou nezáporná
celá čísla. A konečně jde tu vlastně i o vyjádření zmíněného protikladu mezi
aktuálním a potenciálním nekonečnem.

Můžeme to ukázat na teorii grafů. V této teorii je určitým způsobem definován
pojem cesty spojující dva dané uzly grafu. Délka cesty je definována jako počet
jejích hran. Potom lze definovat vzdálenost dvou uzlů jako minimum délek cest,
které spojují tyto uzly; je to nějaké nezáporné celé číslo. Pokud žádná takováto
cesta neexistuje, definuje se vzdálenost uzlů jako∞; je to v podstatě zase infimum
prázdné množiny čísel. Bereme-li n < ∞ a n +∞ = ∞ pro každé číslo n a ∞+
∞ = ∞, splňuje takto definovaná vzdálenost axiómy metrického prostoru. Dále
se definuje průměr grafu jako supremum všech vzdáleností jednotlivých dvojic
uzlů grafu. Existuje-li dvojice uzlů, které nejsou spojeny cestou, to jest je-li graf
nesouvislý, je průměr grafu roven ∞. U konečného souvislého grafu je průměr
vždy roven celému nezápornému číslu a není ani třeba mluvit o supremu, lze užít
výrazu maximum. Jinak je tomu u grafů nekonečných. Může existovat nekonečný
graf, který je souvislý, to jest každá dvojice jeho uzlů je spojena cestou a má
tedy konečnou vzdálenost, a který má přesto průměr ∞. Je to v případě, kdy
množina čísel, která udávají vzdálenosti jednotlivých dvojic uzlů v grafu, není
shora omezená. Vidíme, že zde užíváme ležaté osmičky.

Jinak je tomu u chromatického čísla grafu. Je to minimální počet barev, kte-
rými lze obarvit uzly grafu tak, aby libovolné dva uzly spojené hranou měly růz-
nou barvu. Graf se skládá z komponent, což jsou maximální souvislé podgrafy;
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je-li graf nesouvislý, jsou tyto komponenty alespoň dvě. Platí, že chromatické
číslo grafu je rovno supremu množiny chromatických čísel všech jeho komponent.
Mějme nyní graf, který má nekonečně mnoho komponent, přičemž chromatická
čísla všech komponent jsou konečná, jejich množina však není shora omezená.
Chromatické číslo takového grafu se rovná jejich supremu, které však tentokrát
neznačíme symbolem ∞, ale ℵ0. Proč je tomu tak?

V případě průměru grafu jde o nekonečno potenciální. Žádné dva uzly grafu
nemohou být spojeny cestou nekonečné délky; existují sice i nekonečné cesty,
o nich však nelze tvrdit, že by spojovaly nějaké uzly. Je-li tedy vzdálenost dvou
uzlů rovna ∞, jde tu o infimum prázdné množiny čísel. Průměr grafu rovný ∞
dostaneme buď v případě, kdy je takto definována vzdálenost některých dvou
uzlů, nebo jako supremum shora neomezené množiny celých čísel. Jinak je tomu
u chromatického čísla. V případě výše popsaného grafu nejde o pouhé supremum,
ale skutečně existuje množina barev, kterými lze graf obarvit žádaným způsobem;
tato množina má mohutnost alespoň ℵ0. Z toho je jasně vidět, že jde o nekonečno
aktuální. Existují i grafy, jejichž chromatické číslo je nekonečné kardinální číslo
větší než ℵ0.

Vraťme se opět k analýze. Už na příkladě vzdáleností v grafu jsme viděli, že
je někdy účelné zavádět početní operace a nerovnosti i s ležatými osmičkami. Je
tomu tak i u Lebesgueova integrálu. Potom mají +∞ a −∞ určité vlastnosti
čísel; můžeme mluvit např. i o intervalu 〈0,+∞〉, což je množina skládající se ze
všech nezáporných reálných čísel a ze symbolu +∞. Nicméně ani tady nemusíme
ležaté osmičky nazývat čísly, můžeme je stále brát jako vyjádření potenciálního
nekonečna.

Než přejdeme k onomu jedinému nekonečnu v teorii funkcí komplexní pro-
měnné, zastavíme se u geometrie. Dvě různé přímky v rovině mohou mít nej-
výše jeden společný bod; nemají-li žádný, jsou to rovnoběžky. Množina všech pří-
mek v rovině procházejících daným bodem se nazývá svazek přímek; jednotlivým
svazkům vzájemně jednoznačně odpovídají příslušné body, kterým říkáme středy
těchto svazků. Množina všech přímek v rovině rovnoběžných s danou přímkou se
nazývá směr. Je to množina, která má určité vlastnosti analogické vlastnostem
svazku, tedy je vhodné i každému směru jednoznačně přiřadit určitý prvek, který
se nazývá nevlastní bod a pokládá se za bod každé z přímek směru. Pak lze říci,
že libovolné dvě různé přímky v rovině mají právě jeden společný bod (vlastní
nebo nevlastní). Nevlastních bodů v rovině je nekonečně mnoho, protože je neko-
nečně mnoho směrů a není možné, aby dvěma různým směrům odpovídal tentýž
nevlastní bod; potom by existovaly dvě různé přímky, které by měly dva různé
společné body, jeden vlastní a jeden nevlastní. Vidíme, že nevlastní body mají
vlastnosti analogické vlastnostem vlastních bodů; např. dvěma různými body, ať
vlastními nebo nevlastními, prochází právě jedna přímka (aby toto platilo i pro
dva nevlastní body, nazýváme množinu nevlastních bodů roviny nevlastní přím-
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kou).

Význam nevlastních bodů je nejlépe vidět při středovém promítání. Nechť je
dáno středové promítání ze středu S na průmětnu n (v níž bod S neleží). Mějme
přímku p různoběžnou s rovinou π a neprocházející bodem S; jejím průmětem je
nějaká přímka p′. Že je to skutečně přímka p′, můžeme tvrdit pouze na základě
existence nevlastních bodů. Nechť A je průsečík přímky p s rovinou rovnoběžnou
s π a procházející bodem S. Promítací přímka SA je rovnoběžná s π, tedy bod A
se nepromítá do žádného vlastního bodu roviny π; promítá se však do nevlastního
bodu této roviny, který je nevlastním bodem přímky p′. Můžeme jej značit A′∞,
tedy píšeme ležatou osmičku jako index, aby bylo zřejmé, že jde o bod nevlastní.
Mějme nyní bod B′, který je průsečíkem roviny π s rovnoběžkou k přímce p ve-
denou bodem S. Je to bod přímky p′, a přitom není průmětem žádného vlastního
bodu přímky p. Můžeme jej však považovat za průmět nevlastního bodu přímky
p, který bychom označili B∞.

Nevlastní bod si vlastně ani nemusíme představovat jako bod v nekonečnu;
můžeme jej brát pouze jako určitý prvek přiřazený směru. Někdy však je třeba
si jej opravdu představit jako bod v nekonečnu, např. ve zmíněném případě dě-
lícího poměru nevlastního bodu přímky AB vzhledem k bodům A a B. Máme-li
posloupnost bodů na přímce AB, jejichž vzdálenost od bodu A i od bodu B roste
nade všechny meze, a utvoříme-li posloupnost jejich dělících poměrů vzhledem
k bodům A a B, je limitou této posloupnosti číslo 1 a toto číslo považujeme za
dělící poměr nevlastního bodu přímky AB vzhledem k bodům A a B. Vůbec však
přitom nemusíme mluvit o dělení nekonečna nekonečnem.

Všimněme si, že nám nikde nevyvstala potřeba zavádět na téže přímce dva
nevlastní body. Proto to také neděláme; jinak je tomu u číselné osy v analýze,
kde, jak jsme viděli, to je užitečné.

Vezměme si nyní onu kruhovou inversi. Ta určitým způsobem souvisí se stere-
ografickou projekcí. Mějme kulovou plochu κ se středem O a na ní bod S. Nechť
π je rovina kolmá na přímku OS a neprocházející bodem S. Je-li A bod plochy
κ různý od S, pak jeho průmětem na rovinu π budeme nazývat průsečík přímky
SA s rovinou π. Každému bodu plochy κ různému od S jednoznačně odpovídá
jeho průmět a také každý bod roviny π je průmětem právě jednoho bodu plochy
κ různého od S. Samozřejmě bod S sám se takto na rovinu π nepromítá, protože
nemůžeme mluvit o spojnici bodu S opět s bodem S. Kdybychom nepromítali
kulovou plochu, ale pouze kružnici, bylo by celkem přirozené za tuto „spojniciÿ
brát tečnu kružnice v bodě S. Takto vsak i tečen k ploše κ procházejících bodem
S je nekonečně mnoho a není důvodu, abychom některé z nich dali přednost před
jinými. Mohli bychom se tedy smířit s tím, že prostě bod S žádný průmět nemá.
Uvažujme však o topologických vlastnostech kulové plochy κ a roviny π. Je-li
A libovolný bod plochy κ různý od S, pak průmětem libovolného okolí bodu A
neobsahujícího bod S je opět okolí průmětu A′ bodu A v rovině π. Je-li toto okolí
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vnitřkem nějaké uzavřené křivky na ploše κ, je jeho průmět vnitřkem průmětu
této křivky v rovině π. Jak to bude s okolími bodu S ? Máme-li nějaké okolí
bodu S na ploše κ, které je vnitřkem uzavřené křivky, pak jeho průmětem bude
množina všech bodů roviny π ležících vně průmětu této křivky. Vezměme speci-
álně okolí bodu S, které je vnitřkem (na ploše κ) kružnice k, jež je průsečnicí
plochy κ s nějakou rovinou kolmou k přímce OS a protínající úsečku OS. Jeho
průmětem je množina bodů ležících vně kružnice k′ v rovině π, kde k′ je průmět
kružnice k. Konverguje-li poloměr kružnice k k nule, konverguje poloměr kruž-
nice k′ k nekonečnu. Znamená to také, že máme-li libovolnou posloupnost bodů
A′1, A

′
2, A

′
3, . . . v rovině π, jejichž vzdálenost od daného pevného bodu roste nade

všechny meze, a je-li A′n průmětem bodu An kulové plochy x pro každé přirozené
n, je lim

n→∞
An = S. Proto se rovina π doplňuje o „bodÿ, který má tu vlastnost,

že množina bodů vně libovolné kružnice v rovině π je jeho okolím. Tento bod je
nevlastním bodem roviny, ale nevlastním bodem jiného typu než ty, o nichž jsme
mluvili výše; je v celé rovině jen jediný a můžeme jej považovat za průmět bodu
S v popsaném promítání.

Tento nový typ nevlastního bodu není sice tak výhodný pro úvahy o incidenci
bodů a přímek, ale zato, jak jsme viděli, se hodí pro topologické úvahy. I těm
nevlastním bodům, o kterých jsme mluvili dříve, by bylo možno přiřazovat okolí;
za okolí nevlastního bodu ležícího na přímce p bychom považovali např. vnitřek
libovolné hyperboly, jejíž hlavní osou je přímka p nebo přímka s ní rovnoběžná
(připomeňme, že vnitřek hyperboly se skládá ze dvou částí, v nichž leží její oh-
niska). Vidíme však, že by to bylo dosti složité. Pokud bychom prováděli s novým
typem nevlastního bodu úvahy o incidenci, mohli bychom považovat přímku za
zvláštní případ kružnice — za kružnici, která prochází nevlastním bodem. Nejlépe
to vidíme právě u kruhové inverse.

To, že nový typ nevlastního bodu je výhodný při topologických úvahách, způ-
sobuje, že se jej užívá také v teorii funkcí komplexní proměnné. Značí se pak
symbolem ∞ (bez znaménka plus či minus) a je pokládán za jediné nekonečno
v Gaussově rovině. Především je to dobré k tomu, abychom o každé komplexní
funkci, jejíž absolutní hodnota roste nade všechny meze, mohli tvrdit, že jde k ne-
konečnu, bez ohledu na průběh její amplitudy. Nekonečno potom lze považovat za
jakousi „převrácenou hodnotu nulyÿ. I jinak mají okolí bodu ∞ analogické vlast-
nosti jako okolí vlastních bodů. Rozhodně by nebylo výhodnější zavádět čtyři
nekonečna nebo dokonce nekonečně mnoho nekonečen.

K výrazům typu
∫ +i∞
−i∞

f(t)dt bych poznamenal, že podle mého názoru nejsou

dosti vhodné. Bylo by lépe psát
∫ ∞
−∞

f(it)dt a brát to jako integrál komplexní

funkce reálné proměnné, nebo psát
∫
C
f(t)dt a vysvětlit, že C je imaginární osa

probíhaná směrem nahoru.

59



Závěrem tedy shrneme, co jsme si o ležaté osmičce uvědomili. Symbol∞ ozna-
čuje potenciální nekonečno, na rozdíl od nekonečných kardinálních a ordinálních
čísel, která vyjadřují nekonečno aktuální. Význam tohoto symbolu je ustálený,
nikoliv však zcela jednoznačný, jako je tomu např. u symbolů 5 nebo ℵ0. Mohli
bychom jej přirovnat k významu symbolu ∼. Tímto symbolem je zvykem značit
ekvivalenci, avšak zatím co u zápisu a = b vždy jasně chápeme, o co jde (pokud
ovšem známe smysl symbolů a a b), u zápisu a ∼ b pouze víme, že jde o nějakou
ekvivalenci, která však musí být ještě blíže popsána. Tak i u symbolu∞ chápeme,
že jde o nějaké potenciální nekonečno. Jeho přesný význam se však může měnit
podle potřeby, takže je nutno vědět, jak je toto nekonečno popsáno nebo aspoň
v které matematické disciplíně je ho užito.
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Vektory očima funkcionálního analytika
Matematické obzory 13 (1979), 23-29

Úvodem budiž poznamenáno, že zmíněné oči funkcionálního analytika nejsou
autorovýma očima; autor se rozhodně za funkcionálního analytika nepokládá.
Bylo by však vhodné, aby pohled očima algebraika [1] a pohled očima geometra
[2] byly doplněny ještě třetím pohledem. A tento třetí pohled se zaměří především
na vektorové prostory nekonečné dimense.

V [1] byla uvedena definice vektorového prostoru. Připomeneme zde tuto de-
finici, přičemž označení poněkud změníme; přidržíme se knihy [3].

Definice 1. Vektorový prostor je neprázdná množina H , jejíž prvky se nazý-
vají vektory, s operací sčítání vektorů, násobení vektoru reálným číslem a s pev-
ným prvkem o, přičemž pro libovolné vektory x,y, z a libovolná reálná čísla α, β
platí:

A1 (x + y) + z = x + (y + z);

A2 x + o = o + x = x;

A3 ke každému vektoru x ∈H existuje vektor −x ∈H takový, že x+ (−x) =
(−x) + x = o;

A4 x + y = y + x;

S1 (α+ β)x = αx + βx;

S2 α(x + y) = αx + αy;

S3 α(βx) = (αβ)x;

S4 1 · x = x.

Vektor o se nazývá nulový vektor, vektor −x se nazývá vektor opačný k vek-
toru x.

Od definice vektorového prostoru můžeme přejít k definici normovaného vek-
torového prostoru a vektorového prostoru se skalárním součinem.

Definice 2. Vektorový prostor H se nazývá normovaným vektorovým pro-
storem, jestliže každému x ∈ H je přirazeno reálné číslo ||x|| nazývané norma
vektoru x, přičemž pro každé x a y z H a pro každé reálné číslo λ platí:

N1 ||x|| ≥ 0, ||x|| = 0⇔ x = o;
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N2 ||λx|| = |λ| · ||x||;

N3 ||x + y|| ≤ ||x||+ ||y||.

Vidíme, že třírozměrný vektorový prostor s velikostí vektoru definovanou zná-
mým způsobem je normovaným vektorovým prostorem a tato velikost je normou
vektoru.

Definice 3. Nechť H je vektorový prostor. Nechť každé uspořádané dvojici
x,y vektorů z H je přiřazeno reálné číslo (x,y) tak, že pro libovolné vektory
x,y, z z H a pro libovolné reálné číslo λ platí:

Hl (x,y) = (y,x);

H2 (x + y, z) = (x, z) + (y, z);

H3 (λx,y) = λ(x,y);

H4 (x,x) ≥ 0, (x,x) = 0⇔ x = o.

Potom H se nazývá vektorový prostor se skalárním součinem a (x,y) se
nazývá skalární součin vektorů x, y.

Platí nyní, že je-li H vektorový prostor se skalárním součinem (x,y), pak
||x|| =

√
(x,x) je normou vektoru x pro každé x ∈ H . Důkaz lze nalézt v [3],

strana 34.
Je-li H vektorový prostor konečné dimense n, pak, jak známo, lze zvolit ně-

kterou jeho bázi a pomocí ní přiřadit každému vektoru z H jeho souřadnice,
kterých je n. Jsou-Ii potom x1, . . . , xn souřadnice vektoru x a y1, . . . , yn souřad-
nice vektoru y, pak můžeme položit

(x,y) =
n∑
i=1

xiyi,

||x|| =
n∑
i=1

x2i

a máme definován skalární součin i normu vektoru.
Přejdeme nyní k vektorovým prostorům nekonečné dimense. Čtenáře jistě

napadne prostor složený ze všech nekonečných posloupností reálných čísel. Sku-
tečně tento prostor splňuje A1–A4 i S1–S4, pokud za součet posloupností {an}∞n=1,
{bn}∞n=1 bereme posloupnost {an + bn}∞n=1, za součin posloupnosti {an}∞n=1 s čís-
lem λ posloupnost {λan}∞n=1 a za nulový vektor posloupnost složenou ze samých
nul.
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Měli bychom ovšem potíže s normou a se skalárním součinem. Proto nevez-
meme všechny nekonečné posloupnosti reálných čísel, ale pouze takové posloup-

nosti {an}∞n=1, pro něž nekonečná řada
n∑
n=1

a2n konverguje.

Při dokazování, že množina všech takových posloupností je vektorovým pro-
storem se skalárním součinem, začneme od konce — od toho skalárního součinu.
Rádi bychom definovali skalární součin vektorů {an}∞n=1 a {bn}∞n=1 jako součet

nekonečné řady
n∑
n=1

anbn; musíme ovšem dokázat, že konverguje. Víme, že pro

libovolná dvě reálná čísla a, b platí nerovnost

0 ≤ (|a| − |b|)2 = a2 − 2|ab|+ b2

Z ní potom dostáváme

|ab| ≤ 1
2

(a2 + b2)

a tedy

|anbn| ≤
1
2

(a2n + b2n)

pro libovolné n. Protože konvergují řady
n∑
n=1

a2n a
n∑
n=1

b2n, konverguje i
n∑
n=1

1
2

(a2n +

b2n) a vzhledem k uvedené nerovnosti konverguje i
n∑
n=1

anbn. Že pro tento defino-

vaný skalární součin platí Hl–H4, lze snadno dokázat; ponecháváme to čtenáři jako
cvičení. Vidíme, že takto lze zavést v našem vektorovém prostoru skalární součin.
Ovšem pouze pokud je to skutečně vektorový prostor; to jsme ještě nedokázali.

Nebude to však tak těžké. Je zřejmé, že je-li {an}∞n=1 posloupnost taková,

že
n∑
n=1

a2n konverguje, a λ reálné číslo, pak
n∑
n=1

(λan)2 také konverguje. Rovněž je

zřejmé, že posloupnost složená ze samých nul také tuto podmínku splňuje. Zbývá

tedy dokázat, že pro každé dvě posloupnosti {an}∞n=1, {bn}∞n=1 takové, že
n∑
n=1

a2n

i
n∑
n=1

b2n konvergují, konverguje i
n∑
n=1

(an + bn)2. To ovšem je již snadné. Máme

(an + bn)2 = a2n + anbn + b2n a víme, že konvergují řady
n∑
n=1

a2n,
n∑
n=1

anbn,
n∑
n=1

b2n

tedy
n∑
n=1

(an + bn)2 jakožto jejich součet konverguje také.
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Povězme nyní něco o lineární závislosti ve vektorových prostorech nekonečné
dimense. Množina vektorů z takovéhoto prostoru je lineárně závislá právě tehdy,
obsahuje-li konečnou lineárně závislou podmnožinu (lineární závislost pro konečné
množiny vektorů je definována stejně jako v prostorech konečné dimense).

V našem prostoru můžeme uvést příklad nekonečné lineárně nezávislé množiny
vektorů. Je to množina složená z posloupností {a(m)n }∞n=1, kde m probíhá všechna

přirozená čísla a a
(m)
n = 1 pro m = n a a

(m)
n = 0 pro m 6= n. Není to ovšem

báze našeho prostoru, ale je to báze jistého jeho podprostoru, který se skládá
ze všech nekonečných posloupností reálných čísel, jež mají pouze konečný počet
nenulových členů. Pomocí Zornova lematu by se dalo dokázat, že i náš prostor
má bázi; bylo by však obtížné ji konstruovat.

Probrali jsme tedy vektorový prostor, jehož každému prvku lže přiřadit spo-
četně mnoho souřadnic. Jak by to nyní vypadalo, kdybychom chtěli dostat vektory
s nespočetně mnoha souřadnicemi?

Vezměme si nějakou množinu mohutnosti kontinua, například uzavřený in-
terval 〈a, b〉 na číselné ose. Přiřadíme-li každému jeho prvku nějaké reálné číslo,
dostaneme cosi, co můžeme považovat za vektor o nespočetně mnoha souřadni-
cích. Ve skutečnosti je to ovšem funkce jedné proměnné definovaná na intervalu
〈a, b〉; příslušné souřadnice jsou hodnoty této funkce v jednotlivých bodech tohoto
intervalu.

Uvažujme tedy množinu všech reálných funkcí jedné proměnné definovaných
na uzavřeném intervalu 〈a, b〉. Sčítání dvou funkcí i násobení funkce konstantou
jsou zcela běžné operace; vezmeme-li tyto operace a prvek o položíme rovný funkci
identicky rovné nule na 〈a, b〉, vidíme, že Al–A4 i S1–S4 jsou splněny a tedy
můžeme tuto množinu považovat za vektorový prostor.

Abychom mohli vhodně definovat skalární součin a normu, omezíme se na
podmnožinu této množiny tvořenou spojitými funkcemi. Je to zřejmě podprostor
zmíněného vektorového prostoru, protože součet dvou spojitých funkcí, součin
spojité funkce s konstantou i funkce identicky rovná nule jsou funkce spojité.

Jsou-li f, g dvě funkce definované a spojité na uzavřeném intervalu 〈a, b〉,
definujeme

(f, g) =
∫ b

a
f(x)g(x)dx

Součin fg je opět spojitá funkce na intervalu 〈a, b〉, je tedy také na tomto intervalu
omezená a integrál od a do b z této funkce existuje. Platnost N1, N2 a N3 je
zřejmá; je zřejmé i to, že (f, f) ≥ 0 a že pro f = 0 je (f, f) = 0. Dokažme si ještě,
že (f, f) > 0 pro každou funkci f z našeho prostoru, která není identicky rovna
nule.

Jestliže f není identicky rovna nule, pak ani f2 není identicky rovna nule.
Dále f2 nabývá pouze nezáporných hodnot. Existuje tedy c ∈ 〈a, b〉 takové, že
(f(c))2 > 0. Poněvadž jde o funkci spojitou, existuje okolí Ω bodu c, v němž f2
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nabývá pouze kladných hodnot. Integrál funkce f přes Ω je tedy kladný. Integrál
přes 〈a, b〉 − Ω z f2 nemůže být záporný, protože jde o funkci nabývající pouze
nezáporných hodnot. Integrál přes 〈a, b〉 je součtem integrálu přes Ω a integrálu
přes 〈a, b〉 − Ω, tedy je kladný.

Máme tedy definován skalární součin. U vektorů v euklidovském prostoru jsme
se setkali s pojmem kolmosti vektorů a dověděli jsme se, že dva nenulové vektory
jsou navzájem kolmé právě tehdy, je-li jejich skalární součin roven nule. Funkce
f, g definované a spojité v uzavřeném intervalu 〈a, b〉, pro něž∫ b

a
f(x)g(x)dx = 0

nazýváme ortogonální. Znamená to totéž, co kolmé, zní to ovšem učeněji. Příkla-
dem ortogonálních funkcí jsou funkce y = sinx a y = cosx na intervalu 〈0, π〉.

Samozřejmě definujeme i normu způsobem popsaným výše, tedy

||f || =

√∫ b

a
(f(x))2dx

Uveďme si příklad nespočetné množiny lineárně nezávislých vektorů v našem
prostoru. Pokud 0 /∈ 〈a, b〉, budou to funkce xr, kde r probíhá všechna kladná
reálná čísla. Dokážeme jejich lineární nezávislost.

Předpokládejme, že množina těchto vektorů je lineárně závislá. Pak tedy exis-
tuje konečná lineárně závislá podmnožina této množiny. Budiž n nejmenší mohut-
nost takovéto množiny. Kdyby bylo n = 1, existovala by funkce xr identicky rovná
nule na 〈a, b〉, což zřejmě není možné. Je tedy n ≥ 2 a jde o nějakou množinu
xr1 , xr2 , . . . , xrn1 kde r1, . . . , rn jsou navzájem různá kladná reálná čísla; bez újmy
na obecnosti budiž r1 nejmenší z nich. Protože jde o lineárně závislou množinu,
existují koeficienty α1, . . . , αn takové, že

n∑
i=1

αix
ri ≡ 0 (1)

Koeficienty α1, . . . , αn jsou vesměs nenulové; kdyby bylo αj = 0 pro nějaké j, pak
bychom mohli z naší množiny odstranit xrj a dostali bychom lineárně závislou
množinu mohutnosti n − 1, což by byl spor. Vydělíme obě strany vztahu (1)
výrazem xr1 ; tento výraz je nenulový pro každé x ∈ 〈a, b〉, protože 0 /∈ 〈a, b〉.
Dostáváme

α1 +
n∑
i=2

αix
ri−r1 ≡ 0

Derivace funkce identicky rovné nule je opět identicky rovna nule. Tedy
n∑
i=1

αi(ri − r1)xri−r1−1 ≡ 0
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Vynásobením obou stran výrazem xr1+1 dostáváme

n∑
i=1

αi(ri − r1)xri ≡ 0

Protože r1, . . . , rn jsou navzájem různé, je ai(ri−r1) 6= 0 pro i = 2, . . . , n a funkce
xr2 , . . . , xrn jsou lineárně závislé. To je ovšem spor s minimalitou čísla n.

Pokud 0 ∈ 〈a, b〉, vezmeme místo funkcí xr funkce (x + b + l)r; důkaz bude
obdobný.

S pojmem lineární závislosti funkcí se setkáváme například v teorii diferenci-
álních rovnic (vzpomeňme si na Wronského determinant).

Dalšími podrobnostmi se zabývat nebudeme; čtenář je může nalézt v příslušné
literatuře, například v [3]–[7]. Zde nám šlo jen o to, abychom ukázali, že existují
vektorové prostory, jejichž prvky jsou značně vzdáleny představě vektoru jako
uspořádané n-tice čísel nebo jako posunutí.
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i
Matematické obzory 13 (1979), 37–42

My nematematikové však chceme vědět, jak to s tou druhou odmocninou
z −1 vlastně je. Existuje, nebo neexistuje? Podívejte: číslo, které samo sebou
násobeno dává −1, neexistuje, ale druhá odmocnina z −1 existuje. Jmenuje
se „iÿ a dost. Matematika, je zkrátka věda o věcech, které neexistují. Nebo
lépe, v matematice existují věci, které neexistují.

Když se takové imaginární číslo zaplete do číselného výrazu, vznikne vý-
raz komplexní. To znamená, že když někdo o tom déle přemýšlí, dostane
matematický komplex a je to beznadějný případ, s kterým už není rozumná
řeč. Oběť vědy. Lidé se pak diví, že ten pán namáčí pero do černé kávy a
upíjí inkoust a proč to dělá. Má v hlavě imaginární číslo, a proto je to muž
komplexní.

Jaroslav Žák

Číslo i a komplexní čísla vůbec jsou pro mnohé lidi obestřena jakýmsi závo-
jem tajemnosti. Člověk si dovede představit číselnou osu, například jako stupnici
teploměru prodlouženou na obou stranách do nekonečna. Je známo, že na ní ne-
můžeme najít žádné číslo, jehož druhá mocnina by se rovnala minus jedné nebo
vůbec kterémukoliv zápornému číslu. A najednou se dovíme, že takové číslo exis-
tuje, ovšem nikoliv na této číselné ose, ale někde vedle. Jak se mohlo na něco
takového přijít?

Tomu, kdo se seznámil s abstraktní algebrou, je to jasné. V tělese reálných
čísel neexistuje prvek, jehož druhá mocnina by byla rovna minus jedné. Hledáme
tedy průnik všech těles, která obsahují těleso reálných čísel jako podtěleso a navíc
ještě obsahují jistý prvek i, pro nějž platí i2 = −1. Tento průnik existuje a je
jednoznačně určen. Rozhodneme se jej tedy nazvat tělesem komplexních čísel a
je to.

Tohle bychom ovšem těžko vykládali lidem, kteří neznají jiná tělesa než krychli,
kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a kouli. Těm je naprosto cizí představa, že exis-
tují nějaké prvky, o nichž se neví nic jiného, než že s nimi lze určitým způsobem
provádět jisté operace. (Ostatně i při slově operace se většině lidí vybaví skal-
pel a bílé roušky na ústech.) Tito lidé se budou ptát, jak je možné, že mluvíme
o existenci něčeho, co přece neexistuje.

Zamysleme se tedy, jak to s tou existencí vlastně je. Dobrá, jestliže neexistuje
číslo i, existuje číslo 5? Samozřejmě, odpoví nematematik. Přece můžeme mít pět
jablek, pět hrušek, pět korun nebo pětku v žákovské knížce.

Argument založený na pětce v žákovské knížce lze snadno vyvrátit. Známky
ve škole jsou pouze určité symboly množství znalostí žáka. Že se označují čísly
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1, 2, 3, 4, 5, to je prostě proto, že je to v našem školském systému odedávna
zavedeno. Bylo by možno provést reformu spočívající v tom, že místo známkami
1, 2, 3, 4, 5 by se známkovalo známkami e, f, g, h, i. Pak by to i v žákovské knížce
bylo stejně skutečné, jako je nyní pětka.

A jak je to s těmi pěti jablky? Ano, můžeme mít pět jablek, pět hrušek nebo
pět kusů čehokoli jiného. Můžeme však mít jenom „pětÿ bez bližšího určení? Jak
to tedy je? Existuje „pětÿ? Ovšemže; je to pojem vzniklý abstrakcí, vyjadřuje
společnou vlastnost určitých množin, jako je množina pěti jablek, množina pěti
hrušek a vůbec jakákoli množina o pěti prvcích. A ta abstrakce jde ještě dále.
Mluvíme-li o pěti korunách, rozhodně nemusíme mít vždy na mysli pět koruno-
vých mincí.

Dobře tedy, číslo 5 existuje zrovna tak jako třeba jablko nebo hruška. A existu-
je-li jablko i hruška, pak zřejmě existuje i dvojice složená z jablka a hrušky.
Tudíž existují i uspořádané dvojice reálných čísel. Vezměme si tedy všechny možné
uspořádané dvojice reálných čísel a definujme si na nich početní úkony (neužívám
slova operace, abych zbytečně nevyvolával představu skalpelu zařezávajícího se
do lidského těla). Jsou-li [a, b],[c, d] dvě takovéto dvojice, pak si definujeme

[a, b] + [c, d] = [a,+c, b+ d],

[a, b]− [c, d] = [a− c, b− d],

[a, b] · [c, d] = [ac− bd, ad+ bc],

[a, b]/[c, d] = [(ac+ bd)/(c2 + d2), (bc− ad)/(c2 + d2)].

(Dělení je definováno v případě, kdy alespoň jedno z čísel c, d je různé od nuly.)
Pro tyto úkony platí všechny zákony, které známe pro úkony s reálnými čísly.
Všimněme si, jak to vypadá, když b = d = 0. Pak

[a, 0] + [c, 0] = [a+ c, 0],

[a, 0]− [c, 0] = [a− c, 0],

[a, 0] · [c, 0] = [ac, 0],

[a, 0]/[c, 0] = [a/c, 0].

Tedy početní úkony s dvojicemi, v nichž druhé číslo je nula, se provádějí docela
stejně, jako kdybychom je prováděli s jejich prvními čísly samotnými. Můžeme si
tedy představit, že každou dvojici [a, 0] prostě ztotožníme s číslem a. Kdybychom
však zkoumali dvojice, v nichž je první číslo rovno nule, k podobnému výsledku
bychom nedošli. Proč jsme si tedy početní úkony definovali takovým divným
způsobem? Odpověď je jednoduchá: abychom dostali

[0, 1] · [0, 1] = [−1, 0]
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a abychom tedy dvojici [0, 1] mohli pokládat za odmocninu z dvojice [−1, 0] a
tedy z čísla −1.

Tohle je stále ještě divné. Co nás to vůbec napadlo zavádět si nějaké početní
úkony ne s čísly, ale s dvojicemi čísel? Cožpak lze provádět početní úkony s něčím
jiným než s čísly? Ale ano! Vzpomeňme si na geometrii; tam sčítáme úsečky
nebo úhly a vůbec nám nevadí, že to nejsou čísla. (Jejich velikost ovšem jsou
čísla, avšak nesmíme zaměňovat úsečku a její velikost ani úhel a jeho velikost.)
A máme-li funkce y = sinx a y = cosx, můžeme najít jejich součet, kterým je
funkce y = sinx + cosx, jejich rozdíl y = sinx − cosx, součin y = sinx cosx i
podíl y = sinx/ cosx. Zde také neprovádíme početní úkony s čísly, ale s funkcemi;
výsledek je opět funkce.

Můžeme-li tedy provádět početní úkony s úsečkami, úhly a funkcemi, můžeme
je provádět i s uspořádanými dvojicemi reálných čísel. A máme-li je takto za-
vedeny, pak si ještě zjednodušíme způsob zápisu, abychom nemuseli stále psát
hranaté závorky. Místo dvojice [a, 0] budeme psát pouze čísla a. Dvojici [0, 1]
označíme jako i. Pro libovolnou dvojici [a, b] máme

[a, b] = [a, 0] + [0, b] = [a, 0] + [b, 0] · [0, 1]

a můžeme tedy místo [a, b] psát a + bi. Takovýmto výrazům budeme říkat kom-
plexní čísla. Je-Ii b = 0, číslo a+ bi je reálné číslo a; komplexní čísla, která nejsou
reálná, se budou nazývat imaginární. Zavedení komplexních čísel jakožto dvojic
reálných čísel není nic nového; však odtud vlastně pochází výraz komplexní číslo.
Uvádím to zde proto, abychom si uvědomili, že na komplexních číslech není nic
tajemného. Počítáme prostě s uspořádanými dvojicemi reálných čísel a pro jed-
noduchost těmto dvojicím také říkáme čísla. A ono tajemné i není nic jiného než
uspořádaná dvojice [0, 1]. Jestliže existuje 0 a 1, pak tedy existuje i i.

Na množině komplexních čísel nejen zavádíme běžné početní úkony, ale roz-
šiřujeme na ni i některé funkce, které jsme znali jako funkce reálné proměnné.
U polynomů je to zcela pochopitelné; jejich hodnoty jsou vyjádřeny pomocí zá-
kladních početních úkonů. Zavádíme však například i exponenciální funkce kom-
plexní proměnné, a to tak, že hodnota funkce ex pro x = a + bi, kde a a b jsou
reálná čísla, je

ea+bi = ea(cos b+ i sin b)

Také toto číslo budí v lidech rozpaky. Proč je ta funkce definována právě takto a
ne nějak jinak? Ukážeme si, že to opravdu nejde jinak.

Uvědomme si nejdříve, o co nám jde. Chceme definovat funkci ex pro všechna
komplexní x. Přitom ji už máme definovánu pro všechna x reálná a rozhodně
bychom chtěli, aby se hodnoty naší nové funkce pro x reálná (každé reálné číslo
je také komplexní číslo) nelišily od hodnot, které jsou už zavedeny. Dále bychom
chtěli, aby i pro libovolná komplexní čísla x a y platilo

ex+y = ex · ey.
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Speciálně tedy máme-li komplexní číslo a + bi, kde a a b jsou reálná čísla, mělo
by platit

ea+bi = ea · ebi.

Výraz ea je hodnota funkce ex pro x rovné reálnému číslu a. Abychom tedy měli
určeno ea+bi, je třeba vhodně definovat ebi. Potřebujeme tedy zavést funkci exi

kde x je reálné číslo; jakmile je zavedeme, budeme mít definovánu exponenciální
funkci pro všechny komplexní hodnoty nezávisle proměnné.

Funkce exi je funkce, která každému reálnému x přiřazuje nějaké komplexní
číslo. Máme tedy

exi = f(x) + g(x)i, (1)

kde f(x) a g(x) jsou reálné funkce reálné proměnné. Nyní si uvědomíme, že deri-
vace funkce eax definovaná pro reálné x a s reálnou konstantou a je rovna aeax.
Přirozeně bychom tedy chtěli, aby derivace funkce exi byla rovna exii. Tedy by
mělo platit

exii = f ′(x) + g′(x)i.

Dosadíme-li za exi z (1), dostáváme

(f(x) + g(x)i)i = f ′(x) + g′(x)i

čili
−g(x) + f(x)i = f ′(x) + g′(x)i.

Tato rovnost nastane tehdy, rovnají-li se sobě reálné složky obou stran a rovnají-li
se sobě i složky imaginární. Tedy

f ′(x) = −g(x),

g′(x) = f(x).

Derivováním obou stran druhé rovnice dostáváme

g′′(x) = f ′(x).

Můžeme tedy do první rovnice dosadit za f ′(x) výraz g′′(x) a dostaneme

g′′(x) = −g(x).

Tuto diferenciální rovnici umíme řešit. (Lze namítnout, že k jejímu řešení dojdeme
právě přes komplexní čísla a přes exponenciální funkci komplexní proměnné. My
však nepotřebujeme předstírat, že tyto věci neznáme; neukazujeme zde, jak se
přišlo na exponenciální funkci komplexní proměnné, ale ukazujeme pouze, že se
nemohla zavést nijak jinak.) Její řešení je

g(x) = C1 cosx+ C2 sinx,
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kde C1, a C2 jsou libovolné konstanty. Potom

f(x) = C2 cosx− C1 sinx.

Samozřejmě pro x = 0 by mělo být exi = 1 a tedy máme

f(0) = 1,

g(0) = 0.

Z těchto podmínek dostáváme C1 = 0, C2 = 1 a tedy máme exi = cosx+i sinx.
Vidíme, že skutečně by exponenciální funkci komplexní proměnné nebylo možno
definovat jinak, pokud na ni klademe výše uvedené požadavky, které jsou zcela
přirozené.

Máme tedy zavedena komplexní čísla a mezi nimi máme i odmocninu z minus
jedné. Snadno přijdeme na to, že potom ke každému zápornému číslu najdeme
komplexní číslo, jehož druhá mocnina se rovná danému číslu. To by nebylo ještě
nic světoborného; důležité však je to, že v množině komplexních čísel najdeme
odmocninu nejen z každého reálného čísla, ale i z každého čísla komplexního.
A nejen druhou odmocninu, ale n-tou odmocninu pro každé přirozené n. A co
více, platí takzvaná základní věta algebry, která tvrdí, že každá algebraická rov-
nice má v komplexním oboru alespoň jeden kořen. Z ní potom plyne, že každá al-
gebraická rovnice stupně n má právě n komplexních kořenů (počítáme-li je ovšem
s jejich násobností). Komplexní čísla mají tedy nesmírný význam pro rozvoj teorie
algebraických rovnic, bez níž bychom si matematiku nedovedli představit. S tím
souvisí i jejich význam v teorii diferenciálních rovnic.

V elektrotechnice, termodynamice a hydrodynamice se často používá pojmu
komplexního potenciálu, který samozřejmě také souvisí s číslem i. Tedy pro ty,
kteří ani teď ještě nejsou přesvědčeni o užitečnosti komplexních čísel, lze uvést
ryze pragmatický argument. To že můžeme užívat takových vymožeností civilizace
jako elektrického osvětlení, ústředního topení a vodovodu, nám snad stojí za to,
abychom se smířili s tím, že matematikové zavedli jakési nepochopitelné i.
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∅
Matematické obzory 14 (1979), 1–4

Dávná severní zář, vyhaslé světlo z ní, zborcené harfy tón, strhané struny
zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky
cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu
hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk.

Karel Hynek Mácha

Dítě jede s matkou ve vlaku. Náhle radostně zvolá: „Mami, tamhle je množina
kraviček!ÿ Matka se podívá ven a odpoví: „Vždyť tam žádné kravičky nejsou!ÿ
Dítě však dále vede svou: „Je tam prázdná množina kraviček!ÿ

Tato anekdota ukazuje jednu pozoruhodnou vlastnost prázdné množiny: může
to být množina kraviček stejně jako množina čehokoliv jiného, třeba Kentaurů
nebo jednorožců.

S těmi Kentaury a jednorožci souvisí totiž jistý paradox. Jak známo, každý
pojem má svůj obsah a svůj rozsah. Rozsah pojmu je třída všech objektů, které
jsou pod tento pojem zahrnuty; jeho obsah je souhrn všech jeho vlastností. Mají-
li dva pojmy stejný rozsah, měly by mít i tentýž obsah a tedy být vlastně týmž
pojmem. Vezměme si však pojmy „Kentaurÿ a „jednorožecÿ. Oba pojmy mají
stejný rozsah — prázdnou množinu. Přitom stejný obsah zřejmě nemají — vlast-
nosti „míti na čele jeden rohÿ patří do obsahu pojmu „jednorožecÿ, ale nikoliv
do obsahu pojmu „Kentaurÿ. Jak to tedy je?

Zde je třeba uvážit, že s tím rozsahem a obsahem to nevypadá docela tak, jak
jsme uváděli. Jsou pojmy, jejichž rozsahem je prázdná množina, ale které nicméně
mají smysl. Pojem totiž nemusí vždy odpovídat nějakým existujícím objektům;
stačí, když odpovídá určitým lidským představám. Bájesloví i literatura „science-
fictionÿ jsou plny takovýchto pojmů. A vlastně i ostatní beletrie; vždyť se v ní
běžně setkáváme s vymyšlenými postavami i s vymyšlenými městy.

Lze však výroky o vymyšlených pojmech považovat za pravdivé? Ale ano!
Zůstaňme ještě chvíli u těch jednorožců. Různí šarlatáni kdysi prodávali jakési
záhadné prášky, o nichž tvrdili, že je to rozemletý roh jednorožce a univerzální
lék na všechny nemoci. Rozeberme si toto tvrzení z hlediska formální logiky.

Je dán prášek p a dva výroky:
J(p): Prášek p je rozemletý roh jednorožce.
L(p): Prášek p je univerzální lék na všechny nemoci.
Oba výroky mají samozřejmě pravdivostní hodnotu 0. Potom však implikace

Jx J(p)→ L(p) je, jak známo, pravdivá. Prášek p byl zvolen zcela libovolně, tedy
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platí (∀p) J(p) → L(p). Z toho potom plyne pravdivost výroku „Rozemletý roh
jednorožce je universální lék na všechny nemoci.ÿ

O prvcích prázdné množiny můžeme tedy tvrdit, co chceme, a vždy to bude
pravdivé; pouze o nich nesmíme tvrdit, že existují. Prázdná množina je zrovna
tak množinou všech neomezených spojitých funkcí na uzavřeném intervalu jako
množinou všech reálných kořenů rovnice x2+1 = 0 nebo dosud žijících pamětníků
korunovace Karla IV.

Zdálo by se tedy, že na prázdné množině můžeme zavést poměrně libovolnou
strukturu. Například o průniku dvou podpologrup dané pologrupy je známo, že je
buď podpologrupou dané grupy, nebo prázdnou množinou. Nešlo by tuto formu-
laci zestručnit tím, že bychom prázdnou množinu považovali také za pologrupu,
a tudíž za podpologrupu libovolné pologrupy? O prvcích prázdné množiny mů-
žeme tvrdit cokoliv, tedy i to, že je lze násobit tak, aby platil asociativní zákon.
Uvažme však, že bychom pak mohli o tomto násobení zrovna tak tvrdit, že je
komutativní, jako že je nekomutativní. Prázdná množina by byla dosti absurdní
pologrupou, proto je lépe ji za pologrupu nepovažovat, a vůbec jí nedávat žádnou
algebraickou strukturu.

Nevhodnost zavádění algebraické struktury na prázdné množině je ještě lépe
patrná u grup. Je-li grupa definována jako pologrupa, v níž existuje jednotkový
prvek a ke každému prvku inversní prvek, je zřejmé, že prázdnou množinu bychom
za grupu považovat nemohli — z existence jednotkového prvku v grupě plyne její
neprázdnost. Pokud však definujeme grupu jako pologrupu, v níž mají rovnice
ax = b, ya = b jediné řešení x, y pro libovolné dané prvky a, b, mohli bychom
i o prázdné množině tvrdit, že je grupou; o neexistujícím a a b lze tvrdit co-
koliv. Aby obě definice byly skutečně ekvivalentní, musí se v té druhé mluvit
o neprázdné množině.

Z algebry tedy prázdnou množinu vypuzujeme. Nelze ji už tak snadno vypudit
z teorie grafů. Tam se totiž běžně odstraňují z grafu nějaké hrany (což by ještě
nebylo tak zlé) nebo uzly (což ovšem znamená, že se mlčky odstraňují i hrany,
které jsou s těmito uzly incidentní). Běžně se setkáváme s formulací „Budiž G0
graf vzniklý z grafu G odstraněním množiny Mÿ, přičemž M ⊂ V , kde V je
množina uzlů grafu G. Přitom se může stát, že M = V a G0 je potom graf bez
uhlů i bez hran. Takovémuto grafu se pak říká prázdný graf nebo někdy také nu-
lový graf (jindy však nulový graf znamená také graf o prázdné množině hran, ale
o neprázdné množině uzlů). Úplný graf o n uzlech, to jest graf o n uzlech, v němž
každé dva různé uzly jsou spojeny hranou, se označuje Kn; je tedy přirozené ozna-
čovat prázdný graf symbolem K0. Nad tímto pojmem se zamýšlí F. Harary v [1].
Jeho práce má dva hlavní paragrafy „Proÿ a „Contraÿ. V paragrafu „Contraÿ
je jedna úvaha podobná výše uvedené úvaze o grupách. Graf se nazývá lesem,
jestliže neobsahuje kružnice; tedy zřejmě K0 je lesem. Graf je souvislý, jestliže
každé dva uzly jsou v něm spojeny cestou; o neexistujících uzlech lze tvrdit co-
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koliv, tedy i toto, proto K0 je souvislý. Souvislý les se nazývá strom; tudíž K0 je
stromem. Podle jiné definice však strom je les, pro nějž platí p = q + 1, kde p je
počet uzlů, q je počet hran. V K0 je ovšem p = q = 0, tedy podle této definice
K0 není stromem a je tedy nesouvislým lesem. Nicméně paragraf „Proÿ citované
práce je podstatně delší než paragraf „Contraÿ, z čehož lze usoudit, že prázdný
graf má právo na existenci, přestože, jak také F. Harary uvádí, L. M. Maxwell a
M. B. Reed [2] jej nazývají „paradoxní bestiíÿ (prázdný graf, ne Hararyho).

S jinými strukturami než algebraickými nebo grafovými je to už jednodušší.
Klidně můžeme považovat prázdnou množinu za topologický prostor nebo za
prostor relací. Můžeme ji považovat i za metrický prostor; příslušná metrika je
prázdným zobrazením prázdné množiny do množiny reálných čísel a je známo,
že prázdné zobrazení prázdné množiny do libovolné množiny skutečně existuje
(respektive je definováno). Prázdnou množinu lze také uspořádat a příslušné or-
dinální číslo je prostě 0.

Rovněž v matematické lingvistice se setkáváme s pojmem prázdné slovo; jeho
užitečnost je mimo diskusi. Prázdné slovo se zpravidla značí Λ. Někteří autoři
používají pro prázdnou množinu místo ∅ také symbolu λ; jiní zase užívají symbolu
�.

Nakonec si uveďme, jak pomocí prázdné množiny můžeme vytvořit množiny
všech konečných mohutností (začátek této procedury je naznačen v [3], strana 9).
Skutečně to je jakési mystérium tvoření z ničeho. Na začátku není nic, to jest
je dána prázdná množina. Označme ji M0 a máme hned množinu mohutnosti 0.
Vezměme množinu M1 = {0}, to jest množinu, jejímž jediným prvkem je prázdná
množina; množina M1 má mohutnost 1. Pak můžeme sestrojit množiny M2 =
{0, {0}},M3 = {0, {0}, {0, {0}}} a tak dále. Obecně

M0 = 0,

Mn = Mn−1 ∪ {Mn−1}

pro každé přirozené n. Vezmeme-li M =
⋃∞
i=0Mi, máme dokonce možinu neko-

nečnou.
Jiným příkladem tvoření z ničeho je tento článek.
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Vektory očima diskrétního matematika

Matematické obzory 15 (1980), 21–23

Jak jsme poznali na stránkách tohoto časopisu, na vektory lze pohlížet růz-
nými očima: očima algebraika [1], geometra [2], středoškolského profesora [3] nebo
funkcionálního analytika [4]. Prvních šest ze zmíněných osmi očí má jedno spo-
lečné — tyto oči hledí zpravidla na vektory konečné dimense. Takovéto vektory lze
při dané bázi vyjadřovat pomocí uspořádaných n-tic čísel a tedy lze na ně prostě
pohlížet jako na tyto n-tice. Pohled očima funkcionálního analytika se od zmíně-
ných pohledů liší tím, že se zabývá i vektory nekonečné dimense a užívá výrazu
vektor i pro matematické objekty, které jsou značně vzdáleny běžné představě
vektoru, s nimiž však nicméně lze provádět operace splňující axiomy vektorového
prostoru.

Přidejme ještě deváté a desáté oko, což budou oči diskrétního matematika1.
Ten jde cestou opačnou. Vektorem dimense n prostě nazývá uspořádanou n-tici
čísel, přičemž o vektorové operace a příslušné axiomy se vůbec nestará. Dalo by
se říci, že v tomto případě jde o metaforu, to jest o přenesení významu slova na
základě vnější podobnosti. Vektor v tomto smyslu se od vektoru v běžném smyslu
liší asi jako vodovodní kohout od kokrhajícího kohouta nebo had v teorii grafů
od hroznýše královského.

Proč se zavádí tento výraz, když už existuje výraz „uspořádaná n-tice číselÿ?
S těmi n-ticemi jsou totiž potíže. Stačí se podívat, jak to vypadá v tisku, máme-li
kursivní písmeno, po něm rozdělovací čárku a dále písmena antikvy. Když se to
vysloví, také to nezní libě; u matematiků to může vzbudit úsměšek.

Mluví-li se o n-tici, zpravidla to vyvolává dojem, že jde pevně dané n. Pokud
tomu tak není, měli bychom říci například „uspořádaná n-tice čísel pro nějaké
přirozené číslo nÿ, takže slovo „vektorÿ je zde přece jen vhodnější.

Ostatně dosazujme do výrazu „n-ticeÿ za n různé hodnoty. V běžném jazyce
se často mluví o dvojicích a trojicích, méně už o čtveřicích, pěticích a šesticích.
Výrazy jako sedmice, osmice a devítice už znějí nezvykle. Slovu „seticeÿ bych
se raději vyhnul, obávaje se konfliktu s Ústavem pro jazyk český. Kdybych to
slovo viděl mimo kontext, asi bych přemýšlel, co to může být, a spíše bych hledal
souvislost se setím obilí než s číslem sto. O „tisíciciÿ raději pomlčme. Ostatně pro
n = 1 to také není jednoduché; je to „jedniceÿ nebo „jednaticeÿ? A co takhle

1Diskrétním matematikem není míněn matematik, který je ve svém osobním životě diskrétní
osobou, ale matematik zabývající se diskrétní matematikou. Diskrétnost v matematice značí —
zhruba řečeno — opak spojitosti.
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„101-ticeÿ?2

Proto prostě uspořádané n-tici čísel pro dané n říkáme n-rozměrný vektor
nebo vektor dimense n. Není-li n pevně dáno, mluvíme prostě o vektoru.

V teorii booleovských funkcí mluvíme o booleovském vektoru, což je uspořá-
daná n-tice, jejíž každý člen je roven buď nule, nebo jedné. Booleovská funkce
n proměnných je pak funkce, která každému booleovskému vektoru dimense n
přiřazuje číslo 0 nebo 1.

Pojem booleovského vektoru se uplatňuje i v jiných oborech matematiky. Graf
n-rozměrné krychle by bylo možno definovat jako graf, jehož uzly jsou vrcholy
n-rozměrné krychle a jehož hrany jsou hrany této krychle. Čtenář, který není
zběhlý v geometrii vícerozměrných prostorů, by si asi chvíli vybavoval, jak taková
krychle vypadá pro n ≥ 4. Názorněji lze tento graf definovat jako graf, jehož uzly
jsou právě všechny booleovské vektory dimense n, přičemž dva uzly jsou spojeny
hranou právě tehdy, liší-li se právě v jedné souřadnici. (Viz např. [5]).

Zdůrazněme, že uspořádaná n-tice neznamená totéž jako uspořádaná množina
o n prvcích. V uspořádané n-tici se členy mohou opakovat; uspořádaná trojice
[1, 2, 1] není uspořádaná množina o třech prvcích.

Podobná situace je i u neuspořádaných n-tic. Vezmeme si rovnici

x4 − 9x3 + 30x2 − 44x+ 24 = 0

Dovíme-li se, že množinou všech kořenů této rovnice je množina {2, 3}, asi nás
to neuspokojí. Je to algebraická rovnice čtvrtého stupně; má-li jen dva kořeny,
musí alespoň jeden z nich být vícenásobný; zajímají nás tedy násobnosti kořenů,
a o nich se nedovídáme nic. Něco jiného je, když řekneme, že kořeny rovnice tvoří
čtveřici {2, 2, 2, 3}.

Zde jde o čtveřici neuspořádanou. Pro neuspořádanou n-tici čísel přímo nějaký
stručný výraz nemáme, můžeme si však pomoci tím, že si takovou n-tici přirozeně
uspořádáme (podle přirozeného uspořádání množiny reálných čísel) a pak můžeme
rovněž mluvit o vektoru. Takovýmto způsobem můžeme například grafu přiřadit
vektor, jehož dimense je rovna počtu uzlů grafu a jehož souřadnice udávají stupně
jednotlivých uzlů grafu. (Zde bychom rovněž nevystačili s pouhou množinou čísel,
protože různé uzly mohou mít stejný stupeň.) Z prací, v nichž se takto postupuje,
uveďme jako příklad [6].

Otázkou zůstává, zda i uspořádanou n-tici objektů, které nejsou čísly, můžeme
nazývat vektorem. Osobně bych se přimlouval, abychom ji takto nazývali. Když
se pořádně vysvětlí, o co jde, nemůže dojít k nedorozumění; přitom vyjadřování
se zjednoduší.

2Slovenští čtenáři, kterých je asi většina, snad prominou, že sa takhle rozepisuji o problémech
s češtinou. Jako cvičení si mohou provést analogické úvahy pro svůj jazyk; dojdou asi k podobným
závěrům.
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Malé zamyšlení nad masovostí
v Matematické olympiádě

Sborník Matematická olympiáda 1951-81, JČMF, ÚV MO, Praha, 1981, 42–45

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ze studentíků, kteří před pěta-
dvaceti lety smolili svá řešení úloh Matematické olympiády, se stali vážní dospělí
mužové a ženy. Někteří z nich zůstali této soutěži věrni; samozřejmě dnes již ne-
řeší, ale řádí červenou tužkou v oněch pracně sesmolených řešeních. Jsem jedním
z nich; proto bych zde chtěl sdělit čtenářům některé úvahy, které mě při tom
napadají.

Když takový opravovatel dostane první zásilku řešení z krajského kola, nechce
věřit svým očím. Ten objemný balík, to že jsou řešení pouze jediné úlohy z jediné
kategorie? Vždyť je toho nejméně padesát kusů! Opravovatel maně vzpomene na
svá olympijská léta, kdy měl v krajském kole ve své kategorii pouhé čtyři sou-
peře. Pravda, tehdy bylo jiné krajské zřízení a kraje byly menší; desetkrát menší
však přece nebyly, že by za těch pětadvacet let tak prudce stouply matematické
schopnosti mladých lidí? A ještě si soukromě povzdechne: To bude tedy práce!

Takto uvažuje opravovatel, dokud nezačne v řešeních listovat. Pak přijde další
překvapení. Většina papírů obsahuje pouze více či méně krasopisně opsaný text
úlohy. U řady dalších jsou pod tímto textem ještě nějaké nesmyslné čmáry. A těch
správných řešení není o mnoho více než pět. Situace je tedy v podstatě stejná jako
před těmi pětadvaceti lety; tehdy bývalo jen asi pět řešitelů krajského kola, zato
však všichni nebo skoro všichni úspěšní.

Je tu nasnadě otázka: Jak je možné, že taková spousta úspěšných řešitelů
prvního kola v krajském kole tak beznadějně pohoří? To je už další otázka po oné
otázce, proč těch úspěšných řešitelů prvního kola je tak mnoho.

Domnívám se, že podstata věci je ve snaze o masovost za každou cenu. Je-li
učitel matematiky na střední škole hodnocen podle toho, kolik jeho žáků úspěšně
zvládne Matematickou olympiádu, nezbývá mu zřejmě nic jiného než své žáky
do krajského kola „dostrkatÿ. Nechci rozhodně učitele obviňovat z toho, že by
snad řešení byla jejich dílem a nikoliv žáků, ale přesto si myslím, že při řešení
soutěžních úloh by se nemělo pomáhat vůbec. Rozhodně to neznamená, že by
učitel neměl povzbuzovat u žáků zájem o matematiku a těm nadaným se věnovat.
Například šachisté mají také své trenéry. Ti je učí hrát šach, ale bylo by rozhodně
nepřípustné, kdyby jim při turnaji radili, jak mají táhnout. U jiných sportů by
to přirovnání bylo ještě absurdnější; představte si trenéra skoku vysokého, který
by svého svěřence přehazoval přes laťku!
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Je totiž podstatný rozdíl mezi soutěží a zkouškou. Například u maturity může
klidně učitel zkoušenému pomáhat natolik, že zkoušený dostane výbornou, ačko-
liv jinak by se mu to stěží podařilo. Budiž mu ta výborná přána; nikomu není
ukřivděno, ti, kteří zvládli maturitu na výbornou bez pomoci, tím nejsou ošizeni.
Jestliže se však v soutěži někdo umístí jako první ne zcela zaslouženě, znamená
to, že někdo jiný nezaslouženě o první místo přijde. Lze namítnout, že v prvním
kole Matematické olympiády se ještě o prvním místě nerozhoduje; v zájmu spor-
tovního ducha však by i zde měl pracovat každý samostatně. Vždyť nedokáže-li
někdo vlastní silou uspět v prvním kole, co je mu platné, že se dostane do kraj-
ského kola? Má tam snad naději na úspěch?

Vyskytují se i případy, že řada řešitelů postoupivších do krajského kola se
prostě nedostaví bez řádné omluvy. Působí to pak potíže pořadatelům, kteří na-
příklad objednají zbytečně mnoho občerstvení. A může se snad mluvit o vážném
zájmu o matematiku u lidí, kterým je líto obětovat sobotu na cestu (zdarma) do
místa konání krajského kola? Zřejmě tito lidé mají oprávněnou nedůvěru ve své
schopnosti, a to přes svůj úspěch v prvním kole.

V souvislosti s tím bych uvedl ještě jeden příběh, který se udál před lety.
Jistá pobočka JČSMF začala pořádat matematické semináře pro studenty střed-
ních škol příslušného kraje. První z těchto seminářů překonal veškeré očekávání.
Místnost praskala ve švech, židlí bylo podstatně méně než účastníků. Vedoucí
semináře byl však příliš zkušeným pedagogem na to, aby nad tím jásal. Dobře si
všiml řady znuděných tváří a po krátkém úvodu ohlásil přestávku. Přitom pro-
hlásil, že ti, které seminář nebaví, mohou během přestávky po anglicku, to jest
bez loučení a omlouvání, odejít. Po přestávce se náhle ukázalo, že židle bohatě
stačí pro všechny. A začal seminář, jaký má být — s poměrně malým počtem
účastníků, kteří však zato byli všichni nadšenými zájemci o matematiku. Brzy se
také ukázala příčina původního „zájmuÿ — na jisté škole v zájmu masovosti byl
seminář prostě prohlášen za povinný pro všechny studenty nejvyššího ročníku. To
byly tedy ty davy, které před přestávkou zaplňovaly místnost a o přestávce rychle
zmizely.

Něco podobného se zřejmě projevuje dnes i u Matematické olympiády. Na
druhé straně ovšem víme o stále stoupajícím významu matematiky pro společen-
ský pokrok a tedy i o stále rostoucí potřebě matematicky vzdělaných lidí. Co tedy
dělat?

Zájem studentů o matematiku by se povzbuzovat měl a učitel, který jej zdárně
povzbuzuje, by měl být za to oceňován. Otázkou je, co má být měřítkem tohoto
zájmu. Nemyslím, že by to byly výsledky Matematické olympiády. V ní totiž
nerozhoduje jen zájem, ale především nadání. Jestliže žáci toto nadání nemají,
pak neuspějí a sebelepší učitel na tom poctivým způsobem nemůže nic změnit.
Naopak talentovaný žák může mít úspěch, i když má špatného učitele. Tím se
také Matematická olympiáda liší od jiných školních olympiád, kde ve značné míře
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rozhoduje píle při osvojování mimoučebnicových poznatků.
Matematika jako královna věd má dnes na gymnáziích jedno privilegium —

kromě jejích povinných hodin existuje i předmět zvaný nepovinná matematika.
Zatím co jiné předměty mají své zájmové kroužky, u matematiky je zájmový
kroužek povýšen na nepovinný předmět, z něhož je na vysvědčení řádná známka
a který je učitelům započítán do úvazku. Je to správné a odpovídá to mimořádně
velkému společenskému významu této vědy.

A toto je ten pravý prostředek k povzbuzování zájmu studentů o matematiku.
Měřítkem tohoto zájmu pak může být počet žáků navštěvujících tento předmět
a jejich výsledky v něm. Ovšem i zde je třeba se varovat nějakého tlaku na žáky
a nemračit se příliš, pokud se jich nebude hlásit příliš mnoho — nezapomínejme,
že matematika je pro mnohé žáky postrachem a že by si neradi kazili vysvědčení
špatnou známkou z nepovinného předmětu. V žádném případě by účast či neúčast
žáka v nepovinné matematice neměla ovlivnit jeho známku z povinné matematiky.

Zájemci o matematiku nechť tedy navštěvují hodiny nepovinné matematiky a
jen ti nejlepší z nich nechť se pouštějí do Matematické olympiády. Ti ostatní ať se
spíše pustí do jiné olympiády, kde rozhoduje více zájem a píle. A ten, kdo se dá
do Matematické olympiády, ať pracuje zcela samostatně a nelká nad případným
neúspěchem — soutěž je soutěž. Ať se Matematická olympiáda stane skutečně
olympiádou, to jest soutěží těch skutečně nejlepších! Pamatujme na slova Jana
Amose Komenského:

Kdo na sebe béře úkol nad své síly, nutně se unaví
a pak podlehne nebo ustane na posměch jiným.
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Chvála zvídavosti aneb
O splešťuli blátivé a idempotentní pologrupě

Informace MVS 22 (duben 1982), 58–62

Povězme si napřed něco o toleranci. Víme, že tolerance je reflexivní a sy-
metrická binární relace na množině. Dále má ovšem toto slovo svůj význam i
v technice a konečně i svůj význam prapůvodní — snášenlivost.

Podíváme-li se na toleranci mezi matematiky, zde hned vidíme, na rozdíl od
tolerance v matematice, nápadnou nesymetrii. Čistí matematikové tolerují mate-
matiky aplikované, ale obráceně tomu tak někdy nebývá. Příkladem toho může
být i článek [3].

Rozhodně bych zde nechtěl snižovat kolegu Kindlera, ale takový způsob za-
tracování čisté matematiky se mi opravdu nelíbí. Především není pěkné, jestliže
se s názorem vysloveným v odborném časopise polemizuje na stránkách denního
tisku. Je to něco podobného, jako když se proti šermíři vyzbrojenému kordem
začne bojovat kyjem. (Toto přirovnání nemám z vlastní hlavy; vypůjčil jsem si
je od Tolstého [5], který takto charakterizoval Kutuzovovu strategii v boji proti
Napoleonovi.) Denní tisk má totiž nesrovnatelně větší okruh čtenářů. Z těch čte-
nářů, kteří čtou denní tisk a nečtou PMFA, si jistě jen nepatrná část vyhledá
PMFA někde v knihovně, aby se podívala, s jakými názory se to vlastně pole-
mizuje; ostatní se spokojí s tím, co četli v našem nejrozšířenějším deníku, takže
vyslechnou jen jednu ze sporných stran. Polemiku v tisku lze přirovnat k soudu,
kde soudci jsou čtenáři. Proto je třeba, aby obě strany byly vyslechnuty týmiž
soudci, to jest čtenáři téhož časopisu. Námitka, že autor názorů z PMFA může
rovněž dál pokračovat v polemice na stránkách denního tisku, zde neobstojí, pro-
tože autor už nežije. (Připomeňme, že nejde o autora ledajakého; jeho jméno nese
jedna z významných vět teorie grafů – Turánova věta.) Nebyly by však na místě
ani v případě autora žijícího a tuzemského. Ne každý, kdo je zvyklý se často obra-
cet slovem i písmem ke kolegům za svého oboru, je zvyklý a ochoten promlouvat
k široké veřejnosti. Je totiž něco docela jiného mluvit k někomu, komu je jasné,
o co jde, než obracet se na lidi, kteří se ve věci nevyznají a třeba to vše pochopí
jen v tom smyslu, že se z jejich daní platí něco zcela zbytečného.

Tolik tedy k formě polemiky. V dalším už vůbec nepůjde o osobu kolegy
Kindlera, ale o obhajobu čisté matematiky. Něco podobného [6] jsem už psal;
možná, že se budu v něčem opakovat, ale nicméně pokládám za potřebné něco

1Článek byl napsán před vyjitím článku D. I. Blochinceva „O vztahu základního a aplikova-
ného výzkumuÿ v PMFA a nezávisle na něm.
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takového napsat. Řekl-li jsem, že čistí matematikové tolerují matematiky apliko-
vané, lze namítnout, že dělám z nouze cnost. Aplikované matematiky prostě nelze
netolerovat, protože jsou užiteční. Nyní bych tedy měl ukázat, že i ti čistí mají
právo na toleranci se strany těch druhých.

U názorů, které toto popírají, je nápadný jeden rys — příliš malý zorný úhel.
V tomto zorném úhlu vidíme techniky, kteří dělají užitečné věci, a dále matema-
tiky, z nichž jedni jim v jejich záslužné práci pomáhají, zatímco druzí se zabývají
jakousi záhadnou čistou matematikou. Nevejdou se do něho už další lidé zabýva-
jící se vědou — třeba oologové, sfragistikové, sinologové, vexilologové, kampano-
logové a další. Člověk na ně také přispívá svými daněmi, aniž třeba ví, co jsou zač.
Jsou i vědci zabývající se jedinou osobou — komeniologové, shakespearologové a
dokonce kafkologové.

Zastavme se třeba u entomologů. V [1] se můžeme dočíst, že je znám asi milion
druhů hmyzu; z toho u nás žije pětatřicet tisíc. Co můžeme z tohoto faktu vyvodit?
Je jednoduché říci: „Já vím, všude lítá spousta všelijaké žoužele, ale pokud mě to
zrovna nepíchá, tak co bych se o to staral!ÿ Ptejme se tedy přesněji: ne co můžeme
vyvodit z faktu, že existuje milion druhů hmyzu, ale co můžeme vyvodit z faktu,
že se o tom můžeme dočíst v encyklopedii. Znamená to, že každý z tohoto milionu
druhů musel někdo popsat, vymezit jeho rozlišující znaky a najít pro něj latinské
jméno. Zjištění existence některých hmyzích druhů bylo výsledkem nákladných
expedic do neobydlených míst. Jejich účastníci snášeli tropická vedra a útrapy
právě od předmětu svého zkoumání, často onemocněli různými chorobami. Bylo
to zbytečné?

Snad jsou entomologové spíše tolerováni než matematikové proto, že jejich
předmět zkoumání je hmotný. Leckdo třeba, stejně jako autor tohoto článku, zná
splešťuli blátivou pouze z [4]. Chápe však, že je to něco hmotného a že by to
tedy mělo být nějak pojmenováno a zkoumáno. Méně už to bývá jasné třeba
u idempotentní pologrupy.

Zůstaňme zatím u té splešťule. Řekl bych, že jednou z typických vlastností,
kterou se druh Homo sapiens liší od ostatních živočišných druhů, splešťuli blátivou
nevyjímaje, je zvídavost. (Je jistě každému jasné, že zvídavost je něco jiného než
zvědavost. Touhu zvědět jméno, věk a zaměstnání dámy, která včera v pozdních
večerních hodinách opouštěla byt našeho souseda, označujeme jako zvědavost. Na-
proti tomu touha po poznatcích obecného, neosobního rázu je zvídavost.) Každý
rodič ví, jak brní uši od neustálých otázek: „Co je to?ÿ Uvidí-li dítě splešťuli
blátivou a obrátí-li se s touto otázkou na rodiče, který není zrovna entomologem,
asi se odpověď nedoví. Ale i ten rodič si uvědomí, že to něco je, že to má ně-
jaké pojmenování a že jsou lidé, kteří toto pojmenování znají. Stejně jako každý
jednotlivec, má totiž v sobě zvídavost i lidstvo jako celek. Nelze si představit,
že by kolem nás něco létalo a lezlo a nikomu by nestálo za to se tím zabývat.
A podobně je tomu i s idempotentní pologrupou. Ta sice nelétá ani neleze, ale
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přece jen má se splešťulí blátivou něco společného — obojí jsou abstraktní po-
jmy. (Každý biologický druh je ovšem abstraktní pojem.) Abstraktními pojmy se
zabývají všechny vědy. Stupeň této abstrakce je různý a musí být někde tedy nej-
větší. Že nedokážeme laikovi jednou větou říci, co je to idempotentní pologrupa,
to nic neznamená; v jiných vědách bychom pojmy s takovou vlastností našli také.

Už jednou jsme zde rozlišili pohled globální, kterým vidíme lidstvo jako celek,
a pohled lokální, kterým vidíme člověka jako jednotlivce. Pokračujme v tom dále.
Lidstvo jako celek má svůj poklad vědění, který shromažďovalo po tisíciletí, a to
především zásluhou vědců. Člověk jako jednotlivec má také takový poklad, který
shromažďoval po desetiletí, a to především zásluhou učitelů. V [2] se uvádí, že
asi 99 % poznatků čisté matematiky nenajde své praktické aplikace. Počítejme
tedy, kolik procent svého vědění člověk nikdy neupotřebí k praktickým účelům
(k obživě, zachování zdraví a podobně). I kdybychom se pro jednoduchost omezili
na to, co do člověkových mozkových závitů vpraví základní škola, došli bychom
asi také k výsledku 99 %. Škola se totiž nespokojuje s tím, že se dítko naučí
samostatně nakupovat u kupce. Žádá na něm, aby kromě toho znalo i takové
kupce, jako byli Sámo a Hek alias Věk, a nic nedá na námitky, že u těchto kupců
už nikdo nic nenakoupí. Vezměme nyní průměrný plat učitele základní školy a
vypočtěme z něho 99 %; tolik učitel dostává za zbytečnou práci. Násobme výsledek
počtem učitelů u nás a nakonec vypočtěme, kolik pomerančů nebo nafty by bylo
možno za tuto částku nakoupit na světových trzích.

Vidíme, jak absurdní by bylo takové uvažování. Musí být smutný pohled na
člověka, který se nezajímá o nic jiného než o uspokojování svých hmotných po-
třeb, který nechápe, jaký má smysl jezdit na Karlštejn, když tamní obchody
jsou zásobovány stejně jako obchody v místě jeho bydliště. Oč smutnější by byla
představa lidstva budoucnosti, které by si nemohlo nebo nechtělo dopřát přepych
vydávat peníze na něco, co nepřináší bezprostřední užitek průmyslu, zemědělství
nebo zdravotnictví. Věřme, že k něčemu takovému nedojde, že zvídavost vždy
zůstane přirozenou potřebou jak člověka jako jednotlivce, tak i lidstva jako celku.
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Matematické obzory 20 (1983), 1–7

Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenším na celém světě.

Jiří Wolker

Psalo se tu již o n, o i aj o e. Chce-li člověk pokračovat v tomto seriálu článků
s extrémně krátkými názvy, začne vzpomínat, které další písmeno má v matema-
tice svůj vžitý jednoznačný význam. Jsou ovšem písmena označující důležité fysi-
kální konstanty, například tíhové zrychlení g, ale je také přísloví říkající: „Ševče,
drž se svého kopyta!ÿ Pokud tedy člověk nechce lézt fysikům do zelí, zdá se mu,
že už těžko něco vhodného najde. A přece takové písmeno existuje. Chvíli trvá,
než si člověk na ně vzpomene, protože toto písmeno nevystupuje samostatně, ale
vždy ve spojení s dalším písmenem. Je to d, symbol pro diferenciál.

Diferenciál a integrál, to jsou dvě slova, která pro laika představují tu tajem-
nou hrůzu, které se říká vyšší matematika. Lidé vyšší matematiky neznalí ovšem
také mívají diferenciál v automobilu a v novinách čtou o ekonomické integraci.
Matematický význam těchto slov jim zůstává skryt.

Bylo by zajímavé pokusit se vysvětlit laikovi, co je to diferenciál a integrál.
U toho integrálu by to šlo asi takto: „Představme si graf nějaké funkce. Víte
například, že grafem funkce y = x2 je parabola. Vezměme si nějaká čísla a a b
taková, že a < b a najděme si příslušné body na ose x. Veďme v těchto bodech
kolmice k ose x. Nyní vyšrafujeme oblast omezenou grafem funkce, osou x a
zmíněnými kolmicemi. Obsah této oblasti je integrál příslušné funkce od a do b.ÿ
Než mě pravověrní matematikové za tohle začnou kamenovat, měli by se sami
zamyslit, jak by to laikovi vysvětlili.

To bychom tedy měli ten integrál. S diferenciálem je to horší. Můžeme se
ovšem podívat na definici v některé učebnici matematické analýzy. Dovíme se asi
toto: Má-li funkce y = f(x) v bodě x0 vlastní derivací f ′(x0), pak funkce daná
výrazem y = f ′(x0)(x − x0) se nazývá diferenciál funkce y = f(x) v bodě x0 a
značí se df , případně dy.

Tedy diferenciál je určitá lineární funkce, popřípadě funkce identicky rovná
nule. Vezmeme-li funkci y = sinx a bod x0 = 0, je diferenciálem dané funkce
v daném bodě funkce y = x. Nyní může laik klidně prohlásit: „Tuhle funkci jsem
znal už v šesté třídě, ale nikdo mi neřekl, že je to diferenciál!ÿ

K tomuhle všemu se ještě vrátíme. Zatím sledujme proces seznamování uni-
versitního studenta s oním d.
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Poprvé se s ním setká ve výrazu dy
dx , který značí derivaci proměnné y podle

proměnné x. Přitom ho přednášející důtklivě upozorní na to, že tento výraz není
zlomek. Možná, že tak činí z obavy, že by studenti prvního ročníku při své ma-
tematické nevyspělosti byli snad schopni i takového barbarství, jakým je krácení
tohoto výrazu na y

x .
Nevím přesně, jak je tomu dnes, ale za mých studií, bylo běžným zvykem,

že fysika předbíhala matematiku. Ve fysikálních přednáškách se klidně používalo
matematického aparátu, který v matematických předmětech nebyl dosud probrán.
A tak sotva bylo studentíkovi vtlučeno do hlavy, že dydx není zlomek, zanedlouho
mu přednášející fysik předvedl, že rovnost dydx = z lze odstraněním zlomku převést
na dy = z dx. Při této příležitosti také student poprvé uslyšel, že výrazy dx a dy
se nazývají diferenciály a že to jsou veličiny nekonečně malé.

Teprve pak se objeví diferenciál i v matematické analýze. Definován je tak,
jak bylo uvedeno výše. Přitom se s ním nikdy vlastně nezachází jako s lineární
funkcí, ale provádějí se s ním různá kouzla jak při substituci v integrálu, tak při
řešení diferenciálních rovnic. Student si jaksi intuitivně osvojuje jistá pravidla.
Poznává, že matematické výrazy lze rozdělit na diferenciály a — řekněme — ne-
diferenciály. Sčítat nebo odčítat se může pouze diferenciál s diferenciálem nebo
nediferenciál s nediferenciálem. Zato lze diferenciál s nediferenciálem násobit; sou-
čin je diferenciál. Lze je i dělit, ale vždy pouze diferenciál nediferenciálem, nikdy
obráceně; výsledkem je opět diferenciál. Jediný výraz, který je současně diferen-
ciálem i nediferenciálem, je nula. Může být dy = 0, ale nikoliv dy = 5; když už,
tak dy = 5 dx.

Potom však do toho přijde zase fysika. Tam se diferenciál s nediferenciálem
sčítají zcela klidně, takže může vzniknout třeba výraz x+ dx. Jdeme-Ii z bodu x
do bodu x+dx, přemísťujeme se o nekonečně malou vzdálenost. A platí například:

(x+ dx)(y + dy)(z + dz) = xyz + yz dx+ xz dy + xy dz.

Jak se k tomu došlo? Jednoduše. Výrazy v závorkách se násobily běžným způ-
sobem a všechny členy, které obsahovaly součin nejméně dvou diferenciálů, se
zanedbaly. Tohle zanedbávání je jedním z nápadných rysů, jimiž se fysika liší
od matematiky. Matematik může takovouto ležérnost přijímat s různými pocity;
může mu být sympatická a může ho pohoršovat. Důležité ovšem je, že zanedbá-
vání je výsadou fysiky. Běda studentovi — byť fysikovi — který by při zkoušce
z některého matematického předmětu začal něco zanedbávat.

Ve fysice se vůbec nemluví o diferenciálu jako o nějaké lineární funkci, ale
vždy se bere jako něco nekonečně malého. Právě ve fysice si člověk zvykne na
úvahy o nekonečně malých veličinách. Pro fysikální práci A například platí, že

A = F · s

kde F je síla a s dráha, obojí jako vektor. To platí ovšem pouze tehdy, je-li dráha,
po níž sílá působí, přímočará. Jestliže přímočará není, vezmeme její nekonečně
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malý oblouk a vzhledem k jeho nekonečné malosti jej pokládáme za úsečku. (To
je nápad!) Vektor určený touto úsečkou je ovšem rovněž nekonečně malý a ozna-
číme jej ds1. Jeho souřadnice jsou pak dx,dy,dz. Působí-li sílá podél zmíněného
oblouku — to jest úsečky — vykoná nekonečně malou práci dA, pro niž platí:

dA = F · ds = Fx dx+ Fy dy + Fz dz

kde Fx, Fy, Fz jsou souřadnice vektoru F. Práce vykonaná působením síly podél
celé křivočaré dráhy se z tohoto diferenciálu dostane integrováním.

Nekonečně malý oblouk libovolné křivky můžeme tedy považovat za úsečku.
Musí to však být opravdu nekonečně malý oblouk. Jakmile by měl konečnou
délku, byť i jen jeden angström2, byl by to už oblouk křivky, nikoliv úsečka.

Tady jsme měli určitou aplikaci geometrie ve fysice. Ale podobné hokuspokusy
lze dělat i v čisté geometrii. Chtěli bychom například určit objem koule o poloměru
r. Vezměme číslo x takové, že 0 ≤ x < r, veďme rovinu ve vzdálenosti x od
středu koule a další rovinu, která je s tou první rovnoběžná a má od ní nekonečně
malou vzdálenost dx. Kulová vrstva určená těmito rovinami je vzhledem ke své
nekonečné malé šířce vlastně rotačním válcem o výšce dx. Poloměr tohoto válce
je zřejmě

√
r2 − x2, tedy jeho objem je

dV = π(r2 − x2) dx

Zintegrujeme-li tento výraz od 0 do r, dostaneme 23πr
2 což je objem polokoule;

jeho dvojnásobek 43πr
3 je objem koule o poloměru r.

Už jsem dost dlouho rýpal do fysiků, takže teď bych si je měl udobřit tím, že
se obrátím do vlastních řad. Vezměme si známou sbírku úloh [3]. V úloze 1885
se má najít hodnota totálního diferenciálu funkce z = x

y při x = 2, y = 1, dx =
0, 1,dy = 0, 2 a funkce u = exy při x = 1, y = 2, dx = −0, 1, dy = 0, 1. Tak vida!
To bylo řečí o tom, že diferenciál je buď lineární funkce, nebo něco nekonečně
malého. Tady máme diferenciály rovné prostě číslům; sice malým, ale nicméně
ne nekonečně malým. Tohle by ovšem studentům mohlo pořádně zamotat hlavu.
Proto když vyučující dává tuto nebo podobnou úlohu studentům na cvičení, cítí
morální povinnost vysvětlit jim, že vlastně od nich chce něco trochu jiného, než
co je uvedeno v textu úlohy. Nechce od nich výpočet totálního diferenciálu podle
vzorce

dz =
∂z

∂x
dx+

∂z

∂y
dy

ale přibližný výpočet změny ∆z hodnoty proměnné z podle přibližného vzorce

∆z =
∂z

∂x
∆x+

∂z

∂y
∆y

1Takovéto vektory, stejně jako symbolický vektor ∇, se dosud nevyskytly v seriálu článků
o vektorech různýma očima. Snad by to mohl být námět pro některého autora.

2Když už jsem začal s drážděním fysiků, pokračuji v tom i nyní užitím této zavržené jednotky.
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který je ovšem z toho předešlého odvozen. Je to skoro totéž, ale není to docela
totéž; při sestavování sbírek pro studenty by byla na místě trochu větší opatrnost
při formulaci textů úloh. V daném případě by bylo možno formulaci obhájit tím, že
jde vlastně o hodnoty diferenciálu jakožto lineární funkce. Přesto je lepší, když se
vůbec vyhneme rovnostem, v nichž by na jedné straně bylo označení diferenciálu
a na druhé nenulová konstanta.

Při srovnání výrazů dz a ∆z člověka napadne, že by snad bylo vhodnější,
kdyby se jejich významy navzájem zaměnily. Písmo Homérovo, Sofoklovo, Aris-
totelovo a Euklidovo působí vznešeným dojmem, tudíž by se hodilo pro označení
něčeho tak tajemného, jako je diferenciál, zatímco obyčejné d by mohlo označovat
konečnou změnu proměnné.

Necháme-li stranou užití diferenciálu v citované úloze, zbývají v podstatě dvě
věci. Na jedné straně máme definici diferenciálu jakožto jisté lineární funkce,
na druhé straně pojímání diferenciálu jakožto nekonečně malé změny hodnoty
proměnné. Pokud jde například o symbol pro derivaci dydx , může být brán skutečně
jako podíl dvou diferenciálů definovaných jako lineární funkce. Máme-li funkci
y = f(x), a bod x0, v němž má tato funkce vlastní derivaci f ′(x0), pak bychom
měli dy = f ′(x0) · (x − x0), dx = x − x0. Dělením těchto výrazů (ovšem za
předpokladu, že x 6= x0) dostáváme skutečně f ′(x0).

Vezmeme-li však definici do důsledků, vidíme, že diferenciál závisí nejen na
volbě funkce f , ale i na volbě bodu x0. Pro různé hodnoty x0 mohou být diferen-
ciály téže funkce různém pro některé z nich ani nemusí existovat. Tomu by měla
odpovídat i symbolika; nemělo by stačit df či dy, ale mělo by se psát například
(df)x=x0 .

Vraťme se nyní k tomu zanedbávání ve fysice. Kdybychom to brali do dů-
sledků, došli bychom k absurdnímu závěru, že každá funkce vyjádřená polynomem
stupně nejméně 2 je zanedbatelná, a dokonce tím zanedbatelnější, čím je tento
stupeň vyšší. Každou takovou funkci totiž lze (aspoň v komplexním oboru) vyjá-
dřit jako součin alespoň dvou lineárních funkcí a každá lineární funkce může být
diferenciálem vhodné funkce ve vhodném bodě. Všeobecně lze říci, že na lineární
funkci (například na funkci y = x) vlastně nevidíme nic nekonečně malého.

Diferenciálu jakožto nekonečně malé změny hodnoty proměnné se vlastně
užívá jen jaksi intuitivně. Bylo by snad vhodné jej odlišit od diferenciálu jakožto
lineární funkce a definovat jej axiomaticky. Mohli bychom vyjít z jisté množiny
funkcí F a definovat množinu D abstraktních prvků zvaných diferenciály a zob-
razení d : F → D, které by mělo splňovat jisté axiomy.

Je tu ovšem i možnost použít takzvaných nestandardních čísel, mezi nimiž
jsou čísla nejen nekonečně velká, ale i nekonečně malá. Čtenář se s nimi může
seznámit v článcích [1] a [2].

Dodejme ještě, že v uvedených fysikálních a geometrických úvahách bychom se
obešli bez nekonečně malých délek. Objem koule vlastně vyjadřujeme jako limitu
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objemů jistých útvarů složených z rotačních válců, přičemž jde v podstatě o určitý
integrál. Poněvadž přesný popis celého postupu by byl zdlouhavý, dovoluje si
geometrie (a podobně i fysika) zkrátit jej pomocí „kouzelÿ s diferenciály.

Závěrem se zmiňme ještě o derivacích vyšších řádů a o parciálních derivacích.
Když student uvidí poprvé výraz dy

2

dx2 , vrtá mu hlavou, proč ty dvojky jsou umís-
těny právě takto. Lze to vysvětlit tím, že druhá derivace je derivací první derivace,

tedy je to d
dx

(
dy
dx

)
. Formálně to vypadá jako součin dvou zlomků. Provedeme-li

formálně toto „násobeníÿ, dostaneme „zlomekÿ, kde v „čitateliÿ je d2y, ve „jme-
novateliÿ pak (dx)2, což se píše bez závorek dx2. Podobně je tomu u derivací
vyššího řádu i u derivací parciálních.

S mocninami diferenciálů se setkáváme i ve výrazu pro velikost nekonečně
malého oblouku křivky

ds2 = dx2 + dy2 + dz2.

Ten by se dal přesněji zapsat jako

ds =

√(
dx
dt

)2
+

(
dx
dt

)2
+

(
dx
dt

)2
dt

Při zavedení parciálních derivací je vhodné studentům zdůraznit, že ∂ není nic
jiného než jiný zápis písmena d, tedy jakési „kroucené dÿ. Jinak by tento symbol
mohli zaměňovat s písmenem δ.

Jak je důležité rozlišovat d a ∂, uvidíme na příkladě. Nechť z je funkcí dvou
proměnných x a y, přičemž y je funkcí jedné proměnné x. Pak lze brát z jednak
jako funkci dvou proměnných x a y, jednak jako funkci jedné proměnné x. Podle
toho můžeme pak mít parciální derivaci ∂z∂x i obyčejnou derivaci dzdx . Za příslušných
předpokladů pak platí:

dz
dx

=
∂z

∂x
+
∂z

∂y
· dy

dx

Výrazy typu ∂z
∂x bereme skutečně jako symboly, které mají jen formálně tvar

zlomku; neužíváme samotného ∂x, ∂y, ∂z. Symbolu ∂ se však používá i v jiných
oborech matematiky. Například v teorii grafů se hranový graf k danému grafu G
někdy místo obvyklého L(G) značí symbolem ∂G.
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Proč je tak málo pravidelných mnohostěnů
Matematické obzory 22 (1984), 9–15

Víme, že pro každé přirozené číslo n ≥ 3 existuje pravidelný n-úhelník, tedy
pravidelný mnohoúhelník o n vrcholech a n stranách. Obdobou pravidelných mno-
hoúhelníků v třírozměrném prostoru jsou pravidelné mnohostěny. Čekali bychom
tedy, že rovněž bude existovat pravidelný mnohostěn o n stěnách pro libovolné do-
sti velké n nebo aspoň pro nekonečně mnoho čísel n. Je tedy možná překvapující,
že tomu tak není, že neexistují jiné pravidelné mnohostěny než pravidelný čtyř-
stěn (tetraedr), pravidelný šestistěn (hexaedr), častěji zvaný krychle, pravidelný
osmistěn (oktaedr), pravidelný dvanáctistěn (dodekaedr) a pravidelný dvacetistěn
(ikosaedr). Na otázku, proč tomu tak je, nám dá odpověď teorie grafů.

Nejdříve si řekněme, co rozumíme pravidelným mnohostěnem. Je to mno-
hostěn, jehož všechny stěny jsou shodné pravidelné mnohoúhelníky a v němž
z každého vrcholu vychází tentýž počet hran.

Nyní si povíme, co je to rovinný graf. Omezíme se na konečné grafy. Mějme
graf G. Přiřaďme každému jeho uzlu bod v rovině. Jsou-li dva uzly grafu G
spojeny hranou, spojme odpovídající body úsečkou nebo obloukem jednoduché
křivky. To, co jsme takto dostali, nazvěme rovinnou representací grafu G. Body,
které v této representaci odpovídají uzlům grafu G, budeme pro jednoduchost
nazývat také uzly, zmíněné úsečky či oblouky budeme nazývat hranami příslušné
representace. Podobně definujeme i representaci grafu na jiné ploše, například
kulové. Existuje-li rovinná representace grafu G, v níž žádné dvě hrany nemají
společný bod kromě svých koncových uzlů, řekneme, že graf G je rovinný.

U rovinné representace rovinného grafu G budeme kromě uzlů a hran zkoumat
i oblasti. Oblastí rovinné representace grafu G nazveme maximální (vzhledem
k množinové inklusi) souvislou množinu v rovině, která neobsahuje žádný uzel
ani žádný bod hrany této representace.

Každý pravidelný mnohostěn je konvexní, to jest má tu vlastnost, že úsečka
spojující libovolné dva jeho body náleží celá tomuto mnohostěnu. Toto tvrzení
nebudeme dokazovat; dokazovalo by se prostředky geometrie, nikoliv teorie grafů.

Grafem mnohostěnu nazveme graf, jehož uzly jsou vrcholy mnohostěnu a
v němž dva uzly jsou spojeny hranou právě tehdy, jsou-li spojeny hranou od-
povídající vrcholy mnohostěnu.

Mějme nyní konvexní mnohostěn. Vezměme kulovou plochu takovou, že celý
mnohostěn leží uvnitř ní. Zvolme vnitřní bod mnohostěnu a promítněme z něho
všechny vrcholy a hrany na kulovou plochu. Výsledkem bude zřejmě represen-
tace grafu mnohostěnu na kulové ploše, a to taková, že žádné dvě hrany nemají
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společný bod kromě svých koncových uzlů. Zvolme nyní bod O kulové plochy,
který není vrcholem ani neleží na hraně této representace. V bodě kulové plochy,
který je protilehlý bodu O, vedeme tečnou rovinu k této ploše. Jestliže nyní pro-
mítneme representaci našeho grafu z bodu O na tuto tečnou rovinu, dostaneme
rovinnou representaci grafu, která má opět žádanou vlastnost. Ukázali jsme, že
graf konvexního mnohostěnu je rovinný.

Obráceně lze dokázat, že každý rovinný graf, jehož uzlový stupeň souvislosti je
alespoň 3 (to jest, který zůstane souvislý i po odstranění libovolných dvou uzlů),
je grafem konvexního mnohostěnu. Dále platí, že libovolné dvě rovinné represen-
tace takového grafu jsou topologicky ekvivalentní. Oblasti takovéto representace
vzájemně jednoznačně odpovídají stěnám mnohostěnu.

Pro konvexní mnohostěny platí Eulerův vzorec :

n+ p = m+ 2

kde n je počet vrcholů, m počet hran a p počet stěn. L. Euler jej takto formuloval
pro konvexní mnohostěny, ale platí i pro libovolný konečný souvislý rovinný graf,
pokud n značí počet uzlů, m počet hran a p počet oblastí.

Lze jej dokázat indukcí podle počtu hran, které nejsou mosty, to jest náleží
některé kružnici v grafu. Souvislý graf, který takovéto hrany neobsahuje, neob-
sahuje ani kružnice a nazývá se strom. Je známo, že pro něj platí m = n − 1.
Snadno nahlédneme, že libovolná rovinná representace stromu má jedinou oblast,
tedy p = 1. Pro strom tedy Eulerův vzorec platí.

Budiž nyní k ≥ 1 a předpokládejme, že vzorec platí pro souvislé rovinné
grafy k− 1 hranách, které nejsou mosty. Mějme nyní souvislý rovinný graf G o k
takovýchto hranách. Budiž h jedna z nich. Protože hrana h náleží některé kružnici,
v rovinné representaci grafu G existují dvě různé oblasti, které jsou odděleny
hranou h (to jest úsečkou či obloukem odpovídajícím hraně h). Odstraníme-li
z grafu G hranu h, tyto dvě oblasti splynou v jednu, zatímco ostatní oblasti
zůstanou zachovány. Značí-li n,m, p pro graf G to, co jsme uvedli výše, pak jsme
dostali graf G′ o n uzlech, m − l hranách a p − 1 oblastech. Protože graf G′ má
k − 1 hran, které nejsou mosty, platí pro něj Eulerův vzorec a máme

n+ p− 1 = m+ 1

z čehož plyne platnost Eulerova vzorce i pro graf G.
Nyní se podívejme, jaký maximální počet hran může mít rovinný graf o n

uzlech. Nechť G je rovinný graf o n ≥ 4 uzlech a o maximálním počtu hran.
Každá oblast rovinné representace grafu G je zřejmě omezena nejméně třemi
hranami.

Kdyby některá oblast byla omezena více než třemi hranami, existovaly by dva
uzly na hranici této oblasti, které by nebyly spojeny hranou. Tyto uzly bychom
mohli spojit hranou, která by v rovinné representaci vedla přes příslušnou oblast;
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dostali bychom tak rovinný graf o stejném počtu uzlů a větším počtu hran. Proto
tedy každá oblast rovinné representace grafu G je omezena právě třemi hranami.
Protože na druhé straně každá hrana od sebe odděluje právě dvě oblasti, máme

p =
2
3
m

Dosadíme-li do Eulerova vzorce, máme

n+
2
3
m = m+ 2

a z toho dostáváme
m = 3n− 6

Graf G má tedy 3n− 6 hran. Je to graf, kterému říkáme graf rovinné triangulace
(každá oblast jeho rovinné representace je omezena třemi hranami a můžeme
ji nazývat trojúhelníkem). Zřejmě každý rovinný graf můžeme přidáváním hran
(aniž bychom přidávali uzly) doplnit na rovinnou triangulaci; tedy pro něj platí

m ≤ 3n− 6

Ještě si řekneme něco o duálním grafu k danému rovinnému grafu. Mějme ro-
vinný graf G a jeho rovinnou representaci. Nechť G∗ je graf, jehož uzly jsou oblasti
této representace a v němž dva uzly jsou spojeny hranou právě tehdy, jestliže od-
povídající oblasti mají společnou hraniční hranu. Jak vyplývá z výše uvedeného,
pokud graf G má uzlový stupeň souvislosti alespoň 3 (a to je u grafů konvexních
mnohostěnů vždy), je graf G∗ určen jednoznačně; říkáme mu duální graf ke grafu
G. Je to rovněž rovinný graf. Jeho rovinnou representaci dostaneme tak, že každý
uzel znázorníme bodem ležícím v odpovídající oblasti rovinné representace grafu
G a hranu spojující dva uzly v G∗ vedeme tak, aby ze všech hran representace
grafu G protínala pouze společnou hraniční hranu oblastí odpovídajících jejím
koncovým uzlům.

Snadno zjistíme, že grafy G a G∗ mají stejný počet hran. Počet uzlů grafu G∗

je roven počtu oblastí grafu G a počet oblastí grafu G∗ je roven počtu uzlů grafu
G. Graf duální ke grafu G∗ je opět graf G.

Nerovnost, kterou jsme uvedli výše, musí ovšem platit i pro duální graf k pů-
vodnímu grafu; tedy také

m ≤ 3p− 6

Nyní máme připraveno vše, co potřebujeme k zodpovězení otázky v názvu
článku. Mějme pravidelný mnohostěn. Jak jsme uvedli, všechny jeho stěny jsou
shodné pravidelné mnohoúhelníky; nechť q je počet vrcholů každé stěny. Z každého
vrcholu vychází tentýž počet hran; nechť je tento počet r. Každá hrana má dva
koncové vrcholy, tedy

m =
1
2
nr
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Dále každá hrana od sebe odděluje dvě stěny, tedy

m =
1
2
pq

Podle výše uvedených nerovností

1
2
nr ≤ 3n− 6,

1
2
pq ≤ 3p− 6

tudíž

r ≤ 6− 12
n
, q ≤ 6− 12

p

Protože p, q jsou přirozená čísla, máme

r ≤ 5, q ≤ 5

Na druhé straně ovšem
r ≥ 3, q ≥ 3

Tedy jak q, tak r může nabývat pouze hodnoty 3, 4 nebo 5. Ze vztahu

m =
1
2
nr =

1
2
pq

dostáváme
p = nr/q

Dosadíme do Eulerova vzorce:

n+ nr/q =
1
2
nr + 2

a z toho
n = 4q/(2q + 2r − qr)

Čísla q, r musejí být taková, aby n bylo přirozené číslo. Pro q = r = 3 dostaneme

n = 4, m = 6, p = 4,

což odpovídá pravidelnému čtyřstěnu. Pro q = 3, r = 4 máme

n = 6, m = 12, p = 8,

což odpovídá pravidelnému osmistěnu. Pro q = 3, r = 5 máme

n = 12, m = 30, p = 20,

což odpovídá pravidelnému dvacetistěnu. Pro q = 4, r = 3 máme

n = 8, m = 12, p = 6,
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což odpovídá krychli. Pro q = 5, r = 3 máme

n = 20, m = 30, p = 12,

což odpovídá pravidelnému dvanáctistěnu. Pro q = r = 4 ve jmenovateli výrazu
pro n dostáváme nulu, tedy odpovídající mnohostěn neexistuje. Pro q = 4, r = 5,
máme

n = −8,

pro q = 5, r = 4 máme
n = −10

a konečně pro q = r = 5 máme
n = −4.

Těmto hodnotám tedy rovněž nemůže odpovídat pravidelný mnohostěn. Vidíme,
tedy, že neexistují jiné pravidelné mnohostěny než ty, které jsme uvedli na začátku.

Na závěr se zmiňme o duálních grafech ke grafům pravidelných mnohostěnů.
Graf krychle a graf pravidelného osmistěnu jsou navzájem duální a totéž platí pro
graf pravidelného dvanáctistěnu a graf pravidelného dvacetistěnu. Graf pravidel-
ného čtyřstěnu je duální sám k sobě. Tuto dualitu lze vyjádřit nejen grafově, ale
i geometricky. Středy kružnic opsaných stěnám pravidelného mnohostěnu tvoří
vrcholy pravidelného mnohostěnu, který je k původnímu duální.

Bohdan Zelinka — matematik a přítel

Před dávnějšími časy se bridžisté z katedry matematiky přátelili s polskými
z Jelení Gory. Jeden víkend se v prostorách KMA odehrávalo napínavé utkání
družstev, a ovšem čirou náhodou též v místnosti B. Zelinky, kde byly všechny vo-
dorovné nábytkové plochy pokryty odevzdanými studentskými rysy, do nichž psal
své práce zeleným inkoustem. I podařilo se v rozčilení jednomu z hostů polít ze-
lenopis alkoholem s lidskou tváří a čtvrtka zezelenala rovnoměrně rozpuštěným
inkoustem — článek byl nenávratně ztracen. Následující pondělí časně ráno ces-
tou do práce jeden z bridžistů potkal na schodech rozkaceně sestupujícího BZ.
Na dotaz co se děje, pronesl BZ velmi negativní projev o gangsterech, kteří mu
zničili celoroční práci a že vše musí přísně vyšetřit policie, pro niž právě spě-
chá. Na poznámku svého kolegy-bridžisty „co blázníš, to jsme byli myÿ, změnil
BZ směr pochodu patní otočkou, připojil se ke zločinnému kolegovi a pravil: „tak
to napíšu znovaÿ. Poznamenejme, že utkání samozřejmě nebylo úředně povoleno,
o pití alkoholu na pracovišti nemluvě.

Jaroslav Vild
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Člověk člověku recensentem
Matematické obzory 22 (1984), 57–61

Iustitiam diligite,
qui iudicatís terram.

Nápis na radnici v Mladé Boleslavi

Není na světě člověk ten,
jenž by se zalíbil lidem všem.

Božena Němcová

O tom, zda se vědecká práce dostane do tisku či zda se navždy vrátí do
zásuvky autorova psacího stolu, rozhoduje ovšem redakční rada příslušného ča-
sopisu. Hlavní slovo v této věci však má osoba zvaná recensent. O ní si něco
povíme.

Především si upřesníme, o jakém recensentu budeme mluvit. Ve světě umění
se tímto slovem zpravidla označuje umělecký kritik, který píše do novin a ča-
sopisů recense neboli kritiky uměleckých děl. Ten má ovšem svou obdobu i ve
světě vědy. I v odborných matematických časopisech se objevují recense knih —
ovšemže odborných — a jejich pisatelům se také říká recensenti. Na rozdíl od
těch uměleckých pro tyto recensenty to i recensentství není životním povoláním.
Člověk se k němu dostává víceméně příležitostně, když ho redakce o takovouto
práci požádá. Být takovýmto recensentem má jednu velikou výhodu — člověk
dostane od redakce příslušnou knihu do trvalého vlastnictví, což je neocenitelné
zejména tehdy, jde-li o knihu z devizové oblasti. Slova recensent se někdy užívá
i místo slova oponent a označuje se tak ten, kdo oponuje disertační práci nebo
výzkumnou zprávu.

O těchto recensentech však mluvit nebudeme; zaměříme se na recensenta,
který otvírá či zavírá vědeckým pracem cestu do tisku. Pochopitelně půjde o re-
censenta matematických publikací. (Jeho obdobou u beletrie je osoba zvaná lek-
tor.) U starověkých národů se stávalo, že lidé nevyslovovali jména svých bohů,
ale užívali opisů; báli se, že by vyslovením jména mohli na sebe přivolat hněv pří-
slušného boha. Podobně redakce matematického časopisu autorovi nikdy nesdělí,
že jeho příspěvek zamítl RNDr. Medard Vopršálek, CSc, ale užije vždy pouze
slova „recensentÿ. Začínající autor tedy vidí, že existuje jakýsi tvor, který jako
Cerberos stojí mezi ním a stránkami vědeckého tisku; tento tvor se nazývá recen-
sent. Autor nezná jeho jména a ani nemůže nahlédnout do jeho posudku. Pouze
se v horším případě doví, že na základě recensentova posudku byl jeho článek
zamítnut, v lepším případě pak z rukou tajemného recensenta prostřednictvím
redakce dostane asi takovýto anonymní dopis:

95



Recensní připomínky k práci 328/82

19 Slovo „bodÿ by mělo být sázeno antikvou.
23 Místo „poněvadžÿ raději „protožeÿ.
36 Tady začít nový odstavec.
38 Místo symbolů A,B,C,D,E, F raději užít indexů: A1, A2, A3, A4, A5, A6.
42 Chybí interpunkční čárka.
47 Slovo „vzdálenostÿ kurzívou.
51 Spojit odstavce.
55 Místo středníku tečku a začít novou větu.
68 Místo symbolů s indexy p1, p2, p3, p4, p5, p6 raději p, q, r, s, t, u.
73 Věty 3, 4 a 5 spojit v jednu.
82 Větu 7 rozdělit do tří vět.
82 Místo „protožeÿ raději „poněvadžÿ.

Říká se, že gentleman hází anonymní dopisy nečtené do koše. Autor článku
328/82 by to třeba s tímto výtvorem nejraději udělal také, ale to by si dal!
Neupraví-li totiž článek podle recensentových připomínek, článek prostě nevy-
jde. Je pravda, že by jej mohl poslat do jiného časopisu; přesto by se mohlo stát,
že by tam narazil — na téhož recensenta! A tak se raději poučí, že 36 není v tomto
případe 729, ale je to šestý řádek shora na třetí stránce; podobně 47 značí sedmý
řádek zdola na čtvrté stránce. A po tomto poučení nezbývá než se dát do práce
a rukopis přepsat.

Jsa podroben tvrdé autoritativnosti se strany recensenta, začínající autor
může mít sklon říkat si: „Recensent myslí za mne!ÿ Může se stát lehkovážným a
spoléhat se na to, že pokud jsou v jeho práci nějaké chyby, pak recensent, který
je člověkem zajisté moudrým, tyto chyby zaručeně objeví. Z toho je ovšem po ně-
jaké době vyveden. Jednou mu přijde z redakce rukopis a když se na něj podívá,
zjistí, že není jeho. Z připojeného dopisu pak pozná, že nešlo o omyl. Rukopis
je skutečně cizí a on je žádán o recensní posudek. Byl pasován do stavu recen-
sentského. Od té doby už zaručeně neplatí, že všichni recensenti jsou neomylní;
alespoň jeden je omylný, a to on sám.

Nyní se tedy odhaluje celé tajemství bezejmennosti, všudypřítomnosti i tvrdé
autoritativnosti záhadného recensenta. Především nejde o jedinou osobu; mate-
matika (a ovšem i každá jiná věda) je tak rozvinuta, že nemůže existovat člověk,
který by byl schopen posoudit všechny vědecké práce, které do časopisu přijdou.
A není tomu ani tak, že by redakce měla skupinu stálých zaměstnanců, kteří by
se živili pouze recensováním; tím by se totiž nikdo neuživil. Když redakce dostane
nový rukopis, vzpomene si prostě na někoho, kdo se zabýval něčím podobným, a
požádá ho o recensní posudek. A ten — pokud není téma článku příliš odlehlé od
jeho oboru — zpravidla posudek vypracuje. Tatáž osoba může být ovšem žádána
o recensní posudek různými redakcemi — odtud ta všudypřítomnost. A vybere-li
jednou redakce recensenta, dává mu plnou důvěru, že se ve věci vyzná — odtud
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ta autoritativnost. A i ta bezejmennost má jednoduché vysvětlení. Redakce před
autorem tají recensentovo jméno, aby nevznikala zbytečně zlá krev mezi kolegy.

Práce recensenta v matematice je v určitém směru obtížnější než v jiných
oborech. V matematických pracích jsou totiž kromě vět také důkazy, a ty je třeba
také kontrolovat. V jiném oboru lze například prostě napsat: „Novou látkou jsme
naočkovali sto nakažených morčat. Z toho u 28 % se projevila změna zdravotního
stavu k lepšímu, u 35 % změna k horšímu a zbylých 37 % uhynulo.ÿ Recensent
může posoudit, zda zmíněný pokus je dostatečně průkazný, nelze však na něm
chtít, aby si také opatřil sto morčat a pokus s nimi opakoval. Zato matematický
recensent by si měl opravdu zopakovat všechny autorovy úvahy a posoudit jejich
správnost. Někdy to jde snadno; rukopis se čte jako noviny. Jiný rukopis však
už na začátku odpuzuje větou: „Buďtež r, s, t, u, v, w po řadě počty hran grafu
G jdoucích z A do B, z C do D, a z A do C z B do D, z A do D a z B do
Cÿ, načež následuje řada nerovností se symboly r, s, t, u, v, w. A někdy nezbývá
než napsat: „Důkaz věty 3 je značné komplikovaný, proto jsem jej nezkoumal do
detailů.ÿ I na to má recensent právo; je přece také člověk. Ovšem měl by k tomu
sahat jen v krajních případech.

Poněkud se ovšem i zde časy mění. Známý problém čtyř barev z teorie grafů
přes sto let odolával snahám řešitelů. V roce 1976 konečně W. Haken a K. Appel
tento problém rozřešili; podařilo se jim dokázat, že chromatické číslo libovolného
rovinného grafu je nejvýše 4. Důkaz však byl zcela neobvyklý. Autorům se po-
dařilo najít konečný, avšak velmi značný počet grafů, o nichž dokázali, že pokud
tyto grafy lze obarvit čtyřmi barvami žádaným způsobem, lze tak obarvit všechny
rovinné grafy. Potom všechny nalezené grafy „obarviliÿ pomocí počítače. Pokud
se rozmůže takovýto způsob dokazování, změní se podstatně i způsob recenso-
vání matematických prací. I kdyby autoři předložili všechny počítačové programy,
kterých při dokazování použili, nebude možno chtít na recensentovi, aby si platil
strojový čas na ověřování jejich správnosti. Ale doufejme, že se většina vět bude
přece jen dokazovat „klasickyÿ. V tom je totiž půvab matematiky; každý, kdo má
chuť, může sledovat logickou nit od nejtriviálnějších základů po nejhlubší věty.

S tou anonymitou recensentů to také vždy nebývá pravda. V hlavních mate-
matických časopisech se dodržuje, zato však v různých sbornících si naopak autor
musí hledat recensenta sám, a to ovšem mimo své pracoviště. (To je také jedna
ze zásad — recensent má být z jiného pracoviště než autor nebo aspoň nemá být
jeho nadřízeným ani podřízeným.) Kdo nikoho nezná, je na tom špatně. Někdy to
má těžké i ten, kdo dost lidí zná — pokud se za recensování neplatí. Pak je autor
postaven do role žebráka, který druhého člověka obtěžuje žádostí o práci zdarma.
Ale tady jde v podstatě o nouzové opatření. Je to proto, že redakce zrovna neví,
kde by měla recensenty hledat, a proto nechává tuto starost autorům. Obecně by
to takhle nemělo vypadat, protože takto se pěstuje „jánabráchismusÿ (od úsloví
„Já na bráchu, brácha na mneÿ). Ovšem i při tajení recensentů se stává, že v jisté
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problematice pracují intensivně dva lidé od sebe vzdálení. Co je snazšího pro re-
dakci než dávat rukopisy jednoho z nich vždy druhému k recensování. A je jen
otázkou času, kdy na to ti autoři přijdou, protože dříve či později se sejdou a
domluví se. Recensent se totiž sám tajit nemusí, pokud nechce; povinnost utajení
se vztahuje jen na redakci.

Věda nezná hranic a tak jsou redakce, které vyhledávají své recensenty i na
opačné polokouli. Je-li někdo požádán o recensní posudek redaktorem z Kanady,
cítí se tím ovšem poctěn a vůbec mu nevadí, že za to nebude honorován. Spíše se
hrozí toho, kolik bude stát poštovné za několik desítek stran doporučeného dopisu
přes oceán. (O letecké poště je v takovém případě lépe neuvažovat.) Placení tohoto
poštovného by se nevyhnul ani tím, že by recensování odmítl, protože rukopis
není jeho a on jej musí v každém případě vrátit, ať už s jedním listem recensního
posudku nebo bez něho. Ale pak si může s úlevou říci, že jednou tuzemskou recensí
si na to poštovné vydělá.

O recensování by se dalo ještě mnoho psát; například o tom, že lhůta k re-
censování bývá dva nebo tři měsíce, a přesto se to někdy protáhne přes dva roky.
V závěru tohoto článku si však řekneme jen to nejdůležitější.

Vztah mezi recensentem a autorem lze přirovnat ke vztahu mezi uměleckým
kritikem a umělcem, mezi učitelem a žákem, nebo i mezi soudcem a obžalovaným.
Jako všechna přirovnání, i tato kulhají. O uměleckém kritikovi se říká, že poučuje
umělce o tom, jak by on sám umělecky tvořil, kdyby to uměl. Bývá to totiž
kritik z povolání, který je vzděláním teoretik umění. Matematický recensent se
z padesátikorunových honorářů neuživí, nikdo tedy není recensentem z povolání.
A nikdo není ani „teoretikem matematikyÿ; matematické práce recensují pouze
lidé, kteří je sami také píší. Nelze proti sobě stavět recensenty a autory — každý
recensent je také autorem a každý autor je nebo má naději za nějaký čas být
recensentem. Proto tedy kulhají i zbývající dvě přirovnání.

A ještě něčím dalším se vyznačuje tento vztah. Dá-li učitel žákovi pětku, lze
tvrdit, že to dělá pro jeho dobro; chce, aby se žák učil, což mu bude v životě
ku prospěchu. Obdobné tvrzení lze dokonce vyslovit i o soudci a o obžalovaném,
respektive odsouzeném. Nechtějme však, aby tento názor sdílel i žák, případně
obžalovaný. Nepřipravený žák považuje vždy za štěstí, není-li vyvolán, a pachatel
trestného činu je šťasten, nedostane-li se před soud. Ale pro autora matema-
tické vědecké práce ani subjektivně není štěstím, jestliže recensent v jeho práci
přehlédne chyby. Těch chyb si potom totiž všimne třeba celá řada lidí už ve vytiš-
těné práci, a to je mrzuté. Proto rozumný autor nikdy nepovažuje recensenta za
svého nepřítele. Ví, že recensent nepracuje proto, aby autory šikanoval, ani pro
symbolický padesátikorunový honorář, ale proto, že je sám autorem a jako jiní
mu pomáhali s jeho pracemi, tak pomáhá zase on jiným.
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Vzpomínka na pana Šturma
Informace MVS 25 (1984), 27–28

Na stránkách Informací MVS se už vzpomínalo na mnohé význačné osobnosti
naší i světové vědy. Dovolte mi tedy, abych zde vzpomněl také na jednu osobnost,
která se nesmazatelně zapsala do paměti mnohých našich matematiků i fyziků, i
když nebyla ozdobena žádným zvučným titulem.

Setkáte-li se s někým, kdo na konci padesátých a na začátku šedesátých let
studoval na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university v Praze, zkuste se
ho zeptat, jaké přednášky měl v jednotlivých semestrech a kdo mu je přednášel. Je
možné, že si všechno nevybaví. Zeptáte-li se ho však, kdo byl v té době vrátným
v budově fakulty na Karlově, jistě vám odpoví, že to byl pan Šturm; možná, že
si dokonce vzpomene i na to, že jeho pes se jmenoval Bojar.

Studium na vysoké škole začíná zápisem. Než k němu může člověk přistoupit,
musí si opatřit index a řadu úředních formulářů. Když se tehdy novopečený stu-
dent zeptal, kde je tohle všechno možno dostat, byly mu ukázány jisté dveře vedle
hlavního vchodu do budovy. A tak dříve než do dveří kterékoliv posluchárny vešel
student do dveří, za nimiž byla komůrka, v níž sídlil pan Šturm se svým psem
Bojarem; dříve než kteréhokoliv profesora, docenta či asistenta (odborného či )
poznal tohoto dobrého ducha fakulty.

A vídal ho pak stále po celých pět let. Pokud byl některému studentovi zaslán
dopis adresovaný na fakultu, vyzvedl si jej u pana Šturma. Mohl si u něho koupit
i vstupenku do divadla či na koncert. Kdo měl zájem o dění všeho druhu na
universitě, kupoval tehdy časopis „Universita Karlovaÿ. Tento časopis vycházel
v malém nákladu, takže se nedostal do trafik. Kde ho bylo možno koupit, to plyne
už z výše uvedeného.

Když se JČSMF snažila získat nové členy z řad studentstva MFF UK, potře-
bovala k tomu člověka, který by byl ve stálém styku se všemi ročníky a který by
byl dostatečně výmluvný na to, aby studenty přiměl k podání přihlášky. Kdo jiný
to mohl být než pan Šturm. A samozřejmě zaměřoval svou agitaci hlavně na ty
studenty, kterým často chodila pošta na fakultu a kteří pravidelně kupovali časo-
pis „Universita Karlovaÿ. Jedním z nich jsem byl i já. Stal jsem se tedy členem
JČSMF.

Když jsem byl na vojně, vracel jsem se jednou z dovolené přes Prahu. Do
odjezdu dalšího vlaku mi zbývalo několik hodin a jezdila ještě stará dobrá šestka;
sedl jsem si na ni a odebral jsem se do míst, kde jsem předtím prožil pět let, která
— až na nějaký ten strach ze zkoušek — rozhodně mohu označit jako šťastná.
(Ta šestka byla tehdy nejkratší tramvajová linka v Praze, která jezdila z Karlova
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přes Muzeum, Hlavní nádraží, nádraží Praha–střed a Praha–Těšnov do PKOJF.)
Na starém známém tichém Karlově (Gottwaldův most tehdy ještě nestál) jsem
zase uviděl budovu fakulty. Byl večer a liduprázdno, na fakultní zahrádce však
jako dříve pracoval pan Šturm. (Byl vyučeným zahradníkem.) I on měl radost
ze setkání a tak jsem mohl v jeho společnosti na chvíli zapomenout na to, že se
nevracím do koleje, ale do kasáren.

Naposledy jsem potkal pana Šturma na podzim roku 1964 v samoobslužné
restauraci na nádraží Praha–střed; od té doby o něm nemám zpráv.

Díky panu Šturmovi jsem se stal členem JČSMF. Jistěže bych dříve či později
našel cestu do této organizace i jiným způsobem; přesto ve mně stále zůstává
myšlenková asociace „JČSMF — pan Šturmÿ. A snad i ostatní kolegové, kteří
studovali tehdy před čtvrtstoletím, dodnes v dobrém vzpomínají na toho, koho
vídali jako prvního při vstupu do budovy fakulty.

Ve vojenském v Račicích u Vyškova 1964, foto Jan Zlatník
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Československá konference o teorii grafů
Informace MVS 26 (prosinec 1985), 27–28

Psát o rozvoji teorie grafů v Československu by byla zajisté práce velmi ná-
ročná a rozsáhlá. Proto se omezíme pouze na to, že podáme stručnou informaci
o jednom z důležitých ukazatelů tohoto rozvoje. Jsou to konference, které se u nás
pořádaly. Na většině z nich se podílela i naše Jednota.

Jako počátek organizované konferenční činnosti v teorii grafů a vlastně jako
počátek rozvoje teorie grafů u nás se obvykle uvádí mezinárodní symposium o te-
orii grafů ve Smolenicích r. 1963. Nemělo by se však zapomínat na Liblice v roce
1961. Tam se konala třídenní konference, na níž nebyli jen odborníci v teorii grafů,
ale i řada pracovníků jiných oborů, kteří se chtěli s touto moderní matematickou
disciplínou seznámit. A pak ovšem přišly Smolenice v roce 1963 — první mezi-
národní symposium o teorii grafů v naší zemi. Tam jsme se mohli poprvé setkat
s řadou významných pracovníků v teorií grafů nejen z Evropy, ale i ze zámoří.
Nikdo, kdo mluví o rozvoji teorie grafů v Československu, se nezapomene o tomto
symposiu zmínit. Dále následovaly další Smolenice, již jen jako vnitrostátní kon-
ference, v letech 1966 a 1969. Obec grafových teoretiků se zatím tak rozrostla, že
ubytovací kapacita smolenického zámku byla již příliš malá a tříletý časový inter-
val příliš velký. A tak se začaly konference pořádat každoročně: v jejich pořádání
se střídaly Praha, Brno, Bratislava, Košice a Liberec. (Mezi řadou míst se ovšem
Smolenice ještě jednou objevily.) Na pořadatelství se podílely jak vysoké školy
a vědecké ústavy, tak i pobočky JČSMF. Byla ještě i dvě mezinárodní symposia
v letech 1974 a 1982, obě v Praze, a to s čím dál větší zahraniční i domácí účasti.

Vyjmenujme nyní po řadě místa a letopočty: Liblice (1961), Smolenice (me-
zinárodní) (1963), Smolenice (1966), Smolenice (1969), Zlatá Idka (1970), Modra
(1971), Štiřín (1972), Staré Splavy (1973), Praha (mezinárodní) (1974), Brno
(1975), Smolenice (1976), Jenišov (1977), Zemplínská Šírava (1978), Nová Ves
u Branžeže (1979), Pardubice (1980), Jablonec nad Nisou (1981), Praha (mezi-
národní) (1982), Zemplínská Šírava (1983), Kočovce (1984), Luhačovice (1985).

Poslední byly tedy letošní Luhačovice, pořádané Brnem. Pořadatelem v příš-
tím roce by měla být Nitra.

Uvedli jsme řadu místních jmen a žádné jméno osobní. Je to úmyslně. Je totiž
mnoho lidí, kterým by bylo třeba poděkovat za jejich práci, a nelze je všechny
vyjmenovat. Autor se necítí kompetentní k tomu, aby z nich vybíral ty nejzaslou-
žilejší. Všem patří dík!
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Jak se bude jmenovat?

Informace MVS 28 (říjen-listopad 1986), 44–46

Česká terminologická komise pro matematiku na svém pracovním semináři
v Alšovicích v červnu 1986 přišla s jistým námětem. Poněvadž jde o věc dosti
závažnou, nechtěla by autoritativně rozhodnout, dokud se k problému nevyjádří
širší obec matematiků. Obrací se ke čtenářům Informací MVS s prosbou, aby
sdělili své názory.

Mějme například rovnici

x5 − x4 − 5x3 + x2 + 8x+ 4 = 0.

Co znamená řešit tuto rovnici? Znamená to najít množinu jejich kořenů? Tato
množina je {−1, 2}. A tato informace nás asi neuspokojí. Řešit algebraickou rov-
nici neznamená jen určit množinu jejích kořenů, ale určit i jejich násobnosti.
V našem případě můžeme tedy říci, že řešení rovnice je −1,−1,−1, 2, 2.

V teorii grafů se setkáváme s pojmem stupně uzlu v grafu; je to počet hran
grafu, které jsou s tímto uzlem incidentní. Často potřebujeme vypsat stupně všech
uzlů daného grafu. Samozřejmě různé uzly mohou mít stejný stupeň; dokonce
platí, že v konečném grafu o alespoň jednom uzlu existují alespoň dva uzly o stej-
ném stupni. Dostaneme tedy opět řadu čísel, z nichž některá se opakují a u nichž
nezáleží na jejich uspořádání. Něco podobného dostaneme i tehdy, házíme-li řek-
něme padesátkrát hrací kostkou a zapisujeme-li všechny výsledky (přičemž nám
nezáleží na pořadí). A mohou být další příklady a nemusejí se skládat vždy z čísel,
ale z libovolných prvků.

Jak nazvat něco takového? Kdyby „toÿ bylo uspořádané a skládalo se „toÿ
celé z čísel, mohli bychom „toÿ nazvat vektorem. Jestliže „toÿ není uspořádané,
ale skládá se „toÿ z reálných čísel, můžeme „toÿ uspořádat podle přirozeného
uspořádání množiny reálných čísel a pak „toÿ nazvat vektorem. Je to ovšem divné,
když něco uspořádáme jen proto, abychom to mohli nějak pojmenovat. A nejsou-li
prvky „tohoÿ reálnými čísly, není nám ani tohle nic platné.

Můžeme ovšem mluvit o neuspořádaných n-ticích. To slovo „n-ticeÿ však ne-
vypadá hezky ani když se napíše, ani když se vysloví. Což teprve, když se za to
n má dosadit nějaké číslo. Jak nazvat n-tici, kde n = 101 nebo třeba n = 1?
A co když nevíme, kolik „toÿ má prvků? A co když „toÿ je nekonečné? Ani tento
případ bychom neměli vylučovat.

V anglické literatuře se „toÿ označuje jako „multisetÿ, ale v češtině by se nám
„multimnožinaÿ (neřkuli „mnohomnožinaÿ) rozhodně nelíbila.
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Vraťme se k příkladu s hrací kostkou. Jakmile se začne mluvit o takových
neřestech jako vrhcáby nebo karty, vybaví se matematikovi okamžitě teorie prav-
děpodobnosti a s ní souvisící matematická statistika. Sáhneme-li do pokladnice
její terminologie, najdeme tam termín „statistický souborÿ. Není to množina, je
to „toÿ. A nic nám nebrání, abychom škrtli slovo „statistickýÿ a abychom to,
čemu jsme dosud říkali „toÿ, nazvali „souborÿ.

Chceme-li soubor formálně definovat, můžeme říci, že je to uspořádaná dvojice
(M,f), kde M je množina a f je zobrazení množiny M do množiny přirozených
čísel. Pro každý prvek a ∈M tedy f(a) je násobnost prvku a. V souboru kořenů
rovnice ze začátku našeho článku je tedy M = {1, 2}, f(−1) = 3, f(2) = 2.
Budeme-li zapisovat soubor výčtem jeho prvků, můžeme je dávat do hranatých
závorek, abychom odlišili soubory od množin, u nichž se píší závorky složené.
Tedy v našem případě [−1,−1,−1, 2, 2]. Můžeme připouštět i nekonečné soubory;
pak množina M může být nekonečná a f je zobrazení množiny M do množiny
nenulových kardinálních čísel menších než dané kardinální číslo.

Bereme-li soubory složené z prvků jisté množiny U , můžeme zavést i charak-
teristickou funkci souboru: je to zobrazení χ množiny U do množiny kardinálních
čísel menších než dané kardinální číslo. Je-li a ∈ U a χ(a) = 0, pak a není prvkem
daného souboru. Je-li χ(a) 6= 0, pak a je prvkem tohoto souboru s násobností
χ(a).

Podobně jako máme uspořádané množiny, můžeme zavést i uspořádané sou-
bory: například [3, 2, 2, 1, 2, 3]. Formální definice bude ovšem trochu složitější a i
tvar příslušných závorek může být věcí diskuse.

S touto problematikou souvisí i základní pojmy kombinatoriky. Pro to, čemu
se dříve říkalo „permutaceÿ, se už ujal název „pořadíÿ, zatímco slovo „permu-
taceÿ značí určité zobrazení. Vyšel tedy návrh, aby se zavedly nové názvy i pro
kombinace a variace. (Slova „variaceÿ se užívá ve zcela jiném významu ve variač-
ním počtu.) Kombinaci by se říkalo „neuspořádaný výběrÿ, variaci „uspořádaný
výběrÿ; v obou případech by se dodávalo „k prvků z množiny o n prvcíchÿ a „s
opakovánímÿ či „bez opakováníÿ. Jde opět o termín vypůjčený z matematické
statistiky.

Byli bychom vděčni čtenářům, kdyby nám sdělili své názory na tyto otázky.
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Teorie a praxe barvení map
Informace MVS 28 (říjen-listopad 1986), 51–52

V roce 1976 W. Haken a K. Appel z Illinoiské university v Urbaně rozřešili
slavný problém čtyř barev. Dokázali, že libovolnou mapu v rovině lze vybarvit
čtyřmi barvami tak, aby sousední oblasti měly vždy různou barvu. (Do té doby
bylo pouze známo, že k tomu stačí pět barev.) Zmíněný výsledek vzrušil celý
matematický svět, a to nejen proto, že byl řešením přes sto let starého klasického
problému, ale i proto, že šlo vlastně o první případ, kdy se při dokazování čistě
teoretické matematické věty uplatnil v podstatné míře počítač. Autorům se po-
dařilo úlohu redukovat na obarvení sice značně velkého, ale nicméně konečného
počtu grafů; tyto grafy pak „obarviliÿ na počítači.

V této souvislosti nebude bez zajímavosti ocitovat několik řádek z rubriky
„Redakční poštaÿ v Lidové demokracii z 3. června 1986.

Barvy světa
Opět vyšel atlas světa — malý, ba co píšu — přímo kapesní! Od malička

jsem měl rád mapy. . . S dychtivostí jsem večer atlas otevřel — a udiveně hleděl
na mapu staré dobré Evropy. Vlastně ne staré! Vše bylo pečlivě vytištěno, ale
ty barvy. . . Československo odjakživa červené leželo přede mnou žluté tak, jako
bývalo Portugalsko, které teď naopak má fialovou barvu patřící tradičně Francii.
Ta se nyní skrývá pod málo výraznou hnědou barvou, kterou bylo možné dříve
vídat snad jen v Africe. I. B., Praha 2

VYSVĚTLENÍ nám podal hlavní redaktor Geodetického a kartografického pod-
niku v Praze, n. p. — ing. Aleš Hašek — dopisem ze 17. dubna 1986:

V politickém koloritu nemá každý stát ustálenou barvu „na věkyÿ a rozbarvení
lze tedy měnit. Volba barev je záležitostí redaktorů a také efektivnosti technologie.
V tomto případě ke změnám došlo v souvislosti se snížením počtu tiskových barev
na čtyři.
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Dvakrát měř, raz integruj
Matematické obzory 25 (1986), 93–94

Uvedeme „důkazÿ tvrzení, že funkce y = sinhx a y = coshx jsou si identicky
rovny.

Počítejme metodu per partes integrál∫
ex sinhx dx.

Položíme u′ = ex, v = sinhx; potom u = ex, v′ = coshx a máme:∫
ex sinhx dx = ex sinhx−

∫
ex coshx dx. (1)

Nyní počítejme opět metodou per partes integrál∫
ex sinhx dx.

Položíme u′ = ex, v = coshx; potom u = ex, v′ = sinhx a máme:∫
ex coshx dx = ex coshx−

∫
ex sinhx dx.

Dosazením do (1) dostáváme:∫
ex sinhx dx = ex(sinhx− coshx) +

∫
ex sinhx dx.

Stejné členy na různých stranách rovnice se ruší, tedy

0 = ex(sinhx− coshx).

Máme zde součin rovnající se nule. Protože ex > 0 pro všechna reálná x, musí
platit

sinhx− coshx = 0

a tudíž
sinhx = coshx

pro všechna reálná x.
To samozřejmě neplatí. Vaší úlohou je nalézt chybu v tomto „důkazuÿ.
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Autorské řešení

Neurčitý integrál není jedinou funkcí, ale nekonečnou množinou funkcí, z nichž
libovolné dvě se liší o konstantu. Proto z rovnice∫

ex sinhx dx = ex(sinhx− coshx) +
∫
ex sinhx dx

neplyne
0 = ex(sinhx− coshx),

ale pouze to, že funkce y = ex(sinhx− coshx) je konstantou. Snadno bychom se
přesvědčili, že tomu skutečně tak je; platí ex(sinhx − coshx) = −1 pro všechna
reálná x.

Na Drábských světničkách o Velikonocích 1966, foto Karel Braniš
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Hrajeme si s mikropočítačem
Matematické obzory 27 (1986), 51–55

Matematikovi se může stát, že se mu octne na stole mikropočítač SAPI-1
(zvaný důvěrně „sapíčkoÿ). V takovém případě se rozzáří jako dítě nad novou
hračkou (však v každém člověku je kus dítěte), zvláště když se doví, že tento počí-
tač lze programovat velmi jednoduchých jazykem MIKRO-BASIC JPR-1 (viz [2],
[3]). Jeho nadšení však poněkud ochladne, jakmile se doví, že SAPI-1 počítá pouze
s celými čísly, a to ještě pouze od −32767 do 327767 (je totiž 32767 = 215 − 1).
Když tedy novopečený programátor zdárně vytvoří několik programů na základní
náměty z teorie čísel, jako je například rozklad čísla na součin prvočinitelů nebo
Eukleiduv algoritmus nalezení největšího společného dělitele dvou čísel, zdá se
mu, že už více se toho prostě na „sapíčkuÿ dělat nedá. (Chceme-li vypisovat ně-
jaké zajímavé posloupnosti, například posloupnost faktoriálů nebo Fibonacciovu
posloupnost, dojdeme za chvíli k členu většímu než 32767 a stroj ukončí výpočet
s bezradnou otázkou HOW?.) Co tedy s objektem (ať je to člověk nebo stroj),
který na otázku, kolik je jedna děleno dvěma, odpoví, že je to nula?

Je pravda, že při opravdu badatelské práci v matematice nám „sapíčkoÿ
mnoho nepomůže. Někdy potřebujeme počítat se zlomky, někdy s vysokými čísly,
a nenastane-li žádný z těchto případů, pak si prostě všechno spočítáme sami a
nepotřebujeme k tomu počítač. Nepodceňujme však didaktickou hodnotu tohoto
mikropočítače a příslušného programovacího jazyka. Jeden lyžařský instruktor
kdesi v Alpách vymyslil zajímavý učební postup. Používá při něm lyží různých
velikostí. Začíná nejmenšími, které jsou jen o málo delší než boty. Čím větší po-
kroky dělají jeho svěřenci, tím delší lyže dostávají, a nakonec dojdou k lyžím
normální velikosti. Podobně kdo získá určitou programátorskou rutinu na „sa-
píčkuÿ, u velkého počítače jako když ji najde. I když počítače a programovací
jazyky jsou různé, určité programátorské postupy se nemění. Proto se SAPI-1
může vhodně uplatnit i v zájmových matematických kroužcích.

Ve zmíněných programátorských postupech se můžeme pocvičit třeba kresle-
ním obrázků. Leckdo by namítl, že je to samá legrace a žádná matematika. Záleží
ovšem na tom, jaké obrázky se kreslí. Obrázkem zajímavým z hlediska geometrie
je například švýcarská vlajka; proto si ji zkusíme na počítači nakreslit.

Švýcarská vlajka je jednou ze dvou státních vlajek, které mají tvar čtverce
(ta druhá je vatikánská). Stanovené rozměry bílého kříže neznám; snad se Švýcaři
nebudou zlobit, když jejich vlajku nakreslím tak, jak je znázorněno na obr. 1.
Plocha, která je na skutečné vlajce červená, je zde vyplněna písmeny C, což je
začáteční písmeno slova „červenýÿ bez háčku. Bílá plocha je prostě prázdná.
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Obr. 1

Jak naprogramujeme tisk? Mohli bychom vypsat jeden řádek po druhém,
každý s příkazem PRINT. To však by opravdu nebyla žádná matematika a legrace
také ne; byla by to nádeničina nedůstojná matematiků a nakonec by bylo jedno-
dušší vypsat to celé na psacím stroji.

My tu matematiku budeme uplatňovat v matematickém myšlení. To se vy-
značuje abstrakcí, hledáním společných vlastností různých objektů. Jaké společné
vlastnosti mají jednotlivé řádky obrázku? Především se každý z nich několikrát
za sebou opakuje; počet těchto výskytů můžeme brát jako proměnnou P . Dále ke
každému řádku existuje číslo Q takové, že nejprve máme 9−Q písmen C, potom
2Q mezer a nakonec opět 9−Q písmen C. Můžeme si tedy sestavit podprogram:

110 FOR A= 1 TO P

120 FOR B = 1 TO 9-Q

130 PRINT "C",

140 NEXT B

150 TAB (2*Q)

160 FOR B = 1 TO 9-Q

170 PRINT "C",

180 NEXT B

190 PRINT

200 NEXT

210 RETURN

Vidíme, že nejprve máme P = 3, Q = 0, potom P = 4, Q = 2, potom P = 4,
Q = 6, potom opět P = 4, Q = 2 a nakonec opět P = 3, Q = 0. Hlavní program
bude tedy vypadat takto:

10 PRINT "ŠVÝCARSKA VLAJKA"

20 PRINT

30 P = 3: Q = 0: GOSUB 110

40 P = 4: Q = 2: GOSUB 110
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50 Q = 6: GOSUB 110

60 Q = 2: GOSUB 110

70 P = 3: Q = 0: GOSUB 110

80 END

Vidíme, že to písmeno C se nám v programu vyskytlo všehovšudy dvakrát.
Můžeme zkoušet ovšem i jiné vlajky; jistě pocítíme uspokojení, podaří-li se nám
vlajka řecká. A můžeme kreslit i erby. Se lvy, orlicemi a růžemi bychom ovšem
měli potíže, ale erby s tzv. heroldskými figurami (břevna, kůly a podobně) nám
vyjdou docela pěkně.

Zábavný je i program „Opilý námořníkÿ. Je inspirován jistou úlohou z teorie
pravděpodobnosti. Námořník potřebuje ujít daný úsek cesty rovnoběžně s moř-
ským břehem. Poněvadž je opilý, je při každém jeho kroku pravděpodobnost pouze
1
3 , že to bude krok rovně dopředu; s pravděpodobností 13 to bude úkrok vpravo
a s touž pravděpodobností úkrok vlevo. Je dána počáteční vzdálenost od moře a
délka cesty; má se vypočítat pravděpodobnost, že námořník nespadne do moře.

Nebudeme nyní řešit úlohy z teorie pravděodobnosti, ale ukážeme si námořní-
kovu cestu na displeji. Využijeme při tom generátoru náhodných čísel, kterým je
náš mikropočítač vybaven. Musíme ovšem trochu situaci upravit. Úkroky vpravo
a vlevo by se těžko předváděly; proto raději budeme předpokládat, že každý ná-
mořníkův krok jde vpřed, ale některý rovně, jiný šikmo vpravo či šikmo vlevo;
každý z těchto případů má pravděpodobnost 13 . Moře bude představovat levý
okraj displeje.

Poněvadž do jednoho řádku displeje se vejde čtyřicet znaků, postavíme ve
vzdálenosti čtyřiceti kroků od moře zeď, která námořníkovi zabrání vzdálit se pří-
liš daleko od moře a utéci nám z displeje. Jednotlivé námořníkovy polohy budeme
značit znakem ¤, který nám při troše fantazie může připomínat námořnickou če-
pici při pohledu shora. Použijeme tohoto programu:

10 PRINT "OPILY NAMORNIK"

20 INPUT "VZDALENOST OD MORE" P

30 INPUT "DELKA CESTY" Q

40 X = P

50 FOR Y = 1 TO Q

60 R = RND(3)

70 X = X + R - 2

80 IF X = 0 PRINT "NAMORNIK UTONUL": END

90 IF X = 41 X = 40

100 TAB(X-l): PRINT "¤"

110 NEXT Y

120 PRINT "NAMORNIK STASTNE DOSEL"

130 END
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Při tomto programu můžeme volit počáteční vzdálenost od moře i délku cesty.
Vzdálenost od moře by ovšem měla být mezi 1 a 40; nejlépe je zvolit 20. Za délku
cesty můžeme klidně zvolit třeba 1000; cesta probíhá rychle. Hodnota proměnné
R v příkazu 60 je číslo náhodně vybrané z čísel 1, 2, 3; podle něho se pak určuje
námořníkův krok v příkazu 70. Smysl příkazu 80 je jasný; příkaz 90 představuje
zmíněnou zeď. Pomocí příkazu 100 se pak tiskne námořníkova poloha ve vzdále-
nosti X od moře. Je zábavné sledovat námořníkovu cestu, trnout nad jeho osudem
v blízkosti moře nebo se dívat na něho, jak naráží do zdi.

Generátoru náhodných čísel můžeme využít i při programování známé hry
„kámen — nůžky — papírÿ. Tuto hru pak hraje člověk se strojem a oba v ní
mají stejné šance, na rozdíl například od známé hry s odebíráním zápalek z řady,
při níž počítač hladce porazí každého hráče, který neovládá příslušnou strategii.
Programování různých společenských her je tedy další možností využití „sapíčkaÿ.

Důležitou oblastí využití celočíselného počítání je kalendář. Můžeme si sesta-
vit ”věčný kalendář”, který nám k danému datu určí příslušný název dne v týdnu.
Jiný program nám řekne, kolik dní uběhlo mezi dvěma zvolenými daty nebo jaké
datum bude za určitý počet dní. Kdo se přesně vyzná v některém cizím kalen-
dáři, například muslimském nebo židovském, může si sestavit program na převod
z jednoho kalendáře do druhého.

Na „sapíčkuÿ můžeme i rozřešit úlohu 3 z [1]. Autor článku ovšem zajisté měl
na mysli řešení logickou úvahou, nikoliv takto. Ale to nevadí; počítač nám řekne,
jak to s tou posloupností je, a my pak můžeme uvažovat, proč tomu tak je.

Další možnosti jsou převod zápisu čísla z arabských číslic do římských a ob-
ráceně, převod z latinky do Morseovy abecedy a obráceně. Můžeme využívat i
zvukových efektů (příkaz BEEP). Zkrátka je mnoho možností, jak si s mikropo-
čítačem hrát a při tom se cvičit v programování i v matematickém myšlení.

Literatura

[1] Burjan, V.: Informácia o korešpondenčnom semináři. Mat. obzory 22 (1984),
21—26.

[2] Programové vybavení SAPI-1. Tesla ELTOS DIZ 1983.

[3] Smutný, T.: Programování mikropočítače JPR-1. Amatérské rádio 32 (1983),
64—80.
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O počítači a o člověku — trochu jinak
Matematické obzory 28 (1987), 91–93

O vztahu počítače a člověka se toho už napsalo mnoho. Nemělo by tedy smyslu
přilévat vodu do moře tím, že bychom psali o tom, jaké zázraky dokáže počítač
a jak se přičiňuje o vědecký a technický pokrok. Všimněme si raději obyčejného
člověka, který ve svém zaměstnání počítače neužívá. Jak na něho působí počítače,
které jsou v jeho bezprostředním okolí? (Tedy nikoliv například počítač, který řídí
linku na výrobu kravat, jejíž výrobky náš člověk nosí.) Náš člověk asi ocení to,
jak počítač zrychlil obsluhu vkladatelů ve spořitelnách a vydávání letenek. Jinak
však ani příliš nepociťuje, že by právě jemu počítač nějak pomáhal. Naopak, někdy
dokonce pociťuje i to, co by se dalo (s trochou nadsázky) nazvat „zotročení člověka
strojemÿ.

Člověk například vyplňoval pravidelně jisté úřední formuláře. Náhle se objeví
formuláře jiné, to proto, že příslušnou agendu bude od nynějška provádět po-
čítač. A to znamená, že už nebude možno vyplňovat formulář mateřštinou, ale
jedině číselnými kódy, jinak by tomu počítač nerozuměl. Kódovníky jsou ovšem
k dispozici, například k řádkům 11–18 je kódovník na čísle dveří 28, k řádkům
19–40 na čísle dveří 42. A ty číslice se nesmějí psát nějak halabala, ale přesně do
předtištěných okének. A ovšem se musejí psát strojem; není to vůbec lehké, pro-
tože vzdálenost dvou sousedních okének vůbec neodpovídá vzdálenosti sousedních
dvou písmen napsaných na stroji. Ale na to si člověk musí zvyknout; technický
pokrok to zkrátka vyžaduje.

Někteří člověkovi kolegové jsou pověřeni inventurou kanceláří. Člověk zaslechne
z jejich rozhovoru větu: „Musí to přesně klapnout, protože to bude zpracovávat
počítač.ÿ Člověku se zdá, že jde o optimistickou důvěru v počítač. Skutečnost
je trochu jiná. Jde o to, že bude třeba věnovat zvýšenou pozornost počítání
(ovšemže ručnímu), aby všechno správně vyšlo, protože po ukončení této práce
přijde na scénu přísný revizor v podobě počítače; ten po lidech všechno zkon-
troluje a běda, bude-li někde chyba! Dokud počítač nebyl, neměl na podrobné
kontrolování výsledků nikdo čas, takže se menší chyba dala přehlédnout. Nyní
tedy počítač umožní, aby byla skutečně na lidi patřičná přísnost.

Je vůbec mnoho věcí, které by se daly počítat, ale které se dosud nepočítaly,
protože na to nikdo neměl čas. Jde především o nejrůznější statistiky. Když se
zakoupí počítač, musí se nějak využít, aby peníze do něho investované nepřišly
nazmar. Tak se může přijít na ledacos. Na vysoké škole by třeba mohlo někoho
napadnout, aby se počítala korelace mezi známkou u zkoušky a počtem obyvatel
města či obce, odkud zkoušený student pochází. (Doufám, že to zatím nikoho
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nenapadlo a že to nikoho nenapadne ani po přečtení tohoto článku.) Pak se může
vyhlásit, že každý zkoušející musí vedle známky napsat příslušný počet obyvatel.
Pokud jej student nezná, musí si jej zkoušející zjistit někde v literatuře, ale je
nutno, aby to bylo hotovo nejpozději v den po zkoušce do osmi hodin ráno, aby
počítač mohl průběžně pracovat. Po nějakém čase by se buď prohlásilo, že to po-
čítat nelze, protože na to není strojový čas, nebo by se zjistilo, že mezi uvedenými
proměnnými není žádná závislost. Takto by bylo postaráno o pracovní vytížení
stroje i lidí.

Na těchto příkladech vidíme, že počítač může zdárně působit na rozvoj byro-
kracie. A je to docela přirozené. Byrokrata bychom mohli definovat jako člověka,
který je zevrubně obeznámen s literou určitých úředních předpisů, ale nechápe
jejich ducha. Potom počítač je ideálním příkladem objektu, který splňuje definici
až na to slovo „člověkÿ. Je schopen se naučit nazpaměť třeba všem zákonům světa
od doby Chammurabiho až do dneška, pochopit však není schopen nic. Když se
totiž uvažuje o rozdílech mezi počítačem a člověkem, obvykle se opomíjí jedna
věc. Člověk nezískává své vzdělání zdaleka jen čtením či posloucháním přednášek
a různých poučování, ale prochází neustále tím, čemu se říká škola života. To
počítači chybí, protože ten nežije.

Vezměme takovou banální situaci jako pozdní příchod žáka do školy. Před-
stavme si, že by se žák místo učiteli měl omluvit počítači. Lze ovšem sestavit
seznam důvodů pozdního příchodu, které mohou být uznány jako řádná omluva.
Pokuste se však takový seznam sestavit tak, abyste měli jistotu, že jste na nic
nezapomněli. Život je totiž rozmanitý a může přinést situace, které by žádnému
sestavovateli seznamu nepřišly na mysl. Nicméně učitel je člověk a tak lidsky
zváží, zda je něco důvodem k omluvě, i když to není zapsáno v žádném seznamu.
Počítač by ovšem nedovedl nic jiného než projít seznam bod po bodu a nakonec
prohlásit, že omluvu neuznává, protože jde o případ v seznamu neuvedený.

Snad se zatím nemusíme bát takových vizí jako ze hry „RURÿ bratří Čapků.
Počítače se tak snadno proti nám nevzbouří a neuchopí se moci nad námi. Měli
bychom však dát pozor, abychom jim tu moc nedali sami. Připomeňme si jiné dílo
Karla Čapka, a to povídku „Poslední soudÿ. V ní se říká, že člověk patří k lidem
a že ho mohou soudit zase jen lidé. Bylo by špatné, kdyby o důležitých věcech
týkajících se lidí měly rozhodovat počítače. Mohou pomáhat ledakomu, třeba
i soudcům a učitelům; neměly by však vydávat rozsudky ani psát vysvědčení.
A nikdy by se neměla vyslovit věta: „Nedá se nic dělat, rozhodl o tom počítač!ÿ
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Počítače do našich domovů?
Matematické obzory 29 (1987), 11–14

Ještě před deseti lety by to bylo zcela absurdní, ale dnes už lidé zcela vážně
kladou otázku: „Mám si do domácnosti koupit počítač?ÿ Pokud takovou otázku
někdo položí mně, odpovídám záporně; říkám, že na výpočet toho, kolik utratíme
měsíčně za chléb, se počítač opravdu nevyplatí.

Vyjděme z prvotní funkce počítače; jak už nám sám název říká, je to po-
čítání. Výpočty, které v běžném životě provádíme, nejsou takového charakteru,
že bychom si museli od nich pomáhat nákladnou technikou. Zpravidla počítáme
peníze, a jen výjimeční jedinci mají při tom zapotřebí užívat čísel řádově deset
na šestou. Také zpravidla nepočítáme na více než dvě desetinná místa; to je tím,
že československá koruna se dělí pouze na sto haléřů. Při počítání užíváme jen
základních početních úkonů, takže vystačíme s tužkou a papírem. Pokud bychom
výjimečně potřebovali odmocňovat nebo logaritmovat nebo pokud bychom byli
příliš líní násobit a dělit, poslouží nám to, čemu se běžně říká kalkulačka a pro
co se nyní razí název počítačka [1]. Ani množství dat, která musíme zvládat, není
nijak ohromné. Zkrátka bychom si asi těžko vzpomněli na něco z našeho běžného
života, na co bychom potřebovali počítačový program.

Počítač ovšem umí i jiné věci než samotné počítání. Mohl by například regu-
lovat teplotu v pokoji. Vyžadovalo by to ovšem složité úpravy. Lidé, kteří mají
doma ústřední topení, bývají zpravidla rádi, když je vůbec mohou ovládat ručně,
to jest když mohou pohybovat ovládacím kolečkem.

Počítač může i provozovat hudbu. Například IQ 151 má vestavěný program
na vydání tónu dané délky a výšky. Je to výhodné zejména pro toho, kdo nehraje
na žádný nástroj; počítač mu umožní zahrát si jednoduchou melodii přímo podle
not. Známou lidovou píseň z Bydžovska „Holka modrookáÿ zahraje podle tohoto
programu:

10 REM HOLKA MODROOKÁ

20 FOR I~= 1 TO 52

30 D = 40

40 IF I~< 3 OR I~= 15 OR I~= 16 OR I~= 25 THEN D = 80

50 IF I~= 42 OR I~= 43 OR I~= 52 THEN D = 80

60 READ

V~70 POKE 23,

V~80 POKE 24, D

90 CALL HEX(F973)
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100 WAIT(2)

110 IF I~= 25 THEN WAIT(5)

120 NEXT

I~130 END

140 DATA 34, 30, 34, 39, 41, 34, 39, 41, 46, 39, 34, 39, 41, 34, 34

150 DATA 30, 34, 39, 41, 34, 39, 41, 46, 39, 41, 39, 41, 46, 39, 34

160 DATA 39, 41, 34, 39, 41, 34, 39, 41, 46, 39, 34, 39, 41, 34, 34

170 DATA 30, 34, 39, 41, 34, 39, 41, 46, 39, 41

Je to pěkné netradiční využití počítače, ale kupovat si počítač pouze jako
hudební nástroj, to by bylo přece jen trochu zvláštní.

Víme, že pomocí počítačů je možno uchovávat nesmírné množství informace
s možností rychlého vyhledání a použití. I pokusme se sestavit si telefonní seznam
svých známých v podobě programu pro počítač; v případě potřeby vložíme do
počítače jméno a on nám okamžitě sdělí telefonní číslo. Znamená to napsat řadu
příkazů typu IF J$ = "MILOSLAV SKOCDOPOLE" THEN PRINT 32417

Chceme-li nyní telefonní číslo Miloslava Skočdopole, sáhneme nejprve po se-
znamu našich programů a zjistíme, kde na magnetofonové pásce máme telefonní
seznam. Pak jej nahrajeme. Chvíli vzpomínáme, jak se ten Skočdopole jmenuje
křestním jménem. Zdá se nám, že Miroslav; když nám počítač na toto jméno
žádné číslo nevydá, opravíme to na správné jméno Miloslav, ale zase omylem udě-
láme mezi křestním jménem a příjmením dvě mezery místo jedné, takže k žádané
rovnosti hodnot řetězcové proměnné stále nedochází. Napadne nás pak asi, že
nejjednodušší v tomto případě je dát si vypsat program a nalézt v něm příslušný
řádek. Kdybychom neměli počítač, nepotřebovali bychom seznam programů a
místo něho bychom mohli mít seznam telefonních čísel; místo programu pro po-
čítač bychom přímo našli číslo Miloslava Skočdopole.

K čemu je tedy vlastně osobní počítač? zdá se, že hlavně na hraní. Odtud
také pochází onen veliký zájem o mikropočítače u dětí. Dívat se na televizi je
zábava pasivní. Zato počítač poskytne člověku televizní podívanou podle jeho
přání. Lze na něm například hrát tenis. Cvičí se při něm postřeh podobně jako při
skutečném tenise, ale není při něm ta tělesná námaha. Jednou se počítačový tenis
možná stane uznávaným sportem. Je otázka, zda by měl být potom považován za
duševní sport jako šach; přece jen je to něco odlišného, co se před érou počítačů
prostě nevyskytovalo.

Jsou i hry, kde je jen jeden lidský hráč; ten druhý je počítač. To je teprve něco
— mít partnera do hry, který je s námi ochoten hrát kdykoliv, nikdy neříká, že
nemá čas nebo náladu. Že je to ovšem zloděj času, to je jisté.

Zkrátka počítač může sloužit jako hračka pro děti i pro dospělé; je to ovšem
hračka značně drahá. Píše-li se v novinách o nadšení, s nímž děti (dokonce prý
i předškolní) přijímají počítače, neměli bychom z toho ukvapeně vyvozovat, že
naši mladou generaci zachvátila nějaká epidemie lásky k matematice. Děti jsou
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nadšeny především počítačovými hrami. Jestliže dítě hraje na počítači válku s
Marťany, může se laik domnívat, že se zabývá programováním nebo dokonce ma-
tematikou. Pokud se má člověk ovšem doopravdy učit programování, musí nejprve
něco znát z matematiky. Pokud by si měl někdo zatěžovat paměť programovacím
jazykem, aniž by věděl, k čemu ho může použít, bylo by to totéž jako učit se v ci-
zím jazyce terminologii vědeckého oboru, o němž nemáme ponětí. Člověk musí
nejprve poznat věci, které by se těžko počítaly bez počítače, aby viděl, že počítač
je opravdu i k něčemu jinému než k hraní tenisu a válek s Marťany. A pak v něm
může počítač i vzbudit a posilovat zájem o matematiku.

Vezměme si například příkazy cyklu. Je samozřejmě zábavné zkusit si třeba
takovýto krátký program:

10 FOR A~= 1 TO 10000

20 PRINT A; "XY JE VUL!"

30 NEXT

A~40 END

(Za to XY se ovšem dosadí konkrétní jméno.) Kvůli něčemu takovému ovšem
příkazy cyklu vymyšleny nebyly. Aby člověk dokázal ocenit jejich užitečnost, musí
znát výrazy jako

∑n
x=1 xi či n! nebo aspoň vědět něco o prvočíslech. A právě na

prvočíslech si můžeme ukázat, jak může zájem o programování vést k zájmu
o matematiku.

Chtěli bychom vyhledat všechna prvočísla řekněme menší než 10000. Můžeme
to zkusit tak, že bereme postupně čísla a od 1 do 10000. U každého takového čísla
a pak bereme všechna čísla b taková, že 2 ≤ b ≤ a− 1 a zkoušíme, zda je číslo a
některým z nich dělitelno; není-li dělitelno žádným z nich, je to prvočíslo.

Když to zkusíme, vidíme, že to jde nějak pomalu. Začneme tedy přemýšlet,
zda by to nešlo nějak zkrátit. A při tom nás může napadnout, že každé prvočíslo
kromě 2 a 3 má tu vlastnost, že při dělení šesti dává zbytek 1 nebo 5; tedy se
můžeme omezit jen na zkoumání takovýchto čísel a. Vida — napadlo by nás bez
počítače přemýšlet o něčem takovém? A ta čísla b také nemusejí být všechna
taková, že 2 ≤ b ≤ a− 1, ale stačí lichá čísla taková, že 5 ≤ b ≤ [

√
a].

Má tedy počítač své místo v domácnosti? Má v ní takové místo jako mikroskop,
astronomický dalekohled nebo zařízení temné komory. Je to prostředek, který
nepotřebujeme v běžném životě, ale který může zpříjemnit život tomu, komu se
stane matematika a programování vážným koníčkem (ať už je to dítě či dospělý).
Pokud o vážného koníčka nejde, měl by si člověk opravdu raději rozmyslit, zda si
počítač opatří; ono to válčení s Marťany také nikoho nebude bavit věčně.

Literatura

[1] Názvy a značky školské matematiky. SPN, Praha (v tisku).

115



Projev na oslavě 125. výročí JČSMF
v Liberci

Vyslechli jsme právě přednášku o historii Jednoty československých matema-
tiků a fyziků. A znělo to jako pohádka. Byli jednou čtyři studenti; jmenovali se
Blažek, Finger, Laun a Vaňaus. A ti měli tak rádi matematiku a fyziku, že jim
nestačily univerzitní přednášky o těchto vědách, a tak se rozhodli založit „Spolek
pro volné přednášky z mathematiky a fysikyÿ. To bylo před 125 lety. A během
těch 125 let jejich spolek rostl a rostl jako pohádkový Bumbrlíček. Brzy se z něho
stala Jednota českých mathematiků, potom Jednota českých mathematiků a fy-
siků, ještě později Jednota československých matematiků a fyziků a Jednota slo-
venských matematikov a fyzikov. A vznikly pobočky, sekce, odborné skupiny a
komise.

O činnosti Jednoty toho víme mnoho. Oceňujeme její význam jak pro rozvoj
matematiky a fyziky samotné a pro vyučování těmto vědám, tak především pro
jejich popularizaci formou přednášek a seminářů pro dospělé i mládež a organizace
žákovských soutěží. Mne samotného přivedly k matematice jednak matematická
olympiáda, jednak matematické semináře liberecké pobočky JČSMF pro žáky
středních škol, které organizoval doc. František Dušek, čestný člen JČSMF.

O těchto věcech se však už mluvilo při nejrůznějších příležitostech. Proto bych
se dnes chtěl zaměřit na význam Jednoty z jiného zorného úhlu. Především bych
chtěl, abychom se zamyslili nad významem pojmu kolegiality.

Člověk nežije sám; celý život je obklopen jinými lidmi a záleží na jeho vztazích
k nim. K rodičům, sourozencům a dětem je poután vztahem pokrevní příbuznosti.
Ke svému životnímu partnerovi je vázán citovým vztahem; je nutno zdůraznit, že
manželku či manžela si člověk vybírá podle vlastní vůle. Rovněž přátele si člověk
vybírá podle vlastní vůle a vztah přátelství je rovněž vztahem citovým.

Život je však takový, že člověk nemůže být stále obklopen jen rodinou a přáteli.
Značnou část dne je nucen trávit mezi svými kolegy. Mezi ním a jimi vzniká vztah
kolegiality. Je to vztah rozumový, který však může přerůst ve vztah citový. Má-li
člověk žít mezi jinými lidmi, pak ho rozumová úvaha vede k tomu, že je nutno
vytvořit určitý modus vivendi, aby toto soužití bylo snesitelné pro obě strany. Tak
vzniká prvotní, rozumový vztah kolegiality. Člověk může mít ke kolegovi citový
vztah neutrální nebo i záporný, rozum ho však vede k tomu, aby s ním jednal
kolegiálně. Postupem času se však vztah kolegiality může měnit ze vztahu výlučně
rozumového ve vztah, který je částečně i citový. Myslím, že všichni máme rádi

116



abiturientské sjezdy. S našimi spolužáky před lety nás spojovala nejdříve pouze
společná povinnost docházet do jedné třídy na vyučování. Pak vznikal postupně
citový vztah. Jistě zdaleka o všech spolužácích nemůžeme tvrdit, že byli našimi
přáteli. Byli však našimi kolegy a my i po letech jsme šťastní, když se opět ocitáme
mezi nimi. Naše kolegialita přerostla ze vztahu rozumového ve vztah citový.

Je známo, že se snáze vytvoří mezi dvěma lidmi citový vztah, mají-li oba ně-
jaký společný zájem. Matematicky bychom mohli mluvit o jisté transitivitě, a to
na sjednocení množiny L určitých lidí a množiny Z jejich zájmů. Je-li prvkem
množiny Z například pěstování kaktusů a mají-li prvky x, y množiny L vřelý
citový vztah k němu, je dost pravděpodobné, že se vytvoří i citový vztah mezi
nimi navzájem. Je to tedy jistá tranzitivita na L ∪ Z, ovšem pouze fuzzy tranzi-
tivita, jako ostatně všechno, co se týká lidí a jejich života, je do jisté míry fuzzy.
A v množině Z lidských zájmů nejsou jen různé koníčky, ale i tak vážné vědy
jako matematika a fyzika. Ani množinu L jsme si zatím blíže nespecifikovali, ale
není nikde řečeno, že by to musela být pouze množina lidí z jednoho pracoviště.
Nedávno jsme tu měli kolegu z Tartu a kolegu z Novosibirska, před trochu delší
dobou kolegu z Grenoblu. Jsou to opravdu naši kolegové, třebaže žijí a pracují
daleko od nás a mluví jinou řečí než my. Zůstaňme však nyní v hranicích naší
vlasti. Jistě bychom chtěli, aby všichni, kdo se zabývají matematikou a fyzikou,
byli sobě navzájem dobrými kolegy. A máme u nás organizaci, která tomu dopo-
máhá. Je to ogranizace zabývající se výlučně matematikou a fyzikou, a přitom
neomezená na určité místo, ale působící po celé naší zemi.

Slyšel jsem kdysi otázku, k čemu naše Jednota vůbec je; vyslovil ji kolega
z velkého univerzitního města. Nechci mu to zazlívat; chci tím jen dokumentovat,
že my z menších měst pociťujeme potřebu existence Jednoty více než ostatní.
Více než ostatní potřebujeme styk se svými vědami a se svými kolegy v těchto
vědách, a ten nám umožňuje právě Jednota.

Uvažujeme-li o rozdělení JČSMF na pobočky, připomene nám to heslo na
vlajce Panamského průplavového pásma „The land divided — the world unitedÿ.
Svou pobočku nemáme proto, abychom se v ní izolovali od ostatních, ale naopak
k tomu, aby nám to usnadňovalo naši činnost. A je třeba poznamenat, že také
k tomu, aby nás to k té činnosti nutilo; nelze totiž mít pobočku a nic v ní nedělat.
Kdyby nebylo poboček, asi by té činnosti mimo univerzitní centra bylo podstatně
méně.

Jednota žije 125 let, naše pobočka 31 let. Vykročíme tedy do další osminy
tisíciletí Jednoty a zanedlouho i do další třetiny století naší pobočky. Co si přát
do dalších let? Vyslechli jsme zde přednášku a znělo to jako pohádka. Kdysi před
125 lety žili Blažek, Finger, Laun a Vaňaus. Už nežijí, ale žije jejich dílo. Láska
k vědě a elán Blažka, Fingera, Launa a Vaňause ať žijí v každém z nás! Vivat,
crescat, floreat!
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Nad jednou starou knihou
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 32, 4 (1987), 223–227

Leží přede mnou kniha, která se jmenuje Dějepis Jednoty českých mathema-
tiků. Jak se dovídám z podtitulu, vyzván byv výborem, sepsal ji PhDr. Václav
Posejpal, soukromý docent české university a professor c. k. I. Reálky na Králov-
ských Vinohradech. Vydána byla v Praze roku 1912 nákladem Jednoty českých
mathematiků. Dnes, kdy se připravujeme na 125. výročí založení naší Jednoty,
není jistě neužitečné trochu se do této knihy začíst.

Kniha začíná popisem poměrů na vysokých školách v českých zemích v onom
pro nás památném roce 1862 z pera jednoho ze zakladatelů Jednoty, Gabriela
Blažka. Dovídáme se, kdo tehdy přednášel matematické a fyzikální předměty —
Kulik, Matzka, Pierre, Lippich, Böhm. Čteme i o jistých jejich svéráznostech;
o Matzkovi se například píše: „Přednášel jednotvárně, polo obrácen k tabuli,
stále porovnávaje výsledky se zápisy, jež měl po ruce; nahodilou chybu početní
vymazával prstem, a vyskytl-li se kamínek ve křídě, vrhl ji velkým obloukem
přes hlavy posluchačů do levého kouta posluchárny. My žertovně tuto vlastnost
připisovali delšímu jeho pobytu na škole bombardérské.ÿ

Pak již se přichází k onomu okamžiku, na který dnes vzpomínáme — k založení
Jednoty. Stojí za to opět citovat vzpomínky G. Blažka:

Taktéž jsme poznali, že toliko soustavné a intensivní studium vědy,
zejména mathematiky, poskytuje záruky konečného ovládnutí a úpl-
ného sobě přisvojení rozsáhlé látky, a že výsledku toho docíliti nelze
periodickým, ač sebe pilnějším, studiem jednotlivé partie za účelem
kolokvia. Jsouce vedeni těmito úvahami sestoupili jsme se již během
zimního semestru 1860 – 1 čtyři posluchači, a sice Gustav Müller,
nyní Ph. Dr. a professor na zdejším ústavu pro vzdělání učitelů, Hugo
Pavlík, nyní Ph. Dr. a prof. na ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,
Jos. Richter, nyní prof. fysiky na zdejší vyšší německé reálce, a já
za tím účelem, abychom mathematiku soustavně studovali a zároveň
v přednášení se vycvičili. Pořídili jsme si tabuli a každý z nás Schlö-
milchovo kompendium vyšší analyse, jež jsme soustavně prostudovati
hodlali. Setkávali jsme se pravidelně týhodně dvakrát v bytu jednoho
z nás, a tu ten, na něhož padl los, počal přednášeti, pak pokračoval
druhý, třetí a čtvrtý v pořadí opět losem stanoveném; tím se docílilo,
že každý z nás nucen byl, aby důkladně prostudoval celou látku, která
ve schůzi předchozí k přípravě vyměřena byla. Forma přednášky se po-
suzovala, jednotlivý upozorněn byl na vady, jichž snad sám neznal, a
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o celém jednání sepsán protokol. Mimo to směl každý přinášeti zape-
četěné mathematické otázky, jež ostatní dle libosti přejímali, jsouce
ovšem jaksi čestně vázáni, aby se též o řešení úlohy dle možnosti
zasazovali; písemné elaboráty opět od jednotlivců do co obsahu i do
formy písemně se posuzovaly. Mohu směle tvrditi, že tento náš zcela
soukromý spolek, k němuž později i Finger se přidružil, stal se bezpro-
střední příčinou založení Spolku pro volné přednášky z mathematiky a
fysiky. Neboť ačkoliv náš spolek částečně pro ochabnutí, částečně pro
roztrpčení některých účastníků následkem ostřejší kritiky za nějakou
dobu se rozešel, jevil přece tak blahodárné účinky, že se vnutila otázka,
zdali by nebylo prospěšno, založiti na základě takto nabytých zkušeností
širší a veřejný spolek. A skutečně porady v tom směru konané nemi-
nuly se s výsledkem i spojili se (jak stojí psáno na str. 13 protokolů
spolku pro volné přednášky) posluchači mathematiky Jos. Laun, Jos.
Vaňaus, Jos. Finger a Gabriel Blažek dne 22. července 1861 a vy-
pracovali návrh stanov spolku pro volné přednášky z mathematiky a
fysiky.

A zde již máme jména čtyř zakladatelů. Prvním předsedou se nestal nikdo
z nich, zřejmě proto, že byli tehdy pouhými studenty. Stal se jím dr. Grünwald.
Členem se mohl stát pouze ten, „jenž samostatnou prací nebo řešením jemu
přikázaného úkolu svou způsobilost prokázalÿ. Není divu, že leckomu se to nelíbilo;
odmítnutí uchazeči přezdívali spolku „akademie vědÿ.

Stanovy spolku byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Praze dne 8. března
1862. Spolek byl utrakvistický. Nemělo to nic společného s přijímáním podobojí;
toto slovo označovalo často v minulém století to, co nebylo ani výlučně české, ani
výlučně německé. A tak tomu bylo i u tohoto spolku; zpočátku byli jeho členy Češi
i Němci, předseda byl Němec. Potom však u německých členů včetně předsedy
začíná docházet k ochabování zájmu; jeden po druhém odchází a nakonec nastává
situace, kdy je spolek utrakvistický jen zcela formálně — všichni jeho zbylí členové
jsou Češi.

A tak v roce 1869, za předsedy Mírumila Neumanna a jednatele Františka
Houdka, se rozhodlo změnit stanovy spolku. Z úzkého studentského spolku se měl
stát spolek, „v němž by česká věda mathematická nalezla svůj domov, semeniště
svých myšlenkových podnětů a jich materiální záštitu a podporuÿ. A tomu měl
odpovídat i nový název — „Jednota českých mathematikůÿ. Je zajímavé, že již
autor zmíněné knihy kritizuje tento název jako nedosti úplný a píše, že správnější
název by byl „Jednota českých mathematiků a fysikůÿ.

Nové stanovy byly přijaty valnou hromadou 11. července 1869 a schváleny
policejním ředitelstvím 14. září 1869. A pak následuje to, co se v knize nazývá
„doba rozvoje a slávyÿ. Začíná se ročně vydávat „Zpráva Jednoty českých mathe-
matikůÿ a na ni brzy navazuje „Časopis pro pěstování mathematiky a fysikyÿ.
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Stejně jako dnes měla i tehdy Jednota svou terminologickou komisi a dále ko-
misi eukleidovskou, která si kladla za cíl přeložit všechny Eukleidovy spisy do
češtiny. Že jednání terminologické komise bývalo stejně živé jako dnes, vidíme
opět z citátu: „Členem komise byl totiž také známý vlastenec a popularisátor
přírodních věd, přítel Jednoty, lékař Dr. Kodym, jenž chtěl zavésti pro elektřinu
termín mlno. Nic nespomáhaly námitky a výklady ostatních, jak nesrozumitel-
nými a těžkopádnými by se stávaly naše termíny, pro něž celá Evropa má stejné
pojmenování, když bychom byli nuceni říkati: mlnit, proud mlnný, výboj mlnný
atd. Kodym zůstal pevným a nedosáhnuv souhlasu většiny, z komise vystoupil.ÿ

Vznikají široké mezinárodní styky. „A tak se stalo, že za krátkou dobu stála
Jednota ve vědeckém spojení s většinou nejenom italských a francouzských, ale
i německých, ruských, polských, jihoslovanských, hollandských a j. odborných
spolků a učených společností, jichž počet později jen poměrně málo rozmnožen,
s nimiž vyměňuje své publikace až do dnes. Význam těchto styků byl v tehdejší
době pro Jednotu ohromný. Jednota byla pýchou širších kruhů vlasteneckých,
ukazováno na ni za všech příležitostí jako na vzor a její podniky všemožně pod-
porovány.ÿ

Konají se přednášky, a to nejen v Praze. Zvláště v roce 1873, v roce 400. výročí
narození Mikuláše Koperníka, „na více než 150 místech v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku, ba také od Čechů usedlých v Pešti, ve Vídni a ve Lvově, uspořádaly
přednášky během února a března r. 1873 na oslavu této památkyÿ. Nějakou dobu
vychází i další časopis Jednoty „Archiv mathematiky a fysikyÿ,který je věno-
ván vědeckým publikacím, zatímco původní časopis se zabývá spíše popularizací.
V souvislosti s tímto obdobím zdůrazňuje autor knihy především zásluhy Fran-
tiška Studničky, bratří Emila a Eduarda Weyrů a jednatele Františka Houdka.

Pak následuje to, co je v knize označováno jako „zvolný sestup až ke krisiÿ.
Jsou tím míněny těžkosti, které Jednota měla, a to především finančního rázu. Do-
stala se z nich především zásluhou svého ředitele Václava Řehořovského. Ředitel
nebyl totéž co předseda; byl to spíše jakýsi hospodář.

V popisu doby „nejnovějšíÿ, to jest. po roce 1890, se zejména zdůrazňuje
vydávání učebnic. „R. 1903 vystavuje Jednota své učebnice na hospodářské a
živnostenské výstavě v Třebíči, potom r. 1904 dostává Jednota z výstavy českého
severovýchodu v Hořicích diplom a zlatou medaili. Téhož roku Jednota vystavuje
své publikace a diagramy na všestudentské výstavě, pořádané v květnu r. 1904
v Praze. R. 1908 účastní se Jednota jubilejní výstavy obchodní a živnostenské
komory v Praze, kde získává diplom s právem razit stříbrnou medaili. Konečně r.
1911 posílá Jednota své učebnice na výstavu středoškolských učebnic, pořádané
v Tiflisu na Kavkaze.ÿ

Píše se i o knihovně Jednoty a o fondech určených k odměňování významných
vědeckých prací z matematiky a fyziky. Byl to fond Studničkův a cena Weyrova,
připravoval se i fond Vaňausův. Základem každého z těchto fondů byla vždy
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finanční částka, kterou jmenovaný věnoval již za svého života nebo odkázal ve své
poslední vůli.

Historická část knihy končí vzpomínkou na Václava Řehořovského, který ze-
mřel krátce před jejím vydáním.

Po historické části následuje ještě „část statistickáÿ. Netýká se matematické
statistiky, ale poskytuje bohaté údaje o Jednotě do roku 1912. Najdeme v ní
bibliografii publikací Jednoty, přehled jejích mezinárodních styků a seznamy jejích
výborů. I když tehdy neexistovaly pobočky, měla Jednota své jednatele v různých
městech, a to zdaleka nejen v těch největších; v uvedeném seznamu jednatelů
nechybějí ani jednatelé z Nového Bydžova, Čáslavi, Litovle, Příboru, Strážnice.
Zamrzelo mě, že jsem tam nenašel jednatele z Liberce; bylo to zřejmě tím, že
Liberec byl tehdy městem převážně německým.

Dále následuje seznam členů Jednoty. Mezi čestnými členy najdeme jména
známá z historie naší matematiky — Studnička, Petr, Jarolímek, Sobotka — i
slavná cizí jména — Cremona, Hermite, Chasles. Ale je tam i František Palacký,
označený jako „historiograf král. Českéhoÿ. Dále bychom dokonce mohli zjistit,
že v Jednotě byla celá Praha. Bylo to ovšem tak, že jedním z kolektivních členů
byla „obec král. hlav. města Prahyÿ. Bylo více měst, která byla kolektivními členy
Jednoty; například Hradec Králové, Jičín, Kolín. Dalšími kolektivními členy byly
profesorské sbory středních škol a dokonce záložny a cukrovary. Převážně však šlo
o tzv. zakládající členy, to jest ty, kteří zaplatili jednorázový příspěvek (od dvaceti
do sta korun) a od nichž se nežádala další činnost. Byli mezi nimi i členové z řad
šlechty — knížata Lobkovic a Schwarzenberg, hrabata Clam-Martinic a Harrach
a další. Skutečně činné členy bychom našli zřejmě nejspíše mezi tzv. skutečnými
členy, kteří platili ročně buď čtyři, nebo osm korun. Byl jsem mile překvapen,
když jsem v seznamu našel jméno „Zelinka Bohdan, professor c. k. čes. reální
školy v Karlíněÿ, což byl můj dědeček.

Čtenáři se bude možná zdát, že je v tomto článku příliš mnoho uvozovek.
Je to však úmyslné. Článek nebyl míněn jako přehled historie Jednoty; k napsání
něčeho takového jsou jistě kompetentnější jiní autoři než ten, který čerpal z jediné
knihy. Šlo mi o něco jiného, skromnějšího — přiblížit čtenáři prostřednictvím
jedné staré knihy ducha těch prvních padesáti let. Leccos se od té doby změnilo.
Slovo „matematikaÿ dnes píšeme bez „hÿ a nečekáme, že by nám Jednota po
jednorázovém zaplacení dvaceti korun udělila hrdý titul zakládajícího člena. Jsou
však věci, které by se měnit neměly. Připomeňme si nadšení prvních průkopníků
Jednoty — vždyť jejími zakladateli byli studenti! Obdivuhodné je i to, jakou úctu
v tehdejší společnosti si dokázala Jednota vydobýt; jistě to nebylo lehké, protože
předsudky proti matematice a matematikům byly asi stejné jako dnes a navíc tu
byli i národnostní otázka. Ale ukončeme raději zase citátem:

Z malého studentského společku vznikl spolek mužů zralých, na-
dějnými studenty obklopených. Slavný a rychlý byl první jeho vzrůst,
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rychlejší snad, než jak jeho přirozené základy to dovolovaly. Přišly
těžké doby, vývoj na čas se zastavil, ba šel i zpět. Avšak jen na čas,
aby znovu začal na základech pevnějších, přirozených. Žijeme upro-
střed tohoto vývoje, své padesátileté jubileum slaví Jednota ve znamení
všeobecného vzestupu. Všecky křivky, jež charakterisují činnost a sílu
Jednoty, mají od řady let rozhodný a příkrý směr vzhůru. Její činnost,
pokud se dá vyjádřit v penězích, neměří se již tisíci, ale desetitisíci,
ba ještě spíše statisíci. Její význam kulturní a národní jest pak vůbec
nedocenitelný.

Nezapomeňme však nikdy, že k tomuto velkolepému rozvoji dospěla
Jednota jen radostnou součinností a oddaností všeho svého členstva,
nadšenou a nezištnou obětavostí předních mužů z jeho řad, předních
mužů národa. Její utěšený rozvoj a blahodárná, dalekosáhlá činnost
získávaly jí vždy v stejném poměru svého vzrůstu nové přízně, nové
přátele a pracovníky. Přečetné stránky této knihy jsou toho dokladem.
Kéž tomu jest tak i v budoucnosti, kéž by také toto vypravování, jež
osvětlilo tuto činnost, vyneslo na povrch tolik zásluh a lásky, kéž by i
ono dovedlo rozmnožiti lásku a oddanost dnešních přátel Jednoty, kéž
by i dovedlo získat jí nových.

Ať žije, ať roste, ať vzkvétá Jednota českých mathematiků!

Literatura

[1] Posejpal, V.: Dějepis Jednoty českých mathematiků. JČM Praha 1912.
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Slovo k recensentům
Informace MVS 30 (červenec 1988), 32–34

Pevně doufám, že si tímto článkem neznepřátelím své recensenty. Recensenti
totiž nejsou žádnou zvláštní kastou lidí. Každý recensent je také autorem a také
mu někdo recensuje jeho práce. Proto bych chtěl apelovat na vzájemné ohledy
mezi nimi.

O spisovateli Jaroslavu Haškovi se vypráví, že když v hospodě zjistil, že účet
převyšuje jeho hotovost, napsal pohotově povídku. Rukopis poslal po poslíčkovi
do redakce; po chvíli se poslíček vrátil se zálohou na honorář.

My matematikové si nedovedeme představit, že bychom si vydělávali podob-
ným způsobem. Víme, že výrobní lhůty tiskáren jsou dlouhé a že bychom je těžko
mohli ovlivnit. Co je však v našich rukou, je délka doby recensování.

Vědeckému pracovníkovi s delší praxí ani tolik nemusí vadit, když dostane
recensní připomínky k práci, o níž už zapomněl, že ji před léty napsal. Před-
stavme si však studenta, který v rámci SVOČ vypracuje vědeckou práci vhodnou
k publikování a zašle ji do příslušné redakce. Čas běží; student dostuduje, odslouží
vojenskou službu, nastoupí do zaměstnání, případně se ožení a založí rodinu. A po
celou tu dobu někdo neznámý čte pár stránek jeho práce a ne a ne je dočíst. Pak
najednou dojdou recensní připomínky, v nichž se píše, že by autor měl určitou
větu ze své práce zobecnit. Nedivme se mu, když ji nezobecní. Má už jiné starosti
— někde ve výpočetním středisku vypočítává platy zaměstnanců nebo na střední
škole vtlouká žákům do hlavy průběh funkce sinus a organizuje brigády na sbírání
brambor. Zobecnit větu pro něho znamená vracet se k určité zapomenuté proble-
matice a k polozapomenutému umění dokazovat. A to všechno proto, aby mohl
další měsíce či roky čekat, co na to řekne neznámý recensent. Je pravděpodobné,
že rezignuje a že už od něho tato ani žádná další práce nevyjde — pro vědu je
ztracen.

Autor v pokročilém věku zase může psát vědeckou práci s pesimistickou myš-
lenkou, že se jejího zrecensování možná nedožije. A to mluvím jen o článcích,
nikoliv o knihách. Zdá se, že ta nejsnazší a nejrychlejší práce při tvorbě knihy je
napsat ji — všechno ostatní včetně recensování trvá nepoměrně déle.

Mohl by dokonce vzniknout dojem, že čím déle trvá recensování, tím je po-
važováno za pracnější a tím větší je za ně honorář. Tento dojem je stejně mylný
jako představa, že examinátor na vysoké škole bere příplatky za zkoušení v oprav-
ných termínech a že je tudíž materiálně zaineresován na vyhazování studentů od
zkoušky. Honorář za recensi je spíše symbolický — pohybuje se kolem padesáti
korun. Recesuje-li se pro zahraniční časopis, nedostane se nic a ještě jsou výdaje
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za poštovné. Těžko by bylo možno někoho osočovat, že zbohatl recensováním. Re-
censování je práce skutečně náročná a lidé ji dělají navíc ke své běžné denní práci.
Nikdo je nemůže k recesování nutit; přesto to dělají, protože vědí, že je to po-
třebné. Každý z nich je sám autorem a ví, že jiní mu stejně nezištně recensují jeho
práce. Měl by však pamatovat i na to, aby recensování zbytečně neprotahoval.
Czechoslovak Mathematical Journal a Časopis pro pěstování matematiky mají
pro zrecensování článků tříměsíční lhůtu, Mathematica Slovaca dokonce dvoumě-
síční. Myslím, že tyto lhůty jsou stanoveny rozumně; jejich zkracování by bylo
nerozumným honěním recensentů, kteří přece mají dost jiné práce. Bylo by však
krásné, kdyby se tyto lhůty dodržovaly. Těžko k tomu redakce někoho donutí po-
hrůžkou, že mu sníží honorář z padesáti na čtyřicet korun nebo že mu dokonce
v budoucnu nesvěří žádnou další recensi. Recensent by na to měl myslit sám.
Je-li téma článku vzdáleno jeho oboru, pozná to hned při zběžném prolistování a
může recensi odmítnout. Nemůže-li porozumět některému důkazu, není v situaci
studenta, který by tento důkaz musel umět reprodukovat u zkoušky; naopak je
v jeho moci žádat na autorovi, aby napsal důkaz srozumitelněji. A nejde-li to
opravdu do těch tří měsíců, pak by se mělo brát aspoň určité recensentské mi-
nimum — průměrně alespoň jeden řádek denně. Znamená to stránku za měsíc,
šestistránkový článek za půl roku, dvanáctistránkový za rok. U knih by to ovšem
mělo být podstatně rychlejší; recensovat stodvacetistránkový rukopis deset let by
bylo přece jen trochu mnoho.

Často naříkáme na to, že kvůli nějaké maličkosti musíme měsíce či léta čekat
na příslušné úřední rozhodnutí. Pokud však jde o recensování, nejsme ve styku
s úředním šimlem, ale se svými kolegy. A neměli bychom si tedy navzájem znepří-
jemňovat život. Zvláště bychom měli mít ohledy k mladším kolegům. Lze hodně
diskutovat o hesle „Publish or perishÿ. Jisté je, že začínajícímu matematikovi
může podstatně usnadnit jeho první kroky, když může prokázat, že má vědeckou
práci ne-li publikovanou, tedy aspoň příznivě zrecensovanou. A někdo to možná
nemůže prokázat jen proto, že tato práce leží v našem stole a my se stále nemů-
žeme odhodlat ji vzít do ruky. Bylo by tedy opravdu dobré řídit se heslem „Aspoň
řádek denně!ÿ. A nebo by snad těch řádků denně mělo být víc?
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O křestním jméně R. Boškoviće
Informace MVS 32 (srpen 1989), 19

V roce 1987 se vzpomínalo 200. výročí úmrtí velikého chorvatského matema-
tika, fyzika a astronoma R. Boškoviće. V souvislosti s tím se někdy objevovaly
rozpaky nad tím, jak se má správně psát a vyslovovat jeho křestní jméno.

Moderním chorvatským pravopisem se píše Ru�er; zde � je speciální písmeno
chorvatské abecedy značící měkké dž (na rozdíl od tvrdého dž, které se píše stejně
jako v češtině a používá se převážně ve slovech anglického nebo tureckého pů-
vodu). Čte se tedy „Rudžerÿ. Připouští se náhrada zmíněného písmena spřežkou
dj – tedy Rudjer. Ve starších dobách se užívalo spřežky gj a Bošković sám asi
své jméno psal Rugjer. V srbské kyrilici písmenu d odpovídá písmeno � — tedy
Ru�er

Před jurtou v mongolském národním kroji, 1980
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Co brzdí vědeckou práci
Informace MVS 33 (prosinec 1989 — leden 1990), 35–37

V období tzv. „normalizaceÿ kolem roku 1970 byli lidé postihováni všelijak.
Existoval i zákaz publikování. Pokud pro někoho byla vědecká práce jen okra-
jovou záležitostí, pak to pro něho nemuselo být tak těžké. Pochopitelně však
tento zákaz postihoval především ty, pro které věda byla smyslem života. Knihy
a skripta takto postihnutých, stejně jako těch, kteří emigrovali, nesměly být stu-
dentům doporučovány jako studijní literatura (např. Benedikt Korda: „Lineární
programováníÿ).

Nyní ovšem již takové zákazy neplatí. Na vysokých školách je však stále před-
pis, že publikovat lze jen se souhlasem vedoucího katedry. Předpokládám, že se
ho příliš nezneužívalo, ale jde o to, že je možné ho zneužít. Je možné znemožnit
podřízenému tvůrčí vědeckou práci, protože nemá smysl něco vymýšlet, nemá-li
se o tom veřejnost nikdy dovědět.

(Nejde zde o mou osobu; já jsem takto postižen nebyl. Pouze po jistých nepří-
jemnostech kvůli mému článku „O splešťuli blátivé a o idempotentní pologrupěÿ
v těchto Informacích MVS mi bylo vedoucím katedry zakázáno publikovat obecné
úvahy filozofického rázu o matematice, protože se prý nesluší, aby člověk veřejně
vyjadřoval názory lišící se od názorů jeho nadřízeného, který za něho zodpovídá.
Nešlo ovšem o názory politické, ale pouze o názory na vztah mezi čistou a apli-
kovanou matematikou. Příliš mě to nepostihlo, protože jsem krátce potom přešel
na jinou katedru, kde jsem této činnosti nerušeně holdoval dál.)

Další důležitou věcí jsou zahraniční styky. Zde asi budou určité rozdíly mezi
matematikou a technickými vědami. V matematice (alespoň v té čisté) neexistují
patenty a výrobní tajemství; všechny výsledky se nezištně poskytují celému světu.
(Slova „celému světuÿ mohou znít velikášsky; můžeme tedy říci „komukoliv na
světě, kdo má o ně zájemÿ.) Pokud se třeba dovíme, že Japonci na něco zají-
mavého přišli, vůbec to neznamená, že bychom se musili snažit na to přijít také.
My jim prostě napíšeme a oni nám pošlou příslušné separáty, případně preprinty.
A každý ví, že nelze jen brát; také my musíme posílat své separáty cizincům,
kteří o ně požádají. (S rozmnožováním preprintů to je ovšem těžké, ale i to by se
mělo změnit.) A adresy těch cizinců se také neustále mění, protože delší stáž či
přednáškový pobyt na druhém konci světa pro ně není ničím neobvyklým. Rovněž
v seznamu redaktorů vědeckého časopisu běžně nacházíme jména z různých zemí.
I recenzenty si takový časopis shání po celém světě, naši zemi nevyjímaje.

Naproti tomu u nás máme přísné předpisy o stycích s cizinci. Uvádí se v nich
dokonce, že styk s cizincem je možný pouze v místnosti, kterou určí rektor. Kdyby
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měl člověk takové předpisy brát vážně, nemohl by ani zahraničnímu turistovi
popsat cestu do zoologické zahrady. Pokud chce člověk opravdu vědecky pracovat,
nemůže je brát vážně. Může mu to být tolerováno, ale může toho být použito proti
němu, pokud je třeba ho nějak přivést do maléru.

Bohužel i v JČSMF máme předpisy, které třeba žádají mnoho měsíců pře-
dem ohlašovat veškeré akce se zahraniční účastí a nedovolují cizincům účastnit
se seminářů odborných skupin. I toto by se mělo napravit. Všechny akce JČSMF
přístupné československým občanům by měly být přístupné i cizincům. A cizinci
by měli mít právo i přednášet pro pobočky a sekce JČSMF a přijímat za to ho-
norář (ovšem v Kčs). Že by se měly navázat styky s matematickými společnostmi
v západních zemích, je snad nabíledni.

Možná, že přicházím „s křížkem po funuseÿ a že už je tohle všechno zařízeno.
K é ž b y !

Ze schůze MVS, foto Milan Tvrdý
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Jsou stromy půvabnější než hadi?
Informace MVS 37 (leden 1992), 43–44

Na prvním mezinárodním symposiu o teorii grafů na našem území, v červnu
1963 ve Smolenicích, zazněly různé problémy a o některých lze právem říci, že
ovlivnily další vývoj teorie grafů ve světě. Patří k nim i jeden dosud neřešený
problém, který položil G. Ringel [2].

Mějme strom T o n uzlech. Přiřadíme k jeho uzlům vzájemně jednoznačně čísla
0, 1, . . . , n− 1; dostaneme tak tzv. ohodnocení uzlů stromu T . Z něho lze odvodit
ohodnocení hran — každé hraně přiřadíme číslo, které je absolutní hodnotou
rozdílu čísel přiřazených jejím koncovým uzlům. Otázka nyní zní: Lze pro každý
strom najít ohodnocení uzlů takové, aby odvozené ohodnocení hran přiřazovalo
hranám vzájemně jednoznačně čísla 1, . . . , n− 1?

Tento problém dodnes patří mezi neřešené. Byl však zobecněn i na jiné grafy
než stromy. A byl zaveden nový termín — ovšem v angličtině. Ohodnocení uzlů,
které splňuje příslušnou podmínku, se nazývá „gracefulÿ; graf, pro nějž takové
ohodnocení existuje, je rovněž „gracefulÿ. Do češtiny by se to přeložilo jako „pů-
vabnýÿ; v tomto případě se však raději říká „graciézníÿ nebo se to prostě vůbec
nepřekládá (podobně jako fuzzy množina). Podrobný výklad o této problematice
lze najít v knize [3].

Přečte-li nyní někdo nadpis článku [1], bude očekávat překvapivé řešení 28 let
starého problému. Třeba uznat, že autoři ho vyvedou z omylu hned první větou
abstraktu, v níž se praví, že zmíněný problém zůstává neřešen. Překvapivé je však
to, že se v článku nedokazuje vůbec nic! Autoři pouze vyslovují domněnku, která
je silnější než původní Ringelova domněnka, že všechny stromy jsou půvabné. Při
tom se porovnává půvab jednotlivých grafů; graf je tím půvabnější, čím více pro
něj existuje půvabných ohodnocení. Autoři dále sdělují čtenáři, že svou domněnku
ověřili (nejspíše na počítači) pro všechny stromy o nejvýše čtrnácti uzlech (což je
dost málo). A to je vše.

Stručně tedy obsah článku [1] můžeme popsat takto:
„Je známo, že všichni hadi jsou půvabní. Autoři vyslovují domněnku, že každý

strom je alespoň tak půvabný jako stejně velký had.ÿ

Literatura

[1] Hu, T. C., Kahng, A. B.: Every tree is graceful (but some are more graceful
then others). DIMACS Series in Discr. Math. and Theor. Comp. Sci. 4 (1991),
355–358.
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[2] Ringel, G.: Problem 25. In: Theory of Graphs and Its Applications, Proc.
Symp. Smolenice June 196. Academia, Prague, 1964.

[3] Wagner, K., Bodendiek, R.: Graphentheorie II. B. I.-Wissenschaftsverlag,
Mannheim-Wien-Zürich, 1990.

Poznámka redakce: Problém, zda strom je půvabnější než had, zvažovala již Eva
v ráji. Za nejpůvabnější však uznala jablko (a poznání), čímž problém pro sebe i
pro nás vyhřešila. A tak tento půvabný problém musí být nyní řešen od Adama
a ne od Evy.

Vystřižená silueta na trhu v Polsku, 1966
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Katastrofická vize o matematické olympiádě

Informace MVS 38 (listopad 1992), 39–40

Víme, že JČSMF se podílela na pořádání Matematické olympiády. Nebyla
však na tu práci sama; MO byla především záležitostí školství. O kategorie A,
B a C se staraly hlavně krajské pedagogické ústavy, které ovšem vzaly zasvé při
zrušení krajského zřízení. Nyní veškerá starost o MO má padnout na bedra JČMF.

Že s tím bude mnoho práce, to je samozřejmé, a nenazýval bych to katastro-
fickou vizí. Tu vidím v tom, že asi bude docházet k postupnému odcizování mezi
MO a školou. Zatím je MO běžně chápána jako záležitost školy. To však může
postupně upadat v zapomnění. Řediteli školy nedojde žádný ministerský ani in-
spektorský ferman o tom, že by měl uspořádat MO. Naopak bude muset přijít
jeho podřízený s prosíkem, aby mohl něco takového s žáky dělat. Pro koho to chce
pořádat? Aha, pro nějaký spolek matematiků — také už kdejací cvoci mají svůj
spolek. A nemají snad děti dost soutěžních estrád v televizi? Má se něco tako-
vého tahat do školy a odvádět tím žáky od učení? A kolik ten divný spolek zaplatí
nájemného? Žijeme přece v tržním hospodářství a zabírat čtyři hodiny nějakou
místnost, to není maličkost. Zametání té místnosti pak bude muset uklízečka vě-
novat možná celou čtvrthodinu z fondu své pracovní doby. Křída také něco stojí a
asi bude stát ještě víc; vždyť je to dovozní zboží. Tabule se musí mazat, přičemž
dochází ke spotřebě vody a k amortizaci hadru. A vůbec, není to trochu drzé,
když mladý učitel, který by si měl vážit toho, že mu škola dává práci, požaduje
od ředitele poskytnutí školní křídy kvůli nějakému svému osobnímu koníčku?

Tak toto jsou ty katastrofické vize. Proto by měla zůstat aspoň morální pod-
pora se strany školství. To, že MO vznikla počátkem padesátých let a byla pa-
trně převzata ze Sovětského svazu (těžko mohla být tehdy převzata odjinud),
není samo o sobě důvodem k tomu, aby byla zatracována jako „stará strukturaÿ.
Vždyť později vznikla mezinárodní MO a té se účastní soutěžící z mnoha zemí
ve všech světadílech. Setkávají se na ní Američané s Kubánci, Izraelci s Araby a
mnoho dalších.

Před nedávnou dobou byly snahy o masovost [1]; učitelé byli hodnoceni podle
počtu účastníků MO, a tak bylo mnoho žáků, kteří svá řešení plodili za vydatné
pomoci příbuzenstva a třeba i učitele. Neměl by se dopustit druhý extrém. Ře-
ditelům škol by měly nadále docházet fermany o MO. Nenařizovaly by jim, aby
MO organizovali, ale aby nepřekáželi učitelům, kteří ji — v rámci JČMF — chtějí
organizovat, a aby chápali, že jde o věc, která souvisí se školou. U těch učitelů
by se to pak mělo hodnotit přinejmenším stejně jako vedení zájmového kroužku
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šití. Vždyť MO vyhledává matematické talenty ne proto, aby JČMF získala nové
členy, ale aby celá společnost získala schopné matematiky.

Co jsem psal o MO, platí ovšem i o Fyzikální olympiádě, a to ještě ve větší
míře. Tam se totiž od soutěžících požadují i laboratorní práce. A aby JČMF
vydržovala nějaké své „olympijskéÿ laboratoře, to už by bylo přece jen příliš.

Nejde o mnoho. Máme zde určitou práci. Nikdo ji za nás neudělá, ale ať nám
v ní alespoň nikdo nebrání. Nikdo nám za ni nezaplatí, ale ať aspoň nikdo nežádá,
abychom za ni platili my jemu.

Literatura

[1] Zelinka, B.: Malé zamyšlení nad masovostí v Matematické olympiádě. In: Sbor-
ník „Matematická olympiáda 1951–81ÿ, JČMF — ÚV MO, Praha, 1981.
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Z žáků zákazníci — to snad ne!
Informace MVS 37 (leden 1992), 34–35

Již do své maturity v roce 1957 jsem zažil různé školské reformy. Chodil jsem
do 1. třídy obecné školy chlapecké, do 2. třídy obecné školy, do 3.–5. třídy národní
školy, do 1.–2. třídy střední školy, pak náhle do 8. třídy osmileté střední školy a do
9.–11. třídy jedenáctileté střední školy. Tedy řečí o tom, jak to bude od zítřka ve
školství všechno dokonalé, jsem slyšel za život mnoho, a není snad tedy divu, že ve
věcech školských jsem zarytým konzervativcem. Proto mě dost nemile překvapil
článek O. Šteffla „Z žáků zákazníciÿ v Respektu č. 45 a vzápětí článek téhož
autora „S úctou k Vám i k Vašim dětemÿ v LN 266. O školství by se toho dalo
napsat velmi mnoho; zde se zaměřím jen na myšlenku vyjádřenou názvem prvního
článku. Podotýkám, že zde píši o školách základních a středních, nikoliv o školách
vysokých.

Byli jsme po dlouhá léta zvyklí na zásahy státu (resp. jeho vládnoucí strany)
prakticky do všeho, a proto jsme poněkud alergičtí na slovo „státÿ. Přitom v de-
mokracii by mělo platit, že stát jsme my, nikoliv tedy „někdo nahořeÿ. A jsou
určité věci, které státu vždy příslušejí; nelze se dát například soudit soukromým
soudcem. Pokud jde o školy, můžeme si ukázat příklad autoškol. Existuje dnes
řada soukromých autoškol. Tam se člověk může naučit jezdit, ale řidičský průkaz
dostane až po složení zkoušek před komisí jmenovanou státními orgány. A obsah
předepsaných zkoušek určuje i učební plány autoškol; musejí učit tomu, z čeho se
bude zkoušet. Nikdo zde nevolá po „demokratizaciÿ, protože každý si uvědomuje,
co by to znamenalo pro bezpečnost na našich silnicích.

A nějak podobně to bude muset vypadat i u ostatních škol. Musí být určitá
představa o tom, co by měl absolvent základní, případně střední školy znát. A to
by měl určovat stát, tedy my všichni jako společnost, nikoliv každý rodič (nebo
dokonce každé dítě) sám za sebe. Vzdělávací soustava je složitá věc a nemůže ji
určovat rodičovské sdružení každé školy zvlášť, ale především odborníci. Je tu
totiž velké nebezpečí populismu. Jak rády by asi mnohé děti chodily do školy,
kde se neučí matematika, nebo do školy, kde se nepropadá nebo dokonce vůbec
neznámkuje. Existují i názory, že to děti ponižuje, když musejí ve škole tiše sedět;
měly by prý raději chodit po třídě a vytvářet diskusní skupiny. Přitom to tiché
sedění se může člověku v životě docela hodit. Bude-li například jednou zasedat na
Valném shromáždění OSN, bude také „ponižovánÿ tím, že bude muset tiše sedět
a poslouchat toho, komu bylo uděleno slovo.

A tady jsme u toho, proč nelze školu degradovat na nějaký „podnik služebÿ.
Škola totiž nejen učí, ale i vychovává. Výraz „kolektivní výchovaÿ nezní pěkně. Pa-
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matuji dobu, kdy se za ideál předškolní výchovy považovaly týdenní jesle, odkud si
rodiče vyzvedávali děti jen na víkend; pamatuji i na pozdější „objevÿ, že dítě po-
třebuje také rodiče. Neměli bychom však jít hned do druhého extrému. Rodičem
může být prakticky každý, včetně těch, které vídáme na obrazovce v pořadech
kriminální policie. Je tedy potřebná určitá jednotící (neužívám zprofanovaného
slova „jednotnáÿ) výchova, kterou dává škola; tam se dítě učí žít mezi lidmi a
učí je tomu odborníci. Je pravda, že rodičovská výchova je nezastupitelná, ale
totéž platí o výchově školní. Aby mohli učitelé vychovávat, musejí mít určitou
vážnost. Hodně se mluví o tom, jak vážnost učitelského stavu poklesla. Veřejnost
o školských problémech mnoho neví a ani se o ně mnoho nezajímá. Mnozí lidé
jsou přesvědčeni, že o škole všechno vědí, protože přece do ní chodili; učitele pak
obvykle rozdělují na „hodnéÿ a „zléÿ. Říká se: „Náš zákazník — náš pánÿ. Bude-li
žák učitelovým pánem, nejenže to bude zoufalé pro učitele, ale projeví se to i na
povaze dítěte. Není totiž rozhodně dobré, aby se dítě naučilo povyšovat se nad
dospělé lidi (i kdyby to nebyli zrovna učitelé).

Ostatně můžeme poukázat na jazykové školy. Tam chodí dospělí lidé a dokonce
si za to sami platí. A přece je tam samozřejmé, že padesátiletý žák plně respektuje
pětadvacetiletého učitele. Proč by to u dětí mělo být jinak?

A vůbec, pokud by se měla ve školství provádět nějaká radikální reforma,
mělo by se to nejdříve zkusit na několika pokusných školách. Pokud by to mělo
dopadnout špatně, ať to nepostihne hned celou generaci!
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Definitiva, mobilita a novela

Informace MVS 40 (říjen 1993)

Tak nám zrovna na začátku prázdnin přišlo to, o čem jsme už doufali, že ne-
přijde — novela zákona, podle níž mají být učitelé vysokých škol přijímáni na
dobu určitou. Bývá to označováno jako „konec definitivy na vysokých školáchÿ.
Ve skutečnosti můžeme těžko mluvit o konci něčeho, co neexistovalo, aspoň v po-
válečném Československu. Definitiva existovala v Československu předválečném.
Dostával ji státní zaměstanec (učitel, soudce, železničář, listonoš a pod.), který
odpracoval určitý počet let bez závažnějších kázeňských přestupků. Znamenalo
to, že v budoucnu bude moci být propuštěn pouze na vlastní žádost nebo bude-li
odsouzen pro trestný čin. Takovéto jednání státu jakožto zaměstnavatele možná
nebylo tržní, ale v každém případě bylo slušné k lidem. A vlastně snad i bylo
tržní; stát nemohl soukromým podnikům konkurovat výší nabízených platů, ale
zato právě takovýmto uznalým přístupem ke svým zaměstnancům.

V našem případě tedy nejde o konec definitivy, ale o neslýchané znevýhodnění
určitého povolání. Jak se uvádí, dělá se to proto, abychom se přiblížili Evropě.
Zkrátka když nám zanikl náš veliký vzor na východě, musíme udělat čelem vzad
a zahledět se na opačnou světovou stranu. Nelze ovšem napodobovat všechno.
V západní Evropě plat vysokoškolského učitele bývá vysoko nad průměrným pla-
tem a existují také sabatické semestry, kdy učitel bere plat, aniž by musel být
na škole přítomen. (Samozřejmě se předpokládá, že člověk nebude lenošit, ale
cestovat za zkušenostmi po jiných školách doma i v zahraničí.) Při dnešní fi-
nanční situaci našeho státu na to ovšem nelze u nás ani pomyslet. Nemůžeme-li
tedy napodobovat to dobré, napodobujeme aspoň to špatné, abychom se přiblížili
Evropě.

Z hlediska pracovníků vysokých škol jako jednotlivců jde zcela jednoznačně
o zhoršení. Dalo by se opakovat to, co jsme slýchávali tak často a tak neradi —
že jednotlivec není nic, ale celek vše. Jak je tomu tedy z hlediska vysokých škol
jakožto institucí státu, který je provozuje?

Slibují si od toho zkvalitnění práce škol. Těší se, že nyní budou moci přijímat
za učitele ty nejlepší odborníky. Ale ouha! Budou ti nejlepší odborníci o to stát?
Co jim mohou vysoké školy nabídnout? Především kantořinu, a to není zvlášť
atraktivní zaměstnání. Platy učitelů nebyly nikdy vysoké a o jejich společenské
vážnosti je škoda slov. Vždyť už nám to skoro připadá přirozené, vidíme-li v tele-
vizním seriálu, jak učitel upadne při vyučování a třída se bujaře rozřechtá. S tro-
chou nadsázky by se dalo říci, že existence školství je důkazem toho, že zákony
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trhu neplatí bez výjimek. Jsou totiž lidé, kteří by nikdy svou kantořinu nevymě-
nili například za provozování herny. A ti jsou tou solí země, díky níž mohou školy
existovat.

Vysoká škola ovšem může nabídnout možnost vědecké práce. Té však bude
také poskrovnu, protože, jak známo, na vědu peníze také nejsou. A to pocítí nejen
lidé toužící po vědě, ale i vysoké školy. Vědecká práce prostě nebude a žádná re-
presivní opatření proti učitelům vědecky nepracujícím nepomohou. A nepomůže
ani poukazování na manžele Curieovy, kteří si sami zřídili laboratoř v jakési ba-
rabizně a za vlastní peníze nakupovali tuny smolince. Dnes něco takového není
možné, a kdyby bylo, pak by takoví lidé nepotřebovali být zaměstnáni zrovna na
vysoké škole; výhodnější by pro ně bylo zřídit si výše zmíněnou hernu, aby z ní
mohli svou práci financovat.

Novela zákona má také umožnit mobilitu pracovníků vysokých škol. To je
další ošemetné cizí slovo, jako ta definitiva. V západních zemích mobilita existuje;
je běžné, že na vědeckých pracích vídáme jméno téhož autora pokaždé s jinou
adresou. Má-li však člověk střídat vysoké školy, měl by k tomu mít také podmínky,
především možnost přestěhovat se do místa nové školy s celou rodinou. Má-li
člověk celý život živořit po podnájmech odloučen od rodiny, není to žádoucí ani
pro něho, ani pro stát, jehož je rodina základem. Spíše lze bohužel očekávat
mobilitu mezi vysokou školou a jinými pracovišti. Bude-li někdo muset opustit
vysokou školu, zpravidla se nepožene do nové nejistoty na jiné vysoké škole, ale
zvolí něco jiného. Může totiž také očekávat, že jiná škola ho nebude chtít už z toho
důvodu, že nebude chtít vypadat jako horší než ta, která ho propustila.

Přitom mobilita by se dala snadno zařídit tak, že by se organizovaly výměnné
přednáškové pobyty. Dvě příbuzné katedry různých škol by se prostě dohodly, že
si určité pacovníky na měsíc, či semestr vymění. Každý z nich by převzal úvazek
toho druhého a snažil by se seznámit s výzkumným úkolem, na němž ten druhý
pracuje. Bydlení by se dalo zajistit na kolejích.

Zaměstnání na vysoké škole budou hledat nejspíše dobrodružně založení mladí
lidé. S přibývajícími léty si pak budou hledat něco jistějšího a klidnějšího. Budeme
mít docenty a profesory, pro něž bude titul jen ozdobou; ve skutečnosti budou
dělat něco docela jiného než učit na vysoké škole. Je tady totiž ještě jedna důležitá
okolnost: v poslední době bývá sklon považovat mládí za jednoznačný klad. Je
spousta pracovních míst, kde je požadavkem věk do čtyřiceti let (zdaleka nejde
jen o tanečníky či potápěče). Až tato móda pronikne i na vysoké školy, bude to
velice zlé. A mohlo by k tomu dojít. Je jisté, že padesátiletý člověk nedokáže chrlit
takové množství publikací jako třicetiletý; bude-li se toto brát za kritérium, pak
běda starcům. A přitom je jisté, že Nerudovu báseň „Dědova mísaÿ bychom si
měli připomínat i na vysokých školách.

Všeobecně novela dává mnoho možností k bezohlednému jednání. Lze jen
doufat, že se těchto možností nebude využívat.
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Axiomatika projektivní geometrie aneb
Skoro z ničeho krásná teorie

Učitel matematiky 22 (leden 1997), 75–80

Rovinná projektivní geometrie může být založena na soustavě axiomů, kterých
je pouze pět, a z těch pěti pouze jeden je trochu složitější. A přitom se z těchto
axiomů odvíjí krásná a bohatá teorie.

Felix Klein ve svém Erlangenském programu mluví o geometrii jako o zkou-
mání invariantů grup transformací a dělí ji na jednotlivé obory podle toho, o jaké
grupy transformací jde. Invariantem grupy transformací se rozumí to, co se při
žádné transformaci z této grupy nemění. Projektivní geometrie zkoumá invari-
anty projektivních transformací, to jest takové vlastnosti geometrických objektů,
které se nemění při promítáních a tudíž ani při zobrazeních vzniklých skládá-
ním promítání. (Jde obecně o středové promítání; rovnoběžné promítání je jeho
zvláštním případem, kdy střed promítání je nevlastní bod. A jsme-li v rovině,
bereme v úvahu promítání přímky na přímku.)

A co se tedy nemění při promítání? Je toho zdánlivě velice málo. Rozhodně
není neměnná délka úsečky, ale dokonce ani sama vlastnost být úsečkou. Vidíme,
že středovým průmětem úsečky AB klidně mohou být dvě polopřímky, a to polo-
přímka opačná k A′B′ a polopřímka opačná k B′A′, kde A′, B′ jsou průměty bodů
A,B. Nebudeme tedy v projektivní geometrii mluvit o úsečkách, natož o jejich
délkách. A co nám pak z této geometrie zbude? To uvidíme!

Základní pojmy teorie budou bod, přímka a vztah incidence. Leží-li bod A
na přímce p, můžeme to vyjádřit slovy „bod A je incidentní s přímkou pÿ nebo
„přímka p je incidentní s bodem Aÿ nebo konečně „bod A a přímka p jsou spolu
incidentníÿ. Právě ta symetrie nám stojí za to, abychom zavedli cizí slovo. A víme,
že při každém promítání se bod zobrazí jako bod, přímka jako přímka a vztah
incidence zůstane zachován. Abychom to však mohli takto kategoricky tvrdit,
musíme za body pokládat i nevlastní body a za přímku i nevlastní přímku. Víme
totiž, že středovým průmětem vlastního bodu může být bod nevlastní a obrá-
ceně. Rovinu obohacenou o nevlastní body a o nevlastní přímku budeme nazývat
projektivní rovina.

Jak už bylo uvedeno, axiomů je pět. Nebudeme je číslovat od jedné do pěti,
ale budeme je označovat I, I’, II, II’, III. Proč tomu tak je, uvidíme za chvíli.
Uveďme nejprve první dva axiomy.

Axiom I. Ke každým dvěma různým bodům existuje právě jedna přímka s oběma
incidentní.
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Axiom I’. Ke každým dvěma různým přímkám existuje právě jeden bod s oběma
incidentní.

První z těchto axiomů je zcela jasný a druhý je jasný, jakmile si uvědomíme,
že body mohou být i nevlastní. Ještě samozřejmější je další dvojice axiomů.

Axiom II. Existují alespoň čtyři body takové, že k žádným třem z nich neexistuje
přímka se všemi incidentní.

Axiom II’. Existují alespoň čtyři přímky takové, že k žádným třem z nich nee-
xistuje bod se všemi incidentní.

A už je vidět, proč volíme to označení pomocí čárek. V obou případech čár-
kovaný axiom vznikne z nečárkovaného tím, že všude navzájem zaměníme slova
„bodÿ a „přímkaÿ. Říkáme, že takové dva axiomy jsou navzájem duální.

Další axiom je poměrně složitější a nazývá se Desarguesův. Zatímco u předeš-
lých axiomů jsme důsledně používali slova, „incidentníÿ, nyní si dovolíme vyja-
dřovat se trochu jednodušeji.

Axiom III. (Desarguesův). Nechť A,B,C a A′, B′, C ′ jsou dvě trojice bodů
neležících v přímce. Spojnice AA′, BB′, CC ′ procházejí jedním bodem P právě
tehdy, jestliže průsečíky AB ×A′B′, AC ×A′C ′, BC ×B′C ′ leží na jedné přímce
p.

K tomuto axiomu už není další čárkovaný, protože je duální sám k sobě.
V rovinné geometrii je to skutečně axiom; nelze jej planimetrickými prostředky
dokázat. Pokud však rovinu bereme jako část třírozměrného prostoru, pak jej ste-
reometrickými prostředky dokázat lze; je to potom Desarguesova věta. Nebudeme
uvádět tento důkaz; poznamenejme jen, že je založen na faktu, že v popsaném
případě existuje trojboký jehlan, pro nějž trojúhelník ABC je podstavou a troj-
úhelník A′B′C ′ je pravoúhlým průmětem rovinného řezu jehlanu do roviny jeho
podstavy. Pak bod P je pravoúhlý průmět hlavního vrcholu jehlanu a přímka p
je průsečnice roviny podstavy s rovinou řezu.

Viděli jsme, že ke každému axiomu existuje axiom duální. Protože každá věta
teorie se dokazuje z axiomu, existuje také ke každé větě věta duální. To je tak-
zvaný princip duality. (Podobný princip je v teorii svazů.) Když se zavádějí de-
finice nových pojmů, dochází se rovněž k dvojicím navzájem duálních pojmů.
Navzájem duální jsou například pojmy „průsečík dvou přímekÿ a „spojnice dvou
bodůÿ. Bylo řečeno, že projektivní geometrie se zabývá invarianty projektivních
zobrazení. Proto se v ní zavádějí především pojmy perspektivního a projektivního
zobrazení.

Máme-li dvě různé přímky p, q a bod O neležící na žádné z nich, můžeme
promítnout bodovou řadu na přímce p na bodovou řadu na přímce q středovým
promítáním o středu O. (Bodová řada na přímce je množina všech bodů incident-
ních s přímkou. Samotnou přímku nebereme jako množinu bodů, ale jako základní
pojem duální k pojmu bodu.) Máme tu zobrazení, které se nazývá perspektivní.
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Podobně máme-li dva různé body P,Q, můžeme definovat perspektivní zobrazení
svazku přímek o středu P na svazek přímek o středu Q. Nechť o je přímka ne-
procházející žádným z bodů P,Q. Je-li a přímka ze svazku o středu P , pak jejím
obrazem bude přímka a′ spojující bod Q s průsečíkem přímek a, o. Jak vidíme, je
to duální definice k té předešlé.

Zobrazení vzniklé složením několika perspektivních zobrazení (ať už mezi
bodovými řadami nebo mezi svazky přímek) se nazývá projektivní zobrazení.
Důležitá jsou zejména taková projektivní zobrazení, kde množina vzorů i množina
obrazů je tatáž. Mezi nimi pak ještě má zvláštní důležitost zobrazení involutorní,
to jest inverzní k sobě samému.

Pomocí projektivních zobrazení lze vybudovat teorii kuželoseček. Máme-li
svazky přímek o různých středech P,Q a projektivní zobrazení jednoho na druhý,
které není perspektivní, pak průsečíky jednotlivých přímek s jejich obrazy vytvoří
kuželosečku. Podobně máme-li bodové řady na různých přímkách p, q a projek-
tivní zobrazení jedné na druhou, které není perspektivní, pak spojnice jednotli-
vých bodů s jejich obrazy jsou právě všechny tečny některé kuželosečky.

V projektivní geometrii mluvíme vždy pouze obecně o kuželosečce, nikoliv
o elipse, parabole či hyperbole. Jednotlivé typy kuželoseček se totiž liší podle
svého vztahu k nevlastní přímce. Elipsa nemá s nevlastní přímkou společný žádný
bod, parabola má jeden (nevlastní bod osy) a hyperbola dva (nevlastní body
asymptot). V projektivní geometrii neodlišujeme nevlastní přímku od vlastních
přímek ani nevlastní body od vlastních, takže nemůžeme typy kuželoseček rozlišit,
Pokud bychom jednu přímku prohlásili za nevlastní přímku a všechny body s ní
incidentní za nevlastní body, potom bychom získali geometrii afinní; v ní už lze
typy kuželoseček rozlišit.

Vykládat projektivní geometrii lze v zásadě dvěma způsoby. Stylově čistý je
ten, při němž předstíráme, že jsme dříve nic o geometrii neslyšeli, a všechno odvo-
zujeme přímo z axiomů. Druhý způsob pak přece jen staví na našich předchozích
znalostech. Má například tu výhodu, že se při něm může používat pojmu dvoj-
poměru.

Mějme přímku a na ní kartézskou soustavu souřadnic (každý bod A má právě
jednu souřadnici xA). Jsou-li A,B,C tři různé body této přímky, pak dělicí poměr
bodu C vzhledem k bodům A,B, označovaný (ABC), je

(ABC) =
xC − xA
xC − xB

Jsou-li nyní A,B,C,D čtyři různé body na, zmíněné přímce, pak jejich dvoj-
poměr, značený (ABCD), je

(ABCD) =
(ABC)
(ABD)

.
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Moment, řeknete. Tady se mluví o délkách úseček, takže co to má společného
s projektivní geometrií? Je to zvláštní, ale dvojpoměr je invariant projektivních
transformací. Promítáme-li totiž (navzájem různé) body A,B,C,D na přímce p
středovým promítáním na přímku q, pak pro jejich průměty A′, B′, C ′, D′ platí
(A′B′C ′D′) = (ABCD). Dokázal to Pappos z Alexandrie a podle něho se toto tvr-
zení nazývá Pappova věta. Pomocí dvojpoměru lze zjednodušit důkazy mnohých
vět, které by se však bez jeho použití daly dokázat také, ale značně složitěji.

Kdo vnikne do axiomatické projektivní geometrie, ocení ji jako krásnou teorii
vytvořenou téměř z ničeho.

Tato teorie má však i jiné modely než projektivní rovinu tvořenou všemi
vlastními i nevlastními body roviny a všemi přímkami roviny včetně nevlastní.
Můžeme vzít pouze některé body a některé přímky. Mějme v rovině kartézskou
soustavu souřadnic. Vlastní bod nazveme racionální, jsou-li obě jeho souřadnice
racionální čísla. Vlastní přímku nazveme racionální, jestliže ji lze vyjádřit rovnicí
ax + by + c = 0, kde a, b, c jsou čísla racionální. Nevlastní bod je racionální, je-
li nevlastním bodem racionální přímky. Konečně nevlastní přímka je racionální.
Omezíme-li se na racionální body a racionální přímky, dostaneme model projek-
tivní geometrie, který má spočetně mnoho bodů i přímek, a, ty jsou skutečně
body a přímkami projektivní roviny.

Existují i modely s konečným počtem bodů a přímek, takzvané konečné pro-
jektivní geometrie. Jejich „bodyÿ a „přímkyÿ však nelze interpretovat jako body a
přímky v obvyklém smyslu. Nejmenší takovýto model má sedm bodů a sedm pří-
mek. Body jsou čísla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a přímky jsou tříprvkové množiny {1, 2, 3},
{1, 4, 5}, {1, 6, 7}, {2, 4, 7}, {2, 5, 6}, {3, 4, 6}, {3, 5, 7}. Bod je incidentní s přím-
kou, je-li jejím prvkem. Můžete si sami ověřit platnost jednotlivých axiomů.

V konečné projektivní geometrii je počet bodů incidentních s libovolnou přím-
kou i počet přímek incidentních s libovolným bodem stejný. Odečteme-li od něho
jedničku, dostaneme číslo, které se nazývá řád této geometrie (proč tu jedničku
odčítáme, to by bylo dlouhé vysvětlování). Náš uvedený příklad je konečná pro-
jektivní geometrie řádu 2, protože každý bod je incidentní s třemi přímkami a
každá přímka je incidentní s třemi body. Je-li r řád, pak počet všech bodů i počet
všech přímek je r2 + r + 1.

Někdy se zkoumají i konečné projektivní geometrie nesplňující Desarguesův
axiom. Ty, které jej splňují, takzvané desarguesovské, mohou mít pouze řád tvaru
pn kde p je prvočíslo a n je přirozené číslo. (Souvisí to s Galoisovými tělesy
v algebře.)

V algebře lze brát projektivní geometrii (i nekonečnou) jako svaz. Jeho prvky
jsou body a přímky a dále přidaný nejmenší a největší prvek. Nejmenší prvek lze
interpretovat jako prázdnou množinu, největší prvek jako celou rovinu. Spojení
dvou bodů je jejich spojnice, jejich průsek je prázdná množina. Spojení dvou
přímek je celá rovina, jejich průsek je jejich průsečík. (Ejhle terminologie!) Je-li
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bod A incidentní s přímkou p, pak spojení bodu A a přímky p je přímka p, jejich
průsek je bod A; v opačném případě jejich spojení je celá rovina a jejich průsek
je prázdná množina.

Projektivní geometrie takto prolíná do dalších oblastí matematiky.

Donovaly 1992, foto Geňa Hahn
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Jak se stát mužem roku

Informace MVS 51 (duben 1998), 30–31

Už mnoho z nás má zkušenosti s ohlupujícími praktikami různých zásilkových
firem. Mnoho z nás už například vyhrálo milión. K jeho získání stačila maličkost:
objednat si zboží a potom být vylosován. Například pražská zásilková firma In-
ternational Direct Mailing už na obálce adresátovi sděluje: „Vyhrál jste 1. cenu.
A hlavní cena je 1 000 000 Kč!ÿ Je třeba si všimnout, že i vnitřní strana obálky
je potištěna, obálku rozstříhat a přečíst si to. Je to tištěno tak, aby to co nejvíc
odrazovalo od čtení: samými velkými písmeny (tj. majuskulemi) a přitom tak
drobnými, že se na čtení hodí lupa. Kdo si dá tu námahu přečíst si to, doví se, že
opravdu vyhrál 1. cenu a že opravdu hlavní cena je milión. Důležité ovšem je to, že
1. cena není totéž co hlavní cena; je to pouhých padesát korun, tedy drobná sleva
na zboží, které si člověk musí koupit, aby tu cenu dostal. A jsou i zásilkové firmy,
které nechávají podobným způsobem vyhrát i třicet miliónů v ročních splátkách
po 750 000 Kč po dobu čtyřiceti let. (To se stalo naší sousedce, důchodkyni nad
sedmdesát let.)

Ale nejen na touze lidí po penězích lze takovým způsobem vydělávat. Lidé
mohou toužit i po jiných věcech, třeba po slávě a poctách. A i na to existují
firmy, i když zatím nevím o žádné u nás. Ale ve staroslavné Cambridgi v Ang-
lii sídlí International Biographical Centre (ta Cambridge mu dodává image čili
imidž) a v Raleighu v Severní Karolině v USA je American Biographical Institute,
Inc. Ty názvy budí dobrý dojem. Jak však člověk pozná, jsou to jen obdoby těch
pochybných zásilkových firem. Místo peněz nabízejí pocty; každému je asi nabízet
nemohou, ale hledají své zákazníky mezi lidmi zabývajícími se tvůrčí prací, včetně
matematiků. Především jim lichotí povídáním o tom, jak se zasloužili o lidstvo.
Za tyto zásluhy pak třeba IBC v Cambridgi člověka odmění stříbrnou či bron-
zovou medailí nebo diplomem kaligraficky psaným na pergamenu. Kdy dostane
člověk stříbrnou medaili a kdy pouze bronzovou? Inu, stříbrnou dostane za 115
liber, zatímco bronzovou za pouhých 95 liber. Ten diplom se pořídí za pouhých
85 liber. A ABI v Raleighu z člověka udělá muže roku (nevím, zda jsou také
ženy roku), což mu potvrdí opět diplomem. Ten může být laminovaný na dřevě
z finské břízy za 295 dolarů nebo pouze pergamenový za pouhých 195 dolarů.
A jedna z jmenovaných institucí (už si nepamatuji která) vydává knihu — ovšem
opět velice skvostnou a drahou — se jmény dvou tisíc nejvýznamnějších osobností
dvacátého století. Zřejmě je postaráno, aby každý, kdo si knihu objedná, v ní své
jméno našel.
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A nyní už jen čekejme, kdy se v rámci přibližování Evropě objeví nějaký ten
Český biografický ústav i u nás. (Leckdo si ovšem o něm bude myslet, ze provozuje
kina.) Možná, že na to přesedlá nějaká zásilková firma, až už nenajde nikoho, kdo
u ní ještě nevyhrál milión.

S Bohdanem jsem se poprvé vědomě setkal po prázdninách r. 1957 když jsme se
sešli v jednom studijním ročníku na MFF UK. Nevěnoval se žádnému populár-
nímu sportu, ale všichni tušili, že jeho doménou byly různé typy hádanek. Přes-
tože působil někdy poněkud nezvykle, měli ho všichni rádi pro jeho velmi zvláštní
a osobitý humor. Dodnes si vzpomínám na Hammersteina, pokutopsy apod. Pří-
běhy, které Bohdan s obzvláštní vynalézavostí vymýšlel, bývaly někdy i odrazem
reálného světa. A uměl překvapit, nejen jimi. Vzpomínám si, že na marxismus
jsme chodívali do tzv. masové posluchárny v prvém patře budovy Ke Karlovu 3,
které jsme říkávali „Matikaÿ. Byla vybavena stoly s mírně skloněnými rýsovacími
prkny, která se zdála přímo obrovská. Jednoho dne začal prkno, u kterého sedával,
popisovat. Když jsme zjistili, že na ně píše jména pražských hospod, snažili jsme
se mu pomoci seznam doplňovat, ale Bohdan do seznamu zanášel pouze ty lokály,
které osobně navštívil. Pamatuji se, jak na mne zapůsobilo Bohdanovo strohé pro-
hlášení „Hotovo.ÿ Nebylo již co do seznamu doplnit. A Bohdan byl opravdu velmi
důkladný člověk . . .

Jiří Veselý
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Sestrojujeme kuželosečky bez kružítka
Učitel matematiky 28 (květen 1998), 203–210

Známe řadu konstrukcí kuželoseček, pokud jsou dány údaji o nich, například
některými osami, vrcholy či ohnisky. Nakonec při nich docházíme k tomu, že máme
v případě elipsy či hyperboly sestrojena obě ohniska, v případě paraboly ohnisko
a řídící přímku, a dáváme se do sestrojování kuželosečky bod po bodu, přičemž
pilně užíváme kružítka. Když těch bodů máme dostatečně mnoho, spojujeme je
od ruky nebo podle křivítka. Čím jich máme více, tím to můžeme provést přesněji
a teoreticky můžeme získat libovolný konečný počet bodů.

Tohle ovšem každý zná a ví, že to jinak nejde, pokud nemáme zrovna nějaký
speciální přístroj jako třeba elipsograf. Je však možné dělat to pouhým pravítkem
a bez starostí o takové věci jako osy, vrcholy či ohniska, ba i bez starostí o to, zda
jde o elipsu, o parabolu či o hyperbolu. (Můžeme být napnuti, co nám to vlastně
vyjde.) Umožní nám to Pascalova věta a k ní duální Brianchonova věta.

Než tyto věty vyslovíme, ujasníme si základní pojmy. Jde o věty rovinné pro-
jektivní geometrie, to jest geometrie, která nejenže se zabývá rovinou rozšíře-
nou o nevlastní body a nevlastní přímku, ale nečiní rozdílu mezi nimi a ostat-
ními body a přímkami roviny. Takže pojem šestiúhelníku (a vůbec jakéhokoliv
mnohoúhelníku) v projektivní geometrii bude poněkud odlišný od toho, na co
jsme zvyklí. Nepůjde vůbec o obrazec, který by měl nějaké vnitřní body, ba ne-
půjde ani o uzavřenou lomenou čáru. Lomená čára se totiž skládá z úseček a
úsečka je pojem, který se v projektivní geometrii nedá dost dobře zavést. Takže
šestiúhelník ABCDEF je prostě útvar v projektivní rovině, který se skládá
ze šesti bodů A,B,C,D,E, F , z nichž žádné tři neleží v přímce, a z přímek
AB,BC,CD,DE,EF, FA. Takový šestiúhelník může klidně vypadat tak, jak

Obr. 1
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vidíme na obr. 1, ba některý vrchol může být nevlastní i některá strana může
být nevlastní přímkou. Řekneme, že šestiúhelník ABCDEF je vepsán dané ku-
želosečce, jestliže všechny jeho vrcholy A,B,C,D,E, F na té kuželosečce leží.
Řekneme, že je jí opsán, jestliže všechny jeho strany jsou jejími tečnami. Kuže-
losečkou budeme vždy rozumět kuželosečkou regulární, to jest elipsu, parabolu
nebo hyperbolu, nikoli dvojici přímek.

A nyní můžeme vyslovit Pascalovu větu.

Věta 1 (Pascalova věta). Šestiúhelník je vepsán některé kuželosečce právě
tehdy, jestliže průsečíky všech tří dvojic jeho protilehlých, stran leží v přímce (obr.
2).

Tuto větu, stejně jako později větu Brianchonovu, ponecháme bez důkazu;
čtenář jej může najít například v [1].

Je-li šestiúhelník označen ABCDEF jde o průsečíky AB × DE, BC × EF ,
CD × FA. Přímka, na které tyto průsečíky leží, se nazývá Pascalova přímka a
budeme ji značit p.

Jak víme, libovolnými pěti body v rovině, z nichž zádně tři neleží v přímce,
prochází právě jedna kuželosečka. Šesti takovými body tedy prochází nejvýše
jedna kuželosečka.

Pascalova věta nám umožňuje sestrojovat kuželosečku bod po bodu, pokud je
dáno pět jejich bodů A,B,C,D,E. Bodem E veďme libovolnou přímku f , která
neprochází žádným z bodů A,B,C,D. Pokud f není náhodou tečnou kuželosečky
v bodě E, měla by protínat kuželosečku v dalším bodě F , a ten budeme sestro-
jovat. Vyjdeme z Pascalovy věty pro šestiúhelník ABCDEF . Najdeme průsečík
AB×DE; to je jeden bod Pascalovy přímky p. Naše zvolená přímka f je přímka
EF , tedy najdeme i průsečík BC ×EF . Zmíněné dva průsečíky určují Pascalovu
přímku p. Najdeme nyní průsečík CD × p; tím by měla procházet i přímka FA.

Spojíme tedy tento průsečík s bodem A; průsečík této spojnice s přímkou f
je hledaný bod F . Přímek f procházejících bodem F si můžeme zvolit libovolně
mnoho a tak získat libovolně mnoho bodů kuželosečky.

Může se stát, že nám vyjde F ≡ E; znamená to, že zvolená přímka f je teč-
nou kuželosečky v bodě E. Je to totiž tak, že Pascalova věta platí i pro určité
degenerované „šestiúhelníkyÿ. Mějme pětiúhelník BCDEF . Bod B označme ještě
písmenem A, takže máme A ≡ B. Vezměme přímku a procházející bodem A a
neprocházející žádným z bodů C,D,E, F . Zmíněný pětiúhelník s touto novou
přímkou můžeme brát jako „šestiúhelníkÿ ABCDEF , přičemž za stranu AB po-
važujeme přímku a. Ovšem abychom takovýto „šestiúhelníkÿ považovali za ve-
psaný kuželosečce, nestačí, aby vrcholy B,C,D,E, F byly jejími body, ale navíc
„stranaÿ AB musí být její tečnou. A pro takový „šestiúhelníkÿ rovněž platí Pas-
calova věta.

Máme-li tedy dány čtyři body B,C,D,E, z nichž žádné tři neleží v přímce,
a přímku a procházející bodem B a neprocházející žádným z bodů C,D,E, exis-
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Obr. 2
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Obr. 3

tuje — jak víme — právě jedna kuželosečka obsahující body B,C,D,E a mající
přímku a jako tečnu. A použitím popsaného „šestiúhelníkuÿ ji můžeme sestrojo-
vat bod po bodu stejně jako v předešlém případě. Zde tedy je kuželosečka určena
čtyřmi body a tečnou v jednom z nich.

Degenerace může pokračovat. Také může být „šestiúhelníkemÿ čtyřúhelník
se dvěma „spojnicemi splývajících vrcholůÿ. I pro něj Pascalova věta platí a
umožňuje nám tak sestrojovat kuželosečku určenou třemi body a tečnami ve dvou
z nich. Konečně může být „šestiúhelníkemÿ i trojúhelník; tam ovšem každý vrchol
musí být brán jako dvojice splývajících vrcholů. Znění Pascalovy věty pro tento
případ stojí za to, aby bylo zvlášť uvedeno.

Důsledek 1. Je-li trojúhelník vepsán do kuželosečky, pak všechny tři průsečíky
strany trojúhelníku s tečnou kuželosečky ve vrcholu trojúhelníku té straně proti-
lehlém leží v přímce (obr. 3).

Vraťme se opět k původnímu šestiúhelníku. Pascalova věta nám také umožní
sestrojit tečnu v daném bodě kuželosečky. Mějme opět. kuželosečku dánu pěti
body A,B,C,D,E a sestrojujme k ní tečnu v bodě E. Můžeme pro bod E zavést
další značení F , takže E ≡ F a hledaná tečna je „spojniceÿ splývajících vrcholů
E a F v „šestiúhelníkuÿ ABCDEF vepsaném do kuželosečky. Pro něj sestro-
jíme Pascalovu přímku p; tu nám určují průsečíky AB ×DE a CD × FA. Nyní
průsečíkem p×BC musí procházet i „spojniceÿ EF , to jest hledaná tečna.

A víme-li, že v projektivní geometrii platí princip duality, očekáváme jistě, že
k Pascalově větě bude existovat nějaká věta duální. A ona existuje a nazývá se
Brianchonova.

Věta 2 (Brianchonova věta). Šestiúhelník je opsán některé kuželosečce právě
tehdy, jestliže spojnice všech tří dvojic jeho protilehlých vrcholů procházejí jedním
bodem.
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Obr. 4

Jde-li o šestiúhelník ABCDEF , pak tyto spojnice jsou přímky AD,BE,CF
(obr. 4). Bod, v němž se tyto přímky protínají, se nazývá Brianchonův bod;
budeme jej označovat P .

Brianchonova věta nám umožňuje sestrojit libovolný konečný počet tečen ku-
želosečky, která je dána pěti tečnami. Nechť tyto tečny jsou a, b, c, d, e. Na přímce e
zvolíme bod F a budeme hledat tečnu f kuželosečky, která prochází tímto bodem.
Přímky a, b, c, d, e spolu s touto přímkou f budou tvořit šestiúhelník opsaný ku-
želosečce. Budeme hledat jeho Brianchonův bod. Snadno sestrojíme spojnici prů-
sečíků a×b, d×e, která jím prochází. Dále vezmeme spojnici průsečíků b×c, e×f ;
přímku f sice ještě nemáme, ale víme, že e× f = F . Průsečík uvedených spojnic
je Brianchonův bod P . Spojíme jej s průsečíkem c× d; průsečík získané spojnice
s přímkou a je průsečík f ×a, a tudíž jeho spojnice s E je h1edaná tečna f . Bodů
F na přímce e si můžeme volit libovolně mnoho a tak získat libovolně mnoho
tečen kuželosečky.

Pokud nám vyjde f ≡ e, znamená to, že bod F je bodem dotyku tečny e. Zase
můžeme mít degenerované „šestiúhelníkyÿ. Vezměme pětiúhelník složený z pří-
mek b, c, d, e, f a z průsečíků b × c, c × d, d × e, e × b. Zaveďme pro přímku b
ještě nové označení a, takže a ≡ b. Na této přímce zvolme bod A, který neleží na
žádné z přímek c, d, e, f ; ten budeme brát jako „průsečík splývajících stranÿ a, b.
Takový šestiúhelník pokládáme za opsaný kuželosečce, pokud přímky b, c, d, e, f
jsou jejími tečnami a A je bod dotyku tečny a ≡ b. Zase zde platí Briancho-
nova věta. A obdobně existují i „šestiúhelníkyÿ, které jsou vlastně čtyřúhelníky
či trojúhelníky. To nám umožňuje sestrojovat tečny ke kuželosečce v případech,
kdy je dána čtyřmi tečnami a bodem dotyku na jedné z nich či třemi tečnami a
bodem dotyku na dvou z nich. A opět stojí za uvedení znění Brianchonovy věty
pro trojúhelník.

Důsledek 2. Je-li trojúhelník opsán kuželosečce, pak všechny tři spojnice vrcholu
trojúhelníku s bodem dotyku strany k němu protilehlé s kuželosečkou procházejí
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Obr. 5

jedním bodem (obr. 5).

A jestliže se opět vrátíme k původnímu šestiúhelníku, můžeme si popsat,
jak určíme na dané tečně bod dotyku. Nechť je kuželosečka opět dána tečnami
a, b, c, d, e a hledejme bod dotyku tečny e. Můžeme pro tečnu e zavést další ozna-
čení f , takže e ≡ f a hledaný bod je „průsečík splývajících přímekÿ e a f v „šesti-
úhelníkuÿ tvořeném přímkami a, b, c, d, e, f a opsaném kuželosečce. Pro něj sestro-
jíme Brianchonův bod P ; ten dostaneme jako průsečík spojnice bodů a× b, d× e
a spojnice bodů c × d, f × a. Na spojnici bodů P a b × c musí ležet i „průsečík
e× fÿ, což je hledaný bod dotyku.

Vraťme se k sestrojování tečen. Jak jsme uvedli, můžeme si sestrojit, libovolný
(ovšem konečný) počet tečen. Prakticky to znamená, že se nám část papíru po-
kryje černí a část zůstane bílá; ta bílá část je vnitřek kuželosečky. To by se nám
asi příliš nelíbilo. Proto pokud máme kuželosečku dánu pěti tečnami, je lépe si
na nich podle Brianchonovy věty najít body dotyku a potom pokračoval sestro-
jováním bodů podle Pascalovy věty.

A vidíte, že jste opravdu mohli stále nechat kružítko v jeho pouzdře. V pod-
statě zde totiž šlo o konstrukci jednoho průsečíku přímky s kuželosečkou, známe-li
druhý, a jedné tečny z bodu ke kuželosečce, známe-li druhou. To jsou úlohy line-
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ární; při jejich početním řešení bychom nemuseli řešit kvadratické rovnice. Pokud
bychom ten druhý průsečík či druhou tečnu neznali, šlo by o úlohu kvadratic-
kou; při početním řešení bychom museli řešit kvadratickou rovnici, při grafickém
řešení použít kružítka. Souvisí to s tím, že pokud známe jeden kořen kvadratické
rovnice, můžeme vypočíst druhý z lineární rovnice. Jde-li o kvadratickou rovnici
ax2 + bx + c = 0 při a 6= 0 a známe-li jeden kořen x1, pak použijeme známého
vztahu a(x1 + x2) = −b a to je při známých hodnotách a, b, x1 lineární rovnice
pro neznámou x2.

Literatura

[1] Havlíček, K., Projektivní geometrie kuželoseček, SNTL, Praha, 1956.

Cestou na dovolenou, Mladá Boleslav 1977, foto Václav Kazda

Vedle stojící Vladimír Švorc studuje z automapy cestu na táboření k rybníku
Medlov poblíž Nového Města na Moravě.
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Čtvercové matice a jejich čtverce
Učitel matematiky 31 (březen 1999), 155–159

Základní počítání s maticemi nám může sloužit k pocvičení v úpravách čísel-
ných rovností, a to nejen u žáků zájmových kroužků, ale i u nás samotných. Může
nás přitom i pobavit, protože vyhovuje naší touze po poznání neznámého. Nebu-
deme se ovšem zabývat úmorným počítáním s maticemi o velkém počtu řádků a
sloupců. Budou nám stačit čtvercové matice druhého řádu, to jest o dvou řád-
cích a dvou sloupcích. Vzhledem k tomu, že čtvercové matice prvního řádu jsou
vlastně pouhá čísla, je docela zajímavé, kam se dostaneme postupem o jeden řád
výše. Což si takhle všimnout čtverců takových matic? Docela, můžeme být zvě-
davi, kdy se čtverec matice rovná nulové matici, či původní matici, či jednotkové
matici, či minus jednotkové matici. A nebude tak těžké ukojit zvědavost (či lépe
řečeno zvídavost) vlastní snahou. Základní poznatky o počítání s maticemi jsou
popsány například v knize [1].

Matici, z níž budeme vycházet, budeme značit

M =

(
a b
c d

)
potom máme

M2 =

(
a2 + bc b(a+ d)
c(a+ d) bc+ d2

)
Obvyklým způsobem budeme značit nulovou matici

0 =

(
0 0
0 0

)
a jednotkovou matici

E =

(
1 0
0 1

)
.

Omezíme se pouze na matice s reálnými členy.
Zkusme napřed rovnici M2 = 0. Pro jednotlivé členy matice pak platí rovnosti:

a2 + bc = 0,

b(a+ d) = 0,

c(a+ d) = 0,

bc+ d2 = 0.
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Všimneme-li si druhé rovnosti, napadne nás, že bude asi vhodné rozlišovat případy
b 6= 0 a b = 0. Nechť tedy b 6= 0. Potom z druhé rovnosti máme d = −a. Z první
rovnosti pak dostáváme c = −a2b−1. Napíšeme-li si nyní matici(

a b
−a2b−1 −a

)
(1)

a umocníme-li ji na druhou, dostaneme matici 0. Řešením je tedy libovolná matice
z dvouparametrické soustavy (1), kde a probíhá všechna reálná čísla a b všechna
nenulová reálná čísla.

Nyní vezměme případ b = 0. Z první rovnosti dostáváme a = 0 a ze čtvrté
d = 0. Přitom čtverec matice (

0 0
c 0

)
(2)

při libovolném c je roven matici 0. Vlastnost M2 = 0 má tedy libovolná matice
buď z dvouparametrické soustavy (1) pro libovolné a a libovolné nenulové b, nebo
z jednoparametrické soustavy (2) pro libovolné c.

Hned tady vidíme zajímavou věc — v oboru matic existuje něco, co by se
dalo nazvat „netriviální odmocninou z nulyÿ. Žádné nenulové číslo (ani reálné,
ani komplexní) nemá druhou mocninu rovnou nule. Existují však matice, jejichž
čtvercem je nulová matice, ale které samy nemusejí mít ani jeden nulový člen; pro
a = 2, b = 1 je to matice (

2 1
−4 −2

)
Nyní zkusme zjistit, které matice M splňují rovnost M2 = M; těm se říká

idempotentní. Příslušné rovnosti lze upravit na tvar

a(a− 1) + bc = 0,

b(a+ d− 1) = 0,

c(a+ d− 1) = 0,

bc+ d(d− 1) = 0.

Opět budeme rozlišovat b 6= 0 a b = 0. V prvním případě máme z druhé rovnosti
d = 1 − a a z první rovnosti c = a(1 − a)b−1. Máme opět dvouparametrickou
soustavu (

a b
a(1− a)b−1 1− a

)
pro libovolné a a libovolné nenulové b. V případě b = 0 dostáváme z první rovnosti,
že buď a = 0, nebo a = 1; ze čtvrté rovnosti dostáváme totéž pro d. Rozlišujme
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ještě c 6= 0 a c = 0. Je-li c 6= 0, pak ze třetí rovnosti máme d = 1− a a dostáváme
jednoparametrické soustavy (

0 0
c 1

)
,

(
1 0
c 0

)
pro libovolné nenulové c. Konečně pro c = 0 máme čtyři možnosti

0 =

(
0 0
0 0

)
,

(
1 0
0 0

)
,

(
0 0
0 1

)
, E =

(
1 0
0 1

)
.

Jak to bude s determinantem idempotentní matice? Jak víme, všechny čtver-
cové matice téhož řádu s nenulovým determinantem (tedy regulární) tvoří vzhle-
dem k násobení grupu. V grupě je právě jeden idempotentní prvek, a to prvek
neutrální — v našem případě E. Ostatní idempotentní matice v našem případě
musejí mít determinant nulový.

A teď zkusme M2 = E. Příslušné rovnosti po úpravě jsou

a2 + bc− 1 = 0,

b(a+ d) = 0,

c(a+ d) = 0,

bc+ d2 − 1 = 0.

Pro b 6= 0 máme z druhé rovnosti d = −a a z první rovnosti c = (1 − a2)b−1.
Máme dvouparametrickou soustavu(

a b
(1− a2)b−1 −a

)
pro libovolné a a libovolné nenulové b. Pro b = 0 máme z první rovnosti |a| = 1,
ze čtvrté |d| = 1. Je-li přitom c 6= 0, máme z třetí rovnosti d = −a a dostáváme
tedy jednoparametrické soustavy(

1 0
c −1

)
,

(
−1 0
c 1

)
pro libovolné nenulové c. Pro c = 0 pak máme ještě matice

E =

(
1 0
0 1

)
,

(
1 0
0 −1

)
,

(
−1 0
0 1

)
,

(
−1 0
0 −1

)
.

Samozřejmě možné determinanty jsou 1 a −1. U uvedené dvouparametrické sou-
stavy se vyskytuje pouze determinant rovný jedné1, u jednoparametrických sou-
stav pouze rovný minus jedné. A ještě bychom mohli zkusit rovnost M2 = −E,
kde

−E =

(
−1 0
0 −1

)
.

1Správně má být determinant roven minus jedné, pozn. ed.
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Víme, že neexistuje reálné číslo s druhou mocninou rovnou −1; jakpak to bude
s maticemi? Odpovídající rovnosti jsou

a2 + bc+ 1 = 0,

b(a+ d) = 0,

c(a+ d) = 0,

bc+ d2 + 1 = 0.

Pro b 6= 0 dostáváme z druhé rovnosti d = −a a z první rovnosti c = −(1+a2)b−1.
Máme dvouparametrickou soustavu(

a b
−(1 + a2)b−1 −a

)
pro libovolné a a libovolné nenulové b. Při b = 0 bychom měli z první rovnosti
a2 + 1 = 0. Poněvadž jsme se omezili na matice s reálnými členy, tento případ
musíme vyloučit. Nicméně „odmocniny z −Eÿ zde máme. A poznamenejme, že
je to tím, že bereme matice řádu druhého, tedy sudého. V tomto případě deter-
minant matice −E je 1 a naše „odmocninyÿ mají tentýž determinant. V případě
matic lichého řádu by matice −E měla determinant −1; determinant každé „od-
mocninyÿ z −E by musel být i nebo −i a tato matice by obsahovala imaginární
členy.

Snad toto cvičení nebylo tak docela nezajímavé. Přineslo nám zajímavé po-
znatky a přitom nám ukázalo, jak je důležité brát třeba v úvahu nulovost nebo
nenulovost určité hodnoty. Teď byste mohli sami pokračovat třeba rovnostmi
M2 = kM či M2 = kE pro dané číslo k. A jinak bych doporučoval vaší pozor-
nosti dvouparametrickou soustavu (

a b
−b a

)
.

Pohrajete-li si s ní, možná zjistíte, že souvisí s něčím, co jste už předtím znali
v jiné souvislosti.

Literatura

[1] Demlová, M., Nagy, J., Algebra, SNTL, Praha, 1985.
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Inovace Rusalky aneb jak připsat svoje
jméno k jménům klasiků

listopad 2000

Docela mne potěšilo, když jsem se v internetovém časopisu Carolina dočetl,
že „pro divácký nezájem se přestala hrát Rusalkaÿ.

Teď se asi čtenář diví, co takto postižený člověk vůbec hledá mezi přáteli
opery. Nuže, zmíněná Rusalka je muzikál, jako jeho autoři jsou uvádění Antonín
Dvořák a Pavel Prostějovský. Vzpomněl jsem si na metaforu, kterou jsem četl
před lety v jedněch novinách v jiné souvislosti — že někoho neviditelná noha trhu
pořádně nakopla. A ona taková neviditelná noha trhu opravdu existuje. Když
se opravdoví přátelé opery rozhodnou takto inovované cíle bojkotovat, ucítí to
provozovatelé na prázdnosti divadelní pokladny.

Se zmíněným muzikálem bylo napřed hodně slávy. Zahájil se jím provoz no-
vého divadla v Praze–Holešovicích. Pokud jsem slyšel, muzikál byl vytvořen z opery
Rusalka především zjednodušením melodií, které mělo umožnit zpěvákům a zpě-
vačkám pop music, aby si troufli na to, co dosud bylo vyhrazeno pouze vyspělým
operním pěvcům a pěvkyním.

Toto by tedy byla inovace hudební podoby Rusalky, ale dočetl jsem se i o dvou
inovacích libreta; myslím, že to v obou případech bylo v cizině. V obou přípa-
dech jde o přenesení děje z pohádkového prostředí do současného života. V jedné
z inovací Rusalka je dnešní dospívající dívka a Ježibaba je starší sexuálně zkušená
žena, která v tomto směru na Rusalku působí. Nevím, proč by bylo třeba zbavo-
vat Rusalku její pohádkovosti. Pohádka je přece něco naprosto jiného než syrová
skutečnost: každý chápe, že prostředí a postavy jsou v ní neskutečné. V pohádce
o perníkové chaloupce můžeme klidně číst o tom, jak Jeníček a Mařenka strčili
čarodějnici na lopatě do pece. Jak jinak bychom vnímali zprávu v novinové černé
kronice, že nezletilé děti upálily osamělou důchodkyni. A tak jak je to i s tou
Rusalkou. Zmíněné libreto jsem nečetl. Má-li to však být přesné přenesení děje,
musí dospívající dívka nejprve zavraždit svého hocha a pak spáchat sebevraždu.
A proč bychom měli chodit do divadla na takový drastický naturalismus, když se
můžeme těšit pohádkovou poetičností pravé Kvapilovy a Dvořákovy Rusalky.

Žhavá současnost, to je asi to poslední, co by operním divákům mohlo chybět.
Svého času se u nás hrály i sovětské opery z Velké vlastenecké války — Mladá
garda a Rodina Tarasova. Pro české diváky příliš přitažlivé nebyly. A také se kdysi
stalo, že byla složena opera přímo z dělného prostředí tabákové továrny v Seville.
Na své premiéře propadla oblibu si získala až u dalších generací diváků, pro něž
se už ta žhavá současnost změnila v romantickou minulost.
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Ať tedy pohádky zůstanou pohádkami a Rusalka Rusalkou. A kdo chce něco
tvořit, ať stvoří něco svého a nesnaží se za každou cenu připsat své jméno k jmé-
nům klasiků.

Popradské pleso 1978
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Kolik zelených lístků má jedle aneb jak sčítat
a násobit přes prázdnou množinu

Učitel matematiky 38 (leden 2001), 106–110

Mějme množinu M a zobrazení f této množiny do nějaké množiny čísel. Pak
samozřejmě dobře víme, co je∑

x∈M
f(x) a

∏
x∈M

f(x).

To první je součet hodnot f(x) pro všechny prvky x množinyM, to druhé je
jejich součin.

Ale teď pozor! Množina M může být také prázdná množina ∅. Jak budeme
sčítat a násobit potom? Chceme přece dostat nějaké přesné číselné hodnoty. A co
dostaneme z ničeho?

Chceme-li něco dodefinovávat, měli bychom se snažit, aby to bylo v souladu
s tím, co už tady máme. Nechť platí M = K ∪ L,K ∩ L = ∅. Potom zřejmě∑

x∈M
f(x) =

∑
x∈K

f(x) +
∑
x∈L

f(x),

∏
x∈M

f(x) =

(∏
x∈K

f(x)

)
×

(∏
x∈L

f(x)

)
.

Speciálně pro každou množinu M platí M =M∪ ∅,M∩ ∅ = ∅. Tedy∑
x∈M

f(x) =
∑
x∈∅

f(x) +
∑
x∈M

f(x),

a z toho ∑
x∈M

f(x) = 0

Je to zcela přirozené; nic jsme nesčítali a také nám nic nevzniklo. Pro součin
bychom měli ∏

x∈M
f(x) =

(∏
x∈∅

f(x)

)
×

(∏
x∈M

f(x)

)
,

a z toho ∏
x∈M

f(x) = 1

156



To je trochu jiné, ale zřejmě je to také účelně definováno.
To máme tedy aritmetické operace. Podobně však můžeme mít zobrazení F

množiny M do nějaké soustavy množin (tj. množiny množin). Potom bychom se
zajímali, co je

⋃
x∈M F (x) a

⋂
x∈M F (x). Máme zase( ⋃

x∈M
F (x)

)
∪

(⋃
x∈∅

F (x)

)
=
⋃
x∈M

F (x),

( ⋂
x∈M

F (x)

)
∩

(⋂
x∈∅

F (x)

)
=
⋂
x∈M

F (x).

Z toho (zase vzhledem k tomu, že to má platit pro každou množinu M)
bychom tedy dostali ⋃

x∈M
F (x) = ∅,

⋂
x∈M

F (x) = U ,

kde U by bylo množinové univerzum, kterého právě užíváme. (Zdůrazněme, že
množinové univerzum není nic absolutně daného; je to něco, co si volíme sami
podle svých potřeb.) Je to tedy dost obdobné tomu předešlému.

Analogií sumačního znaménka jsou v predikátové logice kvantifikátory. Obecný
kvantifikátor ∀ představuje provedení operace konjunkce & přes všechny prvky
dané množiny. U existenčního kvantifikátoru jde zase o disjunkci ∨. Kdybychom
měli jen konečné množiny předmětů, o nichž vyslovujeme predikáty, nepotře-
bovali bychom vlastně kvantifikátory zavádět. Je-li M konečná množina, M =
{x1, x2, . . . , xn}, pak

(∀x ∈M)P (x) = P (x1)&P (x2)& . . .&P (xn),

(∃x ∈M)P (x) = P (x1) ∨ P (x2) ∨ · · · ∨ P (xn).

Kvantifikátory tady slouží k tomu, abychom mohli provádět operace konjunkce
a disjunkce přes libovolné množiny. Opět máme pro libovolnou podmnožinu M
referenční množiny a libovolný predikát P

((∀x ∈M)P (x))&((∀x ∈ ∅)P (x)) = (∀x ∈M)P (x),

((∃x ∈M)P (x)) ∨ ((∃x ∈ ∅)P (x)) = (∃x ∈M)P (x),

To by nám mělo dávat

(∀x ∈ ∅)P (x) = 1, (∃x ∈ ∅)P (x) = 0.

Řečeno slovy, predikát P mají všechny prvky prázdné množiny (když si to „zde-
morganujemeÿ, neexistuje prvek prázdné množiny, pro nějž by platila negace P ,
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s čímž můžeme jedině vřele souhlasit). Na druhé straně není pravda, že by existo-
val prvek prázdné množiny, pro nějž by platilo P . A vychází to docela správně. My
totiž o prvcích prázdné množiny můžeme tvrdit cokoliv, kromě toho, že existují.

V této souvislosti se zmíníme i o pojmu zobrazení. Jak to vůbec je? Exis-
tuje zobrazení prázdné množiny do jiné množiny nebo obráceně zobrazení nějaké
množiny do prázdné množiny?

Vyjděme z definice. Zobrazení z množiny A do množiny B je jistá podmnožina
ϕ kartézského součinu A × B. Ta má tu vlastnost, že každý prvek a ∈ A se
vyskytuje nejvýše v jedné uspořádané dvojici (a, b) ∈ ϕ na prvním místě. Pokud
jde o zobrazení množiny A (bez předložky) do množiny B, vyskytuje se každý
prvek a ∈ A právě v jedné dvojici (a, b) ∈ ϕ na prvním místě. Nechť A =
∅ a zkoumejme zobrazení prázdné množiny ∅ do množiny B, která muže být
libovolná. Máme ϕ ⊆ ∅ × B. Platí ovšem ∅ × B = ∅, protože jde o množinu
uspořádaných dvojic, jejichž první prvek je z prázdné množiny. Takové prvky
neexistují, neexistují tedy ani dvojice (a, b) s a ∈ ∅, b ∈ B. Zobrazení ϕ by mělo
být podmnožinou množiny ∅ × B, což je možné jedině tehdy, je-li ϕ = ∅ tedy ϕ
je prázdné zobrazení. A takové zobrazení skutečně je zobrazení množiny ∅ do B.
Můžeme říci, že každý prvek z ∅ (žádný neexistuje) se vyskytuje právě v jedné
dvojici z ϕ (tyto dvojice také neexistují). Mluvíme o neexistujících prvcích, aniž
bychom o nich tvrdili, že existují; a to přece smíme. Existuje tedy právě jedno
zobrazení prázdné množiny ∅ do libovolné množiny B (včetně případu B = ∅); je
to prázdné zobrazení.

Vezměme nyní opačný případ. Mějme A 6= ∅,B = ∅ a budiž ψ zobrazení
množiny A do množiny ∅. Máme ψ ⊆ A× ∅ a ovšem A× ∅ = ∅. Zobrazení ψ by
tedy mělo být, stejně jako výše ϕ, prázdné zobrazení. Podle definice by se každý
prvek množiny A měl vyskytnout právě v jedné dvojici (a, b) ∈ ψ na prvním
místě. Potíž je v tom, že ty prvky a ∈ A existují, zatímco ψ = ∅. V (prázdné)
množině dvojic ψ se prostě nemohou vyskytovat dvojice s prvním prvkem z A
a to je spor s předpokladem, že prázdné zobrazení je zobrazeni množiny A do
prázdné množiny ∅. Žádná jiná podmnožina kartézského součinu A×∅ neexistuje,
tedy neexistuje zobrazení množiny A do prázdné množiny. Může ovšem existovat
zobrazení z A do ∅; je to zobrazení jisté podmnožiny množiny konkrétně množiny
∅ do ∅. Platí tedy toto:

Existuje právě jedno zobrazení prázdné množiny ∅ do libovolné množiny B
(včetně případu B = ∅). Zobrazení množiny A do prázdné množiny ∅ existuje
právě tehdy, je-li A = ∅, a tehdy je právě jedno.

Víme, že počet zobrazení množiny A do množiny B (pokud jsou obě konečné),
je |B||A|. A z výše uvedeného plyne to, co už víme o mocninách, tedy že n0 = 1
pro každé celé n ≥ 0 (tedy i 00 = 1), zatímco 0n = 0 pro n ≥ 1.

Prázdné zobrazení je rovněž jediným zobrazením množiny ∅ na ∅, tedy jedinou
permutací množiny ∅; proto platí také 0! = 1.

158



A po té dávce formální logiky si trochu odskočme. Jan Neruda si ve svých
„Obrazech z cizinyÿ všímá rumunské lidové poezie. Zvláště pak popisuje jednu
její formu, lyrickoepickou báseň zvanou doina. Každá doina začíná oslovením
zeleného lístku: „Foaie verde . . . ÿ. Následuje ovšem označení rostliny, ze které
ten lístek má být. A to je předznamenání tématu básně. Zelený lístek z růže
předznamenává téma lásky, zelený lístek z dubu zase téma hrdinství. Nejsmutnější
je oslovení: „Foaie verde braduluiÿ, oslovení zeleného lístku jedle. To proto, že se
obrací k prvku prázdné množiny; jedle je totiž jehličnan a žádné lístky nemá.
A tak toto oslovení předznamenává nejsmutnější téma, smrt.

1982, foto Jiří Bečvář
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Poznámky o neřešitelných úlohách ve škole
Učitel matematiky 41 (říjen 2001), 52–53

Tyto poznámky se týkají článku E. Kupkové [1], který popisuje, jak byla
žákům 3. třídy základní školy předložena známá úloha O třech domech a třech
studních a oni měli sami přijít na to, že nemá řešení.

Poznámka 1. Žákům byla dána neřešitelná úloha.

To je určitý precedens. Dosud se žáci opravdu snažili poctivě řešit jakoukoliv
úlohu. Vycházeli z důvěry k učitelům, z úvahy, že pokud by byla úloha neřešitelná,
učitelé by jim ji nedávali. Teď náhle poznali, že mohou dostat i úlohu neřešitelnou.
Nyní je jaksi legalizováno „házení flinty do žitaÿ. Dostane-li žák velmi těžkou
úlohu, musí mu učitel přiznat právo napsat „Úloha je neřešitelnáÿ. Že neuvede
důkaz tohoto tvrzení? To přece po třeťákovi nelze chtít. A třeba nemusí být úloha
ani příliš obtížná. Stačí, když žák bude zrovna líný a přivítá tak možnost ukončit
lopotu nad domácím úkolem napsáním zmíněné věty. (A může se to projeviti
v jiných předmětech.)

Poznámka 2. Úloha byla formulována pseudoprakticky.

Původní verze se týká domů a studní. Zde byla předložena modernizovaná
verze, v níž se mluví o elektřině, vodě a plynu. Úloha se tváří jako praktická.
Není však důvod, proč by se elektrické vedení, vodovod a plynovod měly vést
v rovině bez křížení. Pokud žák spojuje domky, není to „podfukÿ, ale upřímná
snaha řešit praktický problém. Je to možné ještě jednodušeji. Všechna vedení
zavedeme do jednoho domku a z něho pak do dvou ostatních (nebo dokonce do
neomezeného počtu ostatních) tato vedení vedeme vždy po třech rovnoběžných
úsečkách. Při tom se snadno připustí, že uvnitř domu je možné křížení, které by
nebylo možné venku.

Rozhodně by tedy byla vhodnější původní verze o třech domech a třech stud-
ních.

Poznámka 3. U úlohy není jasné, zda vůbec patři do matematiky.

Čtenářům tohoto časopisu to ovšem jasné je. Jakou však má o rozsahu mate-
matiky představu žák prvního stupně základní školy? Moje generace tehdy neměla
žádnou matematiku, ale počty. Matematika byla až od šesté třídy a tam také za-
čalo rozdělení na aritmetiku a geometrii. (Určité základní poznatky z geometrie
však byly už v páté třídě.) Předpokládám, že i v dnešní třetí třídě jde prakticky
jen o počty. Úloha o domech a studních patří do teorie grafů nebo snad ještě spíše
(pokud nemůžeme rovnou vycházet z Kuratowského věty jakožto známého faktu)
do topologie. Žák by asi řekl, že čmárání nějakých křivých čar by patřilo spíše do
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výtvarné výchovy (za mé generace zvané kreslení). Nezatěžujme mu hlavu tím,
že graf může být také něco jiného než graf funkce. A vysvětlit v plné šíři, co je
topologie, je těžké i dospělému člověku.

Poznámka 4. A co tedy dělat?

Chceme-li ukázat, že se v matematice dokazuje, máme krásnou možnost —
důkaz sporem, který je existenciální a nekonstruktivní. Jde o důkaz, že prvočísel je
nekonečně mnoho. To je pochopitelné i pro třeťáky. A neřešená úloha? Může to být
úloha určit číslo „jedna lomeno nulouÿ. To by mělo být takové číslo, jehož součin
s nulou by byl roven jedné. Uvědomíme-li si, že součin libovolného čísla s nulou
je opět nula, vidíme, že takové číslo neexistuje. Podobná úloha v geometrii je
sestrojit tečnu ke kružnici z jejího vnitřního bodu. Žák může vypozorovat (nikoliv
dokázat), že každá tečna kružnice obsahuje jeden bod kružnice a všechny její
ostatní body jsou vně kružnice. Z toho plyne neřešitelnost úlohy.

Po důkazu věty o prvočíslech lze uvést, co jsou prvočíselná dvojčata a že nelze
určit, zda je jich konečně nebo nekonečně mnoho. Jsou tedy v matematice věci,
které se nevědí. A poctivě se to uvádí; není možno, aby si každý o tom tvrdil, co
sám chce.

Literatura

[1] Kupková, E., Neriešiteľná úloha v 3. ročníku ZŠ, Učitel matematiky 9 (2001),
228–231.
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Chemie, kopaná a mnohostěny
Učitel matematiky 43 (duben 2002), 187–188

Pamatujeme si ze školy dvě krystalické modifikace uhlíku — diamant a tuhu
neboli grafit. V poslední době byla objevena další modifikace. Je tvořena mole-
kulami po šedesáti atomech uhlíku, značí se tedy C60 a nazývá se fulleren.

Krystalická struktura fullerenu vypadá stejně jako kopací míč v koženém
obalu. To je mnohostěn, jehož stěny jsou jednak pravidelné pětiúhelníky (černé)
a jednak pravidelné šestiúhelníky (bílé). A stačí nám jen letmý pohled na kopací
míč k tomu, abychom jej dovedli celý popsat či vymodelovat. Stačí nám vědět,
že ve vrcholu mnohostěnu se stýkají dvě šestiúhelníkové stěny a jedna pětiúhel-
níková. Uvědomíme si, že je to zřejmě u každého vrcholu stejné, a dáme se do
počítání. Ještě si připomeneme Eulerův vzorec pro konvexní mnohostěny:

v + s = h+ 2,

kde v, s, h jsou po řadě počty vrcholů, stěn a hran.
Zapomeňme, co jsme si to psali o fullerenu, a berme v jako neznámou. V ka-

ždém vrcholu se stýkají tři hrany a každá hrana spojuje dva vrcholy; z toho

2h = 3v,

Počet stěn s je součet s5 + s6, kde s5 je počet pětiúhelníkových a s6 počet šesti-
úhelníkových stěn. Každý vrchol patří právě jedné pětiúhelníkové stěně, proto

s5 =
v

5
.

Dále každý vrchol patří dvěma šestiúhelníkovým stěnám, tedy

6s6 = 2v,

s6 =
v

3
.

Celkem pak je

s = s5 + s6 =
v

5
+
v

3
=

8v
15
.

Dosazením do Eulerova vzorce dostáváme

v +
8v
15

=
3v
2

+ 2,
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z čehož vypočteme neznámou:
v = 60.

Je ovšem potom h = 90, s5 = 12, s6 = 20, s = 32. Takže kdo chce šít obal na
kopací míč, může hned začít se stříháním černých pětiúhelníků a bílých šestiúhel-
níků.

Kombinatorická teorie mnohostěnů je v podstatě součást teorie grafů. Zde
jsme viděli její uplatnění v chemii (v krystalografii) a pro praktický sportovní
účel.

Při hraní minigolfu, Medlov 1977, foto Václav Kazda
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Aplikace výrokového počtu v germánské
mytologii

Informace MVS 59 (prosinec 2003), 44

Jedním z raných děl středověké německé literatury je epos Nibelungen. Zda-
leka ovšem nedosahuje věhlasu eposů řeckých, a dokonce není ani původní. Je to
vlastně převyprávění starogermánského eposu Edda, který vznikl na Islandu už
v dobách pohanských. Nibelungové jsou tedy pohanští staří Germáni z Islandu
přetransformovaní v katolické Němce. Ani Eddu, ani Nibelungen bych nikomu
nedoporučoval za oddechovou četbu. Obojí je plno krutostí, kterou se v raném
středověku vyznačoval právě sever Evropy.

Nibelungové vyplouvají po řece Rýnu na válečnou výpravu. Jejich úhlavním
nepřítelem je hunský vládce Atilla, v Eddě zvaný Atli a v eposu Nibelungen Et-
zel. Jako křesťané vezou na své lodi lodního kněze. A jak už to na takovýchhle
výpravách obvykle bývá, vbrzku se narazí na nějaký ostrov s překvapením, ob-
vykle nepříjemným. V tomto případě žila na ostrově věštkyně a pronesla děsivou
věštbu: „Z této výpravy se pouze jeden vrátí šťastně domů — bude to lodní kněz.
Všichni ostatní bídně zahynou.ÿ

Co se dá dělat proti takové věštbě? Teoreticky by se snad dalo něco dělat,
použijeme-li výrokového počtu. Vidíme, že věštba je konjunkce A&B, kde A je
výrok „kněz se dostane šťastně domůÿ a B je výrok „všichni ostatní zahynouÿ.
Negací výroku A se z věštby dostane výrok ¬A&B, což sice není přímo negace
výroku A&B, ale je to přece jen už něco jiného. A kdoví, zda by se tento výrok
nakonec nedal nějak transformovat na ¬A&¬B nebo A&¬B; to už by byla zá-
chrana. Tedy — pokusme se negovat výrok A, abychom mohli možná negovat i
výrok B. A na nočním veletoku bez ostrých světlometů říční policie to ani není
příliš těžké — strčit do kněze, aby spadl s paluby do vln Rýna. A přesto se to ne-
musí povést, vždyť vojenský kněz je též zdatný voják. Výrok A se tedy nenegoval
— kněz přeplaval noční Rýn a dostal se šťastně domů. A o pravdivost výroku B
se pak postaral sám Atilla — Etzel.
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Slova „matematikaÿ a „matematikÿ
Informace MVS 59 (prosinec 2003), 42–43

Učitel matematiky 58 (leden 2006), 118–119

Volně (a drze bez znalosti norštiny) podle knihy [1]
zpracoval Bohdan Zelinka

Slova „matematikaÿ a „matematikÿ vznikla z řeckého adjektiva „mathémati-
kosÿ, které souvisí se slovesem „manthaneinÿ, což znamená „učiti seÿ a přibližně
značí „mít radost z učeníÿ. Dále „manthaneinÿ souvisí s výrazem „mathémaÿ
(µαϑηµα), což značí „učeníÿ, „vědaÿ, „naukaÿ, „učivoÿ. Slovo matematika vzniklo
ve starém Řecku, v době Pythagorově (cca 580 až 500 př. Kr.). Tehdy se neroz-
lišovaly jednotlivé vědy, takže pythagorejci pod pojem matematika zahrnovali
filosofii, aritmetiku, geometrii a astronomii. Platon (427–347 př. Kr.) používá
slova „mathémaÿ obecně ve smyslu „učivoÿ. Popisuje „tria mathémataÿ, to jest
aritmetiku, geometrii a astronomii.

V řečtině „ta mathématikaÿ je plurál, zatímco v latině „mathematicaÿ je
singulár.

Jsou dnešní evropské jazyky, které mají pro matematiku zcela odlišný výraz.
V holandštině to bylo původně „wiskonstÿ, později „wiskundeÿ (wis = jistý, konst
= umění, kunde = nauka). Matematika je podle toho „umění být jistýmÿ či
„nauka o tom, jak být jistýmÿ. V islandštině se matematika nazývá stær -dfræ -di
(stær -d = kormidlovati, říditi, fræi = věda). (Výslovnost: -d = dh, æ = ä). To se
však může plést s opravdovou naukou o kormidlování, a tak se také užívá slova
„melingarfræ -diÿ nebo „melifræ -diÿ (meli = měřiti, melingar = měření).

Ve starém Řecku se slovem „mathématikosÿ označoval ten, kdo skutečně „měl
radost z učeníÿ. Pythagorejci rozlišovali znalce čisté matematiky (µαϑηµατικoι)
a ty, kteří uměli matematiky používat k praktickým účelům (ακoνσµατικoι).
V latině se užívalo slova „mathematicusÿ. Avšak historik Cornelius Tacitus (cca
56 až cca 120) toho slova užívá ve významu „astrologÿ a totéž činí církevní otec
sv. Augustin (354–430).

I v nové době kolísalo označování matematiků. Tak ve francouzštině se uží-
valo už ve 14. století slova „mathématicienÿ, ale později se matematik označoval
jako „géomètreÿ. Činí tak René Descartes (1596–1630) a Johann Bernoulli (1667–
1748). Z francouzštiny toto proniklo i do norštiny. Podobně jako řečtí „akusma-
tikoiÿ byli i v moderní době znalci praktického používání matematiky, kteří však
k teoretické matematice nijak nepřispěli. V Německu byli nazýváni „Rechenmeis-
terÿ. Příkladem byl Adam Ries (1492–1554). I u papeže v Římě se matematikové
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uplatnili. Vypočítávali data pohyblivých církevních svátků a tvořili kalendáře.
Bývali označováni výrazem „calendariusÿ.

Takže z uvedeného je snad jasné, že matematika není jen tak nějaké počítání,
ale královna věd.

Literatura

[1] Solvang, R.: Matematisk etymologi med historiske kommentarer. N. W. Damm
& søn, Oslo 2002.

Donovaly 1992, foto Geňa Hahn
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Trojí počty a dvojí věda
Učitel matematiky 51 (duben 2004), 189–191

Někdy se dokonce říká, že mezi námi zájem o matematiku neustále stoupá.
Zvláště je tak od té doby, kdy školní předmět „počty a měřictvíÿ byl už v první
třídě základní školy nahrazen předmětem matematika. Nuže řekněme si, jak ono
to s tou matematikou a s těmi počty vlastně vypadá.

Zhruba bychom mohli rozlišovat jednu soustavu praktických znalostí (chceme-
li vypadat učeně, můžeme jí říkat „kalkulistikaÿ) a dvě vědy, matematiku a infor-
matiku. S tou informatikou je to trochu složitější, máme i slova výpočetní technika
a (teoretická i technická) kybernetika. Kybernetiku můžeme znát z Filosofického
slovníku, který platil v letech mých vysokoškolských studií 1954–1957, jako buržo-
azní pavědu. Omezme se na stupnici: kalkulistika, matematika, informatika (vše
bez zbytečného zužování smyslu).

Elementární potřeba počítání byla jako elementární potřeba dopravy. V ní
si člověk nejprve nosil všechno sám v rukou. Pak začala vznikat vozidla (odtud
úsloví „Jeden myslel, až vymyslel trakařÿ). Nejprv se s tím zase tahal sám, později
použil koně, vola, osla či psa huskyho, nakonec poznal, že přece jen nejlepší je
motor. Avšak vývojem dopravní techniky tak vlastně vznikla určitá nová věda
— dopravní technika. U počítání to došlo tak daleko, že vznikla skutečně nová
věda, o níž rádi prohlašujeme, že je to královna věd a že to není žádná nauka
o počtech, ale věda o určitém způsobu myšlení; odvozujeme její název od řeckého
MAΘHMA. Takže zase od praktických požadavků (kdo by si nepamatoval, že už
staří Babyloňané znali Pythagorovu větu, ale jen jako jakýsi praktický nástroj).
A přece vznikla Pythagorova věta jako vědecký poznatek a vznikla i eukleidovská
geometrie a leccos jiného. V době poměrně nepříliš dávné vznikly například i
grupy, ale nedělejme si iluze o svých dětech, že budou hned na základní škole tak
vzdělané, aby jejich teorii rozuměly.

Při rozvoji dopravní techniky vznikaly stále nové poznatky a problémy, pro-
tože lidstvo začalo na tu dopravu být mnohem náročnější; samozřejmě se nespoko-
jilo nejen s trakařem, ale ani s automobilem. Vědění muselo jít stále dále. A stejně
tomu bylo v matematice. Z něčeho, co mělo pomáhat praktické činnosti, vznikla
opravdu královna věd. Nestačilo totiž jen stanovit jednotlivé algoritmy, jako třeba
pro násobení, ale popsat celé soustavy takových algoritmů. A to posunovalo vědu
dopředu. A i na matematiku přišlo to, že jí nestačily jednotlivé soustavy algoritmů,
ale potřebuje celé soustavy takových soustav, a to se spoustami dat. Máme tu
tedy určitou nauku nejen o zpracování, ale i o uchovávání dat neboli informací.
A to je informatika.
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Měli jsme tedy nejprve kalkulistiku; z ní nám vědeckým vývojem vyrostla
matematika. A u matematiky se vývoj nezastavil; dostavila se nová věda - infor-
matika. Neznamená to však, že by informatika byla nějakým vrcholem či nějakou
nadmnožinou matematiky — MAΘHMA v ní přece jen, aspoň do takové míry,
nebude.

A budou-li matematikové a informatikové, jaký bude asi vztah mezi nimi. Po-
kud jde o učitele, aprobaci informatika budou mít spíše mladší lidé, čímž bude
vznikat generační problém. A informatikové, zvláště ti mladší, se asi budou chtít
lišit od kolegů matematiků. Už vzpomínka na slovo „matematikaÿ jim nebude pří-
jemná. Nebudou se chtít ztotožňovat se svými kantory, kteří chodili po chodbách
obtěžkáni obrovskými trojúhelníkovými pravítky, kružítky, případně i křivítky
pro rýsování na tabuli. (Obrovské logaritmické pravítko se nenosí a nevyvěšuje
už ani dnes.) Nad kolegy matematiky budou stále cítit určitou převahu.

Máme-li rovnici, řekněme lineární o jedné neznámé, jen ještě okrášlenou něja-
kými složenými zlomky či odmocninami, matematik ji musí řešit, informatik
(aspoň tedy student informatiky) je přesvědčen o tom, že najde příslušný knoflík,
zmáčkne jej a řešení je na světě. Jen na nich nechtějte, aby ten knoflík hledali.
I programování v programovacích jazycích má svá úskalí, kde by počítač měl
studenta trochu prohnat. Mějme polynomy P1(x) = 2x + 5, P2(x) = 10 − 3x.
Zapišme jejich součin. Samozřejmě P1(x) · P2(x) = 2x + 5 · 10 − 3x. Pozor, uči-
teli se něco nelíbí. Téměř nahlas spolužák napovídá „Závorky!ÿ Nuže, proč ne:
P1(x) ·P2(x) = 2x+5 · (10−3x), ale tomu učiteli se stále něco nezdá, takže raději
napišme P1(x) · P2(x) = (2x + 5)(10 − 3x). Ale k čertu s učitelem. Platí přece
P1(x) · P2(x) = 2x + 5 · 10 − 3x = 50 − x. A tento polynom prý má mít kořeny
−52 a 103 . Nějak to nevychází, ale to asi selhal operační systém.

Jinak nazývat se informatikem místo matematikem znamená i určitou větší
společenskou vážnost (taková moderní věda) a možnost se samozřejmostí drmolit
anglická slova a věty.

A co přijde po informatice? O tom se nám může jen zdát.

168



Jak se dělají zázraky —
Vzpomínka na doc. Františka Duška

Učitel matematiky 52 (květen 2004), 247–250

Zázraky mohou být všelijaké. Mezi ně bych počítal to, jak lze v mladých
probudit lásku k matematice. Nazval bych to přesněji: jak lze v mladých lidech
potlačit nenávist k matematice. Nejsem tak domýšlivý, abych se chlubil tím, jak
jsem já tento zázrak činil — naopak mé osobní zkušenosti jsou spíše záporné.
Budu vzpomínat, jak ten zázrak prováděl asi před třiceti roky doc. František
Dušek.

Představme si situaci. JČMF a školské orgány hodlají pořádat matematický
zájmový kroužek (přesněji řečeno matematický seminář) pro studenty (nebo žáky)
středních škol celého kraje, A ten seminář by měl existovat, neměl by zahynout
na úbytě i když vztah mladých (a ovšem nejen mladých) lidí k matematice je
všeobecně znám. A ten úkol na sebe vzal pan František Dušek, profesor strojní
a elektrotechnické průmyslovky v Liberci. (Podotýkám, že nebyl, tuším, mým
učitelem; já jsem studoval jedenáctiletku.) Později se stal docentem matematiky
na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem1

Seminář započal pochopitelně v krajském městě Liberci, v klubovně Domu
pionýrů na konečné stanici tramvaje. Jistě se musela vynořit otázka: Kdo se tam
objeví, zájemci o matematiku, nebo pouze „zájemciÿ? Byla to otázka důležitá,
protože tehdy bylo „dobrovolně povinnéÿ skoro všechno: od sběru papíru přes
členství v ČSM až k návštěvám angažovaných filmových představení. I zde bylo
žákům jedné třídy oznámeno, že účast na semináři se rovněž považuje za povin-
nost. Takový člověk jako pan doc. Dušek to ovšem rozpoznal podle výrazu tváře.
A tak udělal jednu věc. Vyhlásil, že první polovina semináře bude věnována abso-
lutní hodnotě z reálného čísla, (dosti nudné terna); po ní přijde přestávka, Během
přestávky má každý právo „po anglickuÿ odejít, tj. bez loučení a omlouvání. Počet
účastníků se takto během přestávky scvrkl na necelou čtvrtinu, za to však slože-
nou ze studentů s opravdovým zájmem o matematiku. A my, kteří jsme zůstali,
jsme k semináři přistupovali se zájmem a s určitým sportovním soutěživým du-
chem. Správně vyřešit matematickou úlohu jsme považovali za zdařilý sportovní
výkon. (A proč tomu tak není obecně? Šachové oddíly jsou a mladí lidé do nich

1Prof. Zelinka nesprávně uvádí pracoviště doc. Františka Duška (střední průmyslová škola).
Doc. Dušek byl platným zaměstnancem Krajského ústavu pro další vzdělávání (František Šimek
říkal „zdržováníÿ) učitelů. Pak se stal vedoucím katedry matematiky na nově zřízeném pedago-
gickém institutu v Liberci. Po jeho zrušení přešel na pedagogickou fakultu do Ústí n. L. — pozn.
V. Kazdy.
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rádi vstupují; tak proč by se studenti podobně nebavili matematikou? Například
jednou, kdy jsme se svou třídou jeli do Prahy do Památníku národního písem-
nictví, seděl jsem ve vlaku se spolužákem J. H. a bavili jsme se o jisté úloze ze
semináře. Spolužák P. P. prohlásil: „Myslel jsem, že si k vám přisednu, ale asi
to neudělám.ÿ Neudělal to, zato se objevil na příštím semináři. Přišel tam však
pouze jednou, aby, jak uváděl, viděl, jak to vypadá.)

A tak seminář zdárně vzkvétal. Byly ovšem také finanční prostředky shora.
Mimoliberečtí účastníci měli hrazeno cestovné a kromě toho se nezapomínalo
ani na lehké občerstvení — pro účastníky semináře ovšem zdarma. Bývaly to
loupáčky nebo i koblihy. Dodnes ve mně loupáček vyvolává představu doc. Duška
a jeho semináře. Že by se však láska k matematice dala koupit za cestovné za
cestu, kterou by líný člověk ani nechtěl podniknout nebo dokonce za loupáček, je
příliš fantastická představa. A přesto seminář stále prosperoval a mezi námi byl
stále oblíbený. Obsahem byly zajímavé úlohy, zejména geometrické konstruktivní,
včetně úloh týkajících se kuželoseček. Aby se nezapomnělo ani na sesterskou vědu
silozpytnou, vykonala se i exkurze do laboratoří tehdy vzniknuvší Vysoké školy
strojní (dnes Technická univerzita v Liberci), kde jsme viděli začátky toho, co je
od té doby známo jako elektronika.

Výsledkem semináře bylo několik úspěšných řešitelů MO v krajských i celo-
státních kolech a posléze několik úspěšných absolventů MFF KU i FJFI ČVUT.
Již jsme se zmínili o kuželosečkách. Vzpomeňme tedy na určitou epizodu ze života
doc. Duška, která se týká natáčení výukového filmu o parabole. Spolu s kolegou
F. Šimkem z Liberce natočil krátký film, v němž bylo skutečně možno vidět, jak se
pohybují průvodiče a vytvářejí bod jako svůj průsečík. Hle, počítačová animace!
To by si kdekdo nyní řekl, aniž by uvážil, že tehdy bylo snem, že v Liberci jednou
bude tak veliká hala, která by dokázala americký zázrak zvaný počítač v sobě
umístit. Autoři postupovali spíše tak jako Walt Disney při tvorbě svého prvního
myšáka Mickeyho. A když už si opravdu všechno udělali sami, předpokládali, že
to tak bude i s komentářem. Tady však byl rozdíl. Napsat nějaký výklad o pa-
rabole, to byl výkon čistě odborný, a mohl by jej zřejmě dělat kdekdo. Naproti
tomu napsaný výklad nahlas přečíst, to byl umělecký výkon a musel jej provádět
herec za příslušný honorář. Nezáviďme a nevyčítejme tomu herci jeho odměnu, i
když se v matematice nevyznal. Čas od té doby oklestil platy jak učitelům, tak
hercům. I tato epizoda ze života doc. Duška mluví o jeho lásce k matematice a
jeho touze budit ji i u jiných. Budit u lidí lásku k matematice je určitý zázrak.

A nyní se zamysleme, jak se vlastně ty zázraky dělají. Většina z nás jsou mate-
matici; nevychloubejme se, jak jsme „udělali sami sebeÿ. Sebelepší matematický
talent může být zabit špatným učitelem; záleží na tom, kdo nás učil. A nejen to;
můžeme mluvit o učiteli typu B a učiteli typu C. Aby nás mohl učit normální
učitel typu B, je třeba, abychom byli již jaksi vychování k učení se matematice.
Je k tomu třeba přísnost, hlavně na vyjadřování. Je správné, když na nás učitel
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typu B vyžaduje správnou či aspoň trochu správnou terminologii, tedy nikoliv
„elipsa je, že ty průvodiče se hýbou a tam, kde se protnou, je ten bodÿ. Napřed
je potřeba, abychom věděli nejen, jak máme mluvit, ale i proč máme tak mluvit;
k tomu je učitel typu C. Ten nám musí ukázat, jakou ohavností je blábolení po-
dobné tomu výše uvedenému. Kdo chce být hodinářem nebo klavíristou, pochopí
snadno nutnost přesnosti a měl by si to uvědomovat i matematik. Proto učitel
typu C. Měl by to být někdo, koho by studenti opravdu brali vážně, tedy něco
jako doc. Dušek, a ne někdo, o kom by říkali: „Ten nám tu vykládá blbosti.ÿ Na
učiteli typu C musí být patrná znalost matematiky i určitý citový vztah k ní.
A musí argumentovat rozumně. Nejjednodušší argument bývá: „Musí to tak být,
protože já to tak chci a jsem váš nadřízený.ÿ S tím se mnoho nepořídí. Kromě
nesporné logiky je zde důležitý i lidský vztah ke studentovi. Ten doc. Dušek měl;
jednal s každým jako se sobě rovným a například studentům středních škol vykal,
což v 50. letech 20. století nebylo tak běžné.

Nejvhodnější by bylo, aby měl člověk učitele typu C už na základní škole a pak
učitele typu B. Po nich by se už snesl i učitel typu A — pouhý rutinér třeba i bez
aprobace pro matematiku. (Výraz „učitel typu Dÿ si rezervujme pro toho, kdo
opravdu dělá zázraky se vštěpováním lásky k matematice jako byli například staří
řečtí filosofové.) A nezapomínejme ani na učitele typu B; těch se třeba bojíme, ale
chápeme po přípravě od učitele typu C, že nám rozhodně nechtějí nijak ubližovat,
ale opravdu nás něčemu naučit.

Píši o zázracích se šířením lásky k matematice, ale v podstatě je to vzpomínka
na doc. Duška, a to z let 1954–1957. Ten ty zázraky opravdu uměl a každý loupá-
ček mi ho dodnes připomíná. Čest všem učitelům, kteří byli, jsou či budou jako
doc. Dušek!
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Kdo jsme a co děláme

Informace ČMS 60 (listopad 2004), 29–32
Učitel matematiky 56 (květen 2005), 252–256

Kdyby autor viděl někde článek s takovýmto názvem, domníval by se, že je
to dílko nějakého moderního flagelanta, který na otázku v názvu odpovídá: „Nic
nejsme a nic neděláme, jen řveme, že bychom chtěli ukusovat ještě větší sousta ze
společného krajíce nás všech. Baseballové pálky na nás!ÿ Autor však tento článek
píše sám, a tak nehodlá čtenáři hrozit baseballovými pálkami. Chce se opravdu
zamyslit nad tím, co jsme a co děláme. Rozumí se my, kteří se vědecky zabýváme
matematikou.

Naše práce se pokládá za tvůrčí práci, ale je to s ní trochu jiné než s prací
uměleckou. Rozdílů je tu víc. Umělec se například klidně a hrdě sám nazve uměl-
cem. Zato my máme jakýsi ostych před slovem vědec; jaksi cítíme, že je vyhrazeno
pouze osobnostem formátu Leibnize, Newtona či Bolzana. Takže kdo se zabývá
pouze vědou, nazve se vědeckým pracovníkem, a ten, kdo kromě toho učí na
vysoké škole, se označí za učitele nebo kantora.

Umělec vytvoří něco, co dříve nebylo a co by asi nebylo, nebýt jeho. Illias
by nevznikla bez Homéra, Hamlet bez Shakespeara, Mona Lisa bez Leonarda,
Sonáta měsíčního svitu bez Beethovena. Matematikové jsou spíše objevitelé, po-
dobní mořeplavcům a cestovatelům. Ti dávali světu zprávy o tom, co tu bylo
již před nimi. Už před Tasmanem byla Tasmanie, jenomže nikoho nenapadlo ji
tak pojmenovat. (Byla dokonce už tehdy, kdy ještě neexistoval živočišný druh
Homo sapiens, tedy nebylo nikoho, koho by mohlo vůbec napadnout něco pojme-
novávat.) Stejně byla Beringova úžina už dávno před Beringem a Země Františka
Josefa nejen před Františkem Josefem, ale i před svými objeviteli Weyprechtem a
Payerem. Od mořeplavby už můžeme přejít k astronomii a k fyzice. Nejenže exis-
tovala planeta Uran před Herschelem a Halleyova kometa před Halleyem; planety
a komety také obíhaly podle Keplerových zákonů nejen před Keplerem, ale i před
všemi starými Řeky, kteří jako první začali sekat kužel a zkoumat, jak ten průsek
vypadá, čímž objevili kuželosečky.

Našimi díly jsou především články ve vědeckých časopisech. Jejich hlavním
úkolem je čtenáře informovat, nikoli ho oblažovat estetickými požitky jako be-
letrie. Zpravidla píšeme angličtinou (či tím, co sami za angličtinu považujeme).
Nejsme-li v ní opravdu experty, pak těžko posoudíme, jaké vyjádření je v ní krásné
a jaké nikoli. (Můžeme ovšem ocenit eleganci důkazu, ale to je věc odbornosti,
nikoli estetiky.) Proto je nejdůležitější rychlost. Raději odeslat rukopis co nejrych-
leji, než se zdlouhavě zamýšlet nad estetickým dojmem, který vyvolá. A nejde tu
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jen o službu veřejnosti, ale i o autora samotného. Ovšemže mu také záleží na
prioritě. Nebude-li svůj výsledek publikovat jako první, pak jako by jej nepubli-
koval. Zde je také nebezpečí zasílání článků do příliš prestižních časopisů. Může
se klidně stát, že recenzent po třech letech usilovného recenzování zjistí, že článek
není špatný, nemá však úroveň požadovanou pro příslušný časopis. Mezitím už
na výsledek přijde někdo jiný.

Scientometrie má svůj význam, avšak nepřeceňujme jej. Má-li se každý honit
za počtem publikací, pak lze například články drobit, aby místo jednoho dlouhého
bylo několik menších. (Počet stránek se dosud jako kritérium neuplatňuje.) Lze
psát společné články; takový článek si pak může započítat každý ze spoluautorů.
Chlubí-li se někdo věhlasnými spoluautory, vzbuzuje zdání (třeba zrovna v jeho
případě klamné), že se s nimi prostě vezl. S tím souvisí i Erdösovo číslo. Autor má
Erdösovo číslo 2 a fascinuje ho představa, že má kouzelnou moc přičarovat komu-
koli číslo 3. Citace může člověk očekávat tak nejméně za čtyři roky; je-li příliš brzy
narozený, nemusí se toho dožít. (Jinak do recenzentů jsem tu rýpal už před lety
a nebudu to teď opakovat.) I zde by se ovšem mohl uplatnit „jánabráchismusÿ;
matematici X a Y by se mohli navzájem citovat a oběma by citace narůstaly
(a mohli by být i z různých států, třeba z Česka a ze Slovenska). Když jsme u
toho – preferování publikací v zahraničí také zavání jistým flagelanstvím. Zna-
mená tvrdit, že jakýkoli zahraniční časopis je prestižnější než jakýkoli náš. Tak
třeba naše publikace v časopise Mathematica Slovaca do roku 1993 byly pouze
domácí, dnes už by byly zahraniční.

Zde je opět rozdíl mezi námi a umělci. Slabá umělecká díla po pár letech jako
by nebyla. Zato každý vědecký výsledek tu zůstává jako cihla v budově určité
teorie, i když jeho autor toho mnoho neutvořil a je zapomenut. Vědu nedělají
jen Leibnizové a Newtonové; ti jsou jen vrcholy vyčnívající nad masu dělníků na
vinici matematiky. (Dovoluji si zde parafrázovat biblický citát.) Na vysoké škole
je také trochu jiná situace než ve vědeckém ústavu. Vysokoškolský učitel pěstuje
vědu především proto, aby si udržoval svou odbornou úroveň, kterou uplatňuje
při vyučování. Proto si važme i těch, kteří nedosáhli velkých vědeckých úspěchů,
ale uměli vzdělávat studenty. Jsou i funkcionáři, vedoucími kateder počínaje, kteří
prostě na vědu nemají čas. Jakékoli zabývání se matematikou (včetně intenzívnější
přípravy na výuku či psaní skript) cítí jako zanedbávání své práce, která přece
nespočívá v nějaké matematice, ale v hbitém úřadování. Neabsolutizujme heslo
„Publish or perish!ÿ

Tím by se dalo skončit, kdyby nebylo těch nešťastných baseballových pálek.
I k tomu autor cítí povinnost se vyjádřit, i když to nesouvisí s matematikou.
Všichni jsme slyšeli o útocích žáků na učitele. Na univerzitě v Hradci Králové to
bylo baseballovou pálkou a dopadlo to relativně dobře, ve Svitavách na učňovské
škole to bylo nožem a skončilo to smrtí učitele. Lidé nejspíš řeknou, že mladé
lidi máme takové, jaké jsme si vychovali (tedy jednak my, učitelé, jednak jejich

173



rodiče). Nezapomínejme, že kromě školy a rodičů je tu vliv hromadných sdělova-
cích prostředků (budu to zkracovat HSP; nechci hyzdit češtinu slovem masmedia).
HSP mívají často svérázný vztah k etice. Projevuje se to i v novinářské hantýrce.
Ta a její změny v závislosti na politické situaci by mohly být námětem pro di-
plomovou práci studenta bohemistiky. Hemží se eufemismy, které mají zmírňovat
citový vliv na čtenáře. Asi před dvanácti lety byl v módě výraz náprava cen. Pak
zanikl a dnes by si nikdo netroufl jej křísit, i když by k tomu byla příležitost.
Podobně jako ve filmu Marečku, podejte mi pero češtinář studenta Plhu nazývá
Mlha, našel se pro lhaní eufemismus mlžení. To působí dojmem, že když se nelže,
ale jen mlží, není na tom nic špatného. Pro vraždu zatím HSP eufemismus ne-
mají; navrhl bych znefunkčnění nebo anulování existence. Jak krásně a nevinně
by znělo: „Své neshody s učitelem X vyřešil znefunkčněním jmenovaného.ÿ Může
se zkrátka všechno, jen se to nesmí nazývat ošklivými slovy.

Ovšem pokud není člověk kantorem. Pak HSP přistupují ke kádrování, do-
konce posmrtnému. Mladší generace už asi nebude znát slovo kádrování. Oficiálně
se to nazývalo komplexní hodnocení. My starší jsme si toho užili dost. Byli jsme
hodnoceni svými nadřízenými a sami jsme museli hodnotit studenty. To hodno-
cení mělo být komplexní; netýkalo se jen práce či studia, ale toho, zda je člověk
čestný, upřímný apod. Aby někdo mohl o člověku všechno vědět a mohl ho hod-
notit při pohledu shůry jako všestranně dokonalejší než on, nemohl by to být
člověk, ale Bůh. Však dnes už to komplexní hodnocení neexistuje. Ovšem HSP je
nadále praktikují; v uvedených případech ne u útočníka, ale u napadeného.

Autor si dovede představit, co by se stalo, kdyby jeho někdo napadl base-
ballovou pálkou či nožem. Okamžitě by byl zviditelněn. Pokud by dopadl jako
hradecký kolega, dočetl by se o sobě asi to, že byl od dětství frustrován svou oty-
lostí a neschopností se srozumitelně vyjadřovat, proto celý život deptal všechny
schopné lidi kolem sebe. Co mohl chudák student proti němu dělat jiného než to,
co udělal? Pokud by dopadl jako svitavský kolega, nepřečetl by si už nic. Zato by
si to přečetli jiní a on by se nemohl bránit. Ne nadarmo už staří Římané říkali:
„De mortuis nil nisi bene.ÿ Největším prohřeškem HSP proti etice je uvažování, za
co si takový učitel zaslouží smrt (přesněji řečeno být usmrcen, protože smrt jako
taková stejně nemine nikoho). Podle platného trestního zákoníku naší republiky
za nic – trest smrti byl totiž zrušen. Žádný soud nemá právo rozhodnout o tom,
že určitý občan má být usmrcen. Má to právo mít kdejaký kluk?

Zkrátka, HSP nám vychovávají mládež po svém a my trpělivě snášíme, když je
námi opovrhováno. (Tím hůře, když učíme něco tak hrozného, jako matematiku,
a ještě hůře, když marníme čas tím, že si ještě v té hrozné věci něco vymýšlíme.)
Je třeba být skromný, ale ne přespříliš. Jestliže na otázku v nadpisu odpovíme tak
jako v prvním odstavci, druhý nás nepochválí za skromnost, ale bude s námi vřele
souhlasit. Pokud bude mít po ruce baseballovou pálku, projeví to i prakticky. Jen
trochu sebevědomí! Něco jsme a něco děláme.
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Poznámka autora. Tohle nemá být humor, ale jen určitý autorův samorostlý způ-
sob uvažování a vyjadřování. Rozhodně autor nechce zlehčovat tragické události.
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Místo Bartsche samoobsluha
Učitel matematiky 55 (březen 2005), 132–134

Stává se nám, že potřebujeme nějaký matematický vzorec. Dobrá je na to
Bartschova příručka [1]. Ale to, co člověk nejvíce potřebuje, obvykle zapomněl
doma nebo to nemůže vyhrabat v horách nepořádku na svém pracovním stole.
(Já ten nepořádek ovšem také mám, jenže jej nazývám „pracovní prostředíÿ.)
A Bartsch do toho beznadějně zapadne a člověk neví nic. Co tak snadno nikam
nezapadne — náš mozek. A tak si leckterý vzorec dokážeme odvodit sami.

Ukažme si to na vzorcích pro součty mocnin přirozených čísel. Označme

Sk(n) =
n∑
t=1

tk.

Začněme s S1(n), i když to by se dalo hledat i jinak. Máme tedy součet

S1(n) =
n∑
t=1

t,

známý z vyprávění o dětství C. F. Gausse. Máme

S1(n)− S1(n− 1) = n

pro každé n. A pamatujeme si, že S1(n) je kvadratická funkce proměnné n. Použi-
jeme, podobně jako při rozkladu racionální funkce na parciální zlomky, potřebné
k integrování, metodu neurčitých koeficientů. Označme

S1(n) = An2 +Bn+ C

Potom

S1(n)−S1(n−1) = A(n2−(n−1)2)+B(n−(n−1)) = A(2n−1)+B = 2An+B−A.

Platí ovšem
2An+B −A = n.

Srovnáním koeficientů u lineárních členů na obou stranách i absolutních členů na
obou stranách dostaneme soustavu dvou rovnic

2A = 1

B −A = 0.
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Ta má řešení A = B = 1
2 . Tedy

S1(n) =
1
2
n2 +

1
2
n+ C

To C zatím neznáme; v našich rovnicích se nevyskytovalo. Dostaneme je však ze
zřejmé podmínky S1(1) = 1; máme C = 0. Tedy

S1(n) =
1
2
n2 +

1
2
n =

1
2
n(n+ 1).

A teď si zkusme S2(n). Zase označíme

S2(n) = An3 +Bn2 + Cn+D.

(Intuice nám říká, že to bude polynom třetího stupně proměnné n.) Nyní platí

S2(n)− S2(n− 1) = n2

tedy

S2(n)−S2(n−1) = A(3n2−3n+1)+B(2n−1)+C = 3An2+(2B−3A)n+A−B+C.

Toto se má rovnat n2. Srovnáním koeficientů u kvadratických i lineárních členů i
absolutních členů dostáváme tři rovnice

3A = 1

−3A+ 2B = 0

A−B + C = 0.

Řešení je A = 1
3 , B = 1

2 , C = 1
6 . Máme

S2(n) =
1
3
n3 +

1
2
n2 +

1
6
n+D.

To D opět určíme ze vztahu S2(1) = 1; je D = 0. Tedy

S2(n)− 1
3
n3 +

1
2
n2 +

1
6
n =

1
6

(2n2 + 3n+ n).

Nuže, procvičte si to pro Sk(n) s nějakým větším k (binomickou větu jste jistě
nezapomněli).

Literatura

[1] Bartsch, H. J. Matematické vzorce, Mladá fronta, Praha, 2000
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Proč máme tolik různých odmocnin

Učitel matematiky 55 (březen 2005), 135–136

Z čísla 4 máme jednu druhou odmocninu, a to 2 (nikoliv už −2), z čísla −4
nemáme odmocninu žádnou (aspoň v oboru reálných čísel). Zato třetí odmocninu
z čísla 8 máme také jednu, a to zase 2, ale máme i třetí odmocninu z −8; je to
číslo −2.

Vysvětleme si to. Pokud nebude řečeno jinak, budeme mluvit vždy o druhé
odmocnině. Rozlišujme reálná čísla kladná a záporná. Druhá odmocnina z re-
álného čísla a by mělo být číslo b takové, že b2 = a. Je-li a < 0, takové číslo
b zřejmě neexistuje, protože druhá mocnina (čili čtverec) reálného čísla je vždy
nezáporná. Pochopitelně tedy říkáme, že pro a < 0 odmocnina b neexistuje. Ale
teď si vezměme a ≥ 0. Je-li b číslo žádané vlastnosti, pak tuto vlastnost má i
číslo −b. (Například rovnost b2 = 4 splňuje jak b = 2, tak i b = −2.) Takže
zatímco

√
−4 neexistuje, tady je toho zase trochu moc. Taková dvojznačnost by

ovšem nebyla vhodná. Ptáme-li se počítače, kolik je
√

2, chceme jedinou odpo-
věď. Proto jaksi umělou úmluvou přidáme další žádanou vlastnost. Ta odmocnina
musí být nezáporná. Tak

√
4 je 2 a nikoliv −2. Počítač nebo kapesní kalkulátor

nám tedy na otázku po
√

2 vydá (či řečeno jazykem informatiky „vrátíÿ) hodnotu
asi tak 1, 414 . . . . To je pro něj to SQRT(2) a podobně SQRT(4) = 2. A takto
jednoznačně musíme mít druhou odmocninu definovanou ani ne tak kvůli oka-
mžitým výsledkům jako kvůli dalším výpočtům. Je-li u někoho stav jeho financí
1 000 000

√
4, jistě mu není jedno, je-li to plus či minus dva miliony. A nemusíme

se bát ani takových výrazů jako
√

0, je to prostě (jediná hodnota) 0.
Zato je třeba dát pozor při řešení nerovnic. Je pravda že nerovnost

√
x2 + y2 ≥

0 platí pro libovolná dvě reálná čísla x, y, nelze to však odůvodňovat tím, že x2+y2

je součet čtverců, a ten je vždy nezáporný. Ovsem, tohle je důležité pro existenci
odmocniny

√
x2 + y2. Že však platí

√
x2 + y2 ≥ 0, to platí podle naší úmluvy

(jak už jsme řekli, je to úmluva jaksi umělá, i když učiněná pro praktický účel).
Co jsme si řekli o druhých odmocninách, to platí i pro odmocniny s libovolným

sudým odmocnitelem. I zde používáme naší úmluvy. Jinak je tomu u lichých
odmocnitelů. Je-li n liché přirozené číslo (jiných odmocnitelů než přirozených
čísel se obvykle neužívá), pak k danému reálnému číslu a, ať už kladnému nebo
zápornému, existuje právě jedno (!) číslo b takové, že bn = a. Je-li a ≥ 0, pak i
b ≥ 0 a je-li a < 0, pak i b < 0. To plyne z toho, co známe o násobení záporných
a nezáporných čísel. A toto b je prostě n

√
a, bez jakýchkoliv dalších úmluv. Takže

platí například 3
√

64 = 4, 3
√
−64 = −4. Obecně platí n

√
−a = − n

√
a. Platí tedy:
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a ≥ 0, n sudé n
√
a ≥ 0 (úmluva)

a ≥ 0, n liché n
√
a ≥ 0 (fakticky)

a ≤ 0, n sudé n
√
a neexistuje

a ≤ 0, n liché n
√
a ≤ 0 (fakticky)

Dále můžeme přejít do oboru komplexních čísel. O tom si jen stručně řekneme,
že zde odmocnina není jediným číslem, ale celou množinou čísel. Při výpočtu se
často užívá tzv. odmocnin z jedné (správněji množiny čísel nazvané odmocnina
z jedné). Číslo 1 je ovšem také komplexní, a tak máme

√
1 = {1,−1}, 3

√
1 =

{12 +
√
3
2 i,

1
2 −

√
3
2 i, 1, }

Všimněme si ještě didaktického aspektu. Bývá často kladena otázka, zda jsou
u přijímací zkoušky z matematiky na vysokou školu dovoleny kapesní kalkulátory.
Odpověď zní: Ano, ale ony vám stejně k ničemu nebudou. Má-li být například

výsledek
√

2 + (1 +
√

2), měl by být zapsán takto a nikoliv dlouhým desetinným
číslem, které by opravovatel mohl kontrolovat pouze zase pomocí kalkulátoru či
počítače.

Kresba Jana Přívratská, 2000
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S křídou a tabulí na věčné časy
(a nikdy jinak)

Učitel matematiky 56 (květen 2005), 249–251

Jako žák jsem poznával nejrůznější psací techniku, i když musím přiznat,
že pověstnou břidlicovou tabulku s písátkem jsem do školy nenosil. Začínalo se
obyčejnou tužkou. Kdo už trochu vnikl do umění písma, musel už psát perem. To
pero bylo na dlouhé násadce, namáčelo se do inkoustu a ten inkoust byl v kalamáři
zapuštěném do lavice. Násadka se musela umět správně držet v ruce a psát se
muselo pozorně, aby se pero nerozskřípalo, což se často stávalo. Jistou úlevu
přineslo později plnící pero; bylo ovšem poměrně drahé a při jeho používání se
mazaly ruce (v mém případě nazeleno, protože vzhledem k svému příjmení jsem
používal s oblibou zeleného inkoustu). A pak konečně přišla propisovačka — stejné
pohodlí jako na počátku s obyčejnou tužkou.

To tedy bylo to osobní náčiní. Jinak tu byla tabule a na ni se psalo křídou.
Tabule byla černá, křída bílá. Jen jeden čas, prý kvůli péči o zdravý zrak žáků, byla
tabule zelená a křída žlutá, ale to nevydrželo snad ani tak dlouho jako množiny
v první obecné.

A tady se mi docela líbí, že se pokrok zastavil, aspoň na školách. Jsou ovšem
různé projektory. První, který jsem poznal, byl psací projektor. Oceňoval jsem,
že je možno stát čelem k posluchačům a přitom za svými zády tvořit písmena.
Jednou jsem to zkusil; za chvíli se mi blána začala krabatit a zadrhávat, zkrátka
hrozit potrháním. I vzal jsem do ruky křídu a odebral se k tabuli. Bylo to na
jisté konferenci. Účastníci takových konferencí rozhodne ovšem nemají ve zvyku
posmívat se kolegovi, který se dostal do nějakého zádrhele. Zato u studentů by
to bylo asi jiné. „Nač je člověk, který integruje per partes a přitom neumí ani
pohybovat nějakou blánou?ÿ

Něco jiného jsou projektory, do nichž se vkládají již popsané blány. A to
zase není pěkné vůči posluchačům. Za mých studií nebylo projektorů, ale jeden
přednášející nás přesto poněkud rozladil tím, že si předem popsal tabuli. A to
by nemělo být. Rychlost přednášení by měla být nějak regulována a přirozeným
regulátorem je zde psaní na tabuli. Jak se přednášená fakta linou učiteli z úst,
tak se objevují na tabuli a posléze i v sešitech těch, kteří se o ně zajímají.

Seberychlejší písař píše pomaleji než mluví a píše rychleji propisovačkou na
papír než křídou na tabuli. Je to něco jiného než vkládání blan - při něm se složitý
text a případně obrázky objeví v okamžiku na plátně a stejně tak v okamžiku
zmizí. I to mizení, totiž mazání tabule, musí být pěkné, pomalé, aby pomalejší
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posluchač mohl aspoň na poslední chvíli vychytat a zapsat si to nejzajímavější.
Proto také vysokoškolský učitel má vzhledem k jiným učitelům jedno privilegium -
maže si tabuli sám. A to souvisí s dobrovolností účasti na přednáškách. Na vysoké
škole nelze zavádět nějaké pořádkové služby; student chodí do školy proto, aby
se vzdělával, nikoli proto, aby sloužil učiteli. A tak tu není ani žádný „cvakařÿ,
který by střídal na projektoru blány.

Ty hotové blány nejsou vlastně vůbec výhodné ani pro učitele. Ve vlastním
zájmu by se neměl připravovat tak, že by si psal doslova celý text přednášky. Je
to mnoho práce a studenti to neocení; těm naopak imponuje přednášející, který
se obejde zcela bez papíru (potažmo bez blány). A pojďme do důsledků! Budou-li
přesně zapsané přednášky na blánách a student „cvakařÿ, obejde se přednáška
zcela i bez přednášejícího, jen jako volné shromáždění studentů. A nakonec —
proč ten „cvakařÿ? Ať každý student dostane kompletní kolekci blan a může si
cvakat sám doma. A nač vlastně blány a cvakání? Může se vydat skriptum a
každý si je může číst nezávisle na komkoliv jiném.

To skriptum by opravdu mělo být (zpravidla se říká, že na to nejsou peníze).
A měly by být i přednášky — ty pravé regulované psaním křídou a pokud možno
regulované i pohledem na posluchače, do jaké míry přednášce rozumějí.

Malé odbočení: v programu „Internet do školÿ neboli „indošÿ se naopak razila
zásada, že každý učitel — bez rozdílu typu školy — má mít notebook, což je
vlastně obdoba projektoru. Není jasné, jak je tato věta míněna; zda tak, že učitel
dostane od školy notebook zadarmo (což by bylo dost neuvěřitelné), nebo zda
budou stanoveny přísné tresty pro toho, kdo si notebook nekoupí.

Může se ovšem stát, že některý evropský stát, který těží křídu, ji vytěží a začne
prosazovat modernější psaní. Pak ovšem se budeme muset podřídit a zanechat
psaní křídou také. Ale do té doby pišme křídou (jakékoliv barvy) na tabuli (rovněž
jakékoliv barvy).
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16 = 24 = 42

Učitel matematiky 57 (říjen 2005), 39–40

Radostí pro mnohé z nás (hlavně pro ty starší) jsou srazy bývalých spolužáků.
I bývá vyzván třídní veršotepec, aby napsal ve verších pozvánku. Sraz má být 16.
října 2004 v 16 hodin. Je-li veršotepec zároveň také matematikem, snaží se uvést
nějakou mnemotechnickou pomůcku. A tak napíše: „Šestnáct dvojka na čtvrtou
je nebo čtyřka na druhou.ÿ (Pro ten říjen se najde jiná pomůcka.)

Ano, 16 = 24 = 42. A zdalipak to někdo nesplete a nebude chtít marně čekat
do dalších tisíciletí? Položme si otázku, zda existuje další dvojice přirozených čísel
s touto vlastností. A jak to vůbec je s kladnými reálnými čísly obecně? Máme
tedy diofantovskou1 rovnici

xy = yx

pro x 6= y. Zlogaritmujme ji:

y · lnx = x · ln y.

Po další úpravě
ln y
y

=
lnx
x

Budeme si tedy všímat funkce

F (x) =
lnx
x

Laskavý čtenář snadno určí její průběh a vynaloží jistou námahu i na kreslení
grafu. (Autor je líný, a proto právě v tomto spoléhá na čtenářovu laskavost.)

Definiční obor je interval (0,∞) čili množina všech kladných reálných čísel. Je

lim
x→0+

F (x) = −∞, lim
x→∞

F (x) = 0.

Jediný společný bod grafu funkce s osou x je [1, 0]. Funkce má jediný extrém, a
to maximum v bodě [e, e−1], V intervalu (0, e) je rostoucí, v intervalu (e,+∞)
klesající.

Máme-li nyní hodnotu y a najdeme-li k ní hodnoty x1, x2 tak, že x1 < x2 a
F (x1) = F (x2) = y, pak xx21 = xx12 = y. Takové hodnoty najdeme tak, že bodem

1Nemělo by se říkat „diofantickáÿ, stejně jako není „pytagorická větaÿ, „ludolfické čísloÿ či
dokonce „bolzano–košická větaÿ.
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[0, y] vedeme rovnoběžku s osou x a zjistíme její společné body s grafem funkce
F (x). Pro y ∈ e−1 ∪ (−∞, 0) bude takový bod právě jeden, pro y ∈ (e−1,+∞)
žádný. Právě dva budou pro y ∈ (0, e−1); z nich pak x1 ∈ (1, e), x2 ∈ (e,+∞).

A kolikpak přirozených čísel máme v intervalu (1, e)? Přece právě jedno, a
to 2. Do dvaceti počítat umíme, takže snadno zjistíme, že pak x2 = 4, y = 16.
Tady platí tvrzení v nadpisu článku a žádná jiná dvojice různých přirozených
čísel takovou vlastnost nemá.

Napišme si tvrzení, které plyne z uvedených vlastností funkce F (x).

Tvrzení: Ke kladnému reálnému číslu a existuje kladné reálné číslo b takové, že

ab = ba

právě tehdy, je-li a ∈ (1, e)∪(e,+∞). Přitom je-li a ∈ (1, e), je b ∈ (e,+∞) a je-li
a ∈ (e,+∞), pak b ∈ (1, e). Jediná přirozená čísla a, b, pro něž uvedená rovnost
nastává, jsou 2 a 4.

Vyšné Ružbachy 2004, foto Stanislav Jendroľ
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Proč učíme matematice
Učitel matematiky 61 (říjen 2006), 54–59

Název článku možná leckterého čtenáře nutí obrátit stránku a číst raději něco
jiného. Očekává totiž, že se zase jednou doví, že kantořina není povolání, ale
poslání, a co by z toho mělo vyplývat. Ano, o některých povoláních se říkává,
že nejsou povolání, ale poslání. Jen o některých; jsou povolání, o nichž se to
neříká, jako Člen správní rady akciové společnosti čí (kupodivu) poslanec (ten
přece je něco jiného než povolanec fasující svou plnou polní), ale také třeba čistič
stok. Zmíněné sousloví jaksi naznačuje, že ten, kdo takovou činnost vykonává, by
měl myslet jen na blaho lidské společnosti a rozhodně se vyhýbat myšlenkám na
mrzký mamon. (Vůbec ideální by bylo, kdyby své poslání vykonával zadarmo a
živil se vedle toho nějakým povoláním.) Závěr úvahy by neměl být díkem těm,
kteří dotyčné „nepovolání-ale-posláníÿ provádějí (to je přece jejich samozřejmá
povinnost), ale raději kletbou těm, kteří od svého poslání desertovali kvůli již
zmíněnému mrzkému mamonu. Takže tímto končí výklad o tom, o čem zde psát
nechci, a začnu psát to, co chci.

Není třeba na otázky vždy hledat hluboké filosofické odpovědi. Opravdu, na
otázku „Proč učíme matematiceÿ lze odpovědět slovy „Aby ji naši žáci znali.ÿ
Tím se ovsem nastoluje nová otázka „A proč ti žáci mají matematiku znát?ÿ
Na tu otázku se ovsem odpovědi liší podle typu školy. Na mateřské škole a na
nižším stupni základní školy matematika jsou počty (tak se tam kdysi ten předmět
nazýval) a její znalost je součástí gramotnosti, nutný předpoklad toho, abychom
se vůbec nějak dokázali potácet tímto světem. Na vyšším stupni základní školy a
na gymnáziu je matematika součástí jistého systému všeobecného vzdělání. To už
je takové vzdělání, bez kterého by se člověk mohl obejít, ale přesto je vždy lepší je
mít, než nemít. Věcí diskuse ovšem může být, co by mělo být do toho všeobecného
vzdělání zahrnuto. (Má vůbec smysl, aby člověk věděl něco o logaritmech, když
poslední výroba logaritmických pravítek byla ukončena už před dávnými lety?)

Trochu šíře lze otázku zkoumat v případě vysokých škol a středních odborných
škol. Budeme mluvit o školách vysokých; u těch středních je to jaksi obdobné.
Student na vysoké škole studuje matematiku, aby se z něho stal její

a) odborník,
b) učitel,
c) uživatel.

Odborníkem v matematice se stává na matematicko-fyzikální nebo přírodově-
decké fakultě některé university. Očekává se od něho, že bude vědeckým pracov-
níkem či vysokoškolským učitelem. Ať si takový student nestěžuje, že ho někdo
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honí vyžadováním přesných formulací definic a vět, a dokonce znalosti důkazů.
Jednou takové důkazy bude muset nejen pozorně číst, ale i sám tvořit. Dal se
na vojnu, musí bojovat! A když to nedobojuje, ještě ho rádi vezmou na některé
jiné fakultě, tedy někde, kde se nevychovávají matematičtí odborníci, ale učitelé
nebo zasvěcení uživatelé matematiky. Ty uživatele vychovávají fakulty technic-
kých a ekonomických vysokých škol a nematematické obory přírodovědeckých
fakult. Uživatel by měl hbitě řešit základní úlohy diferenciálního a integrálního
počtu; počítat například derivace, integrály a řešit základní typy diferenciálních
rovnic. Samozřejmě v tomhle dost pomáhá moderní výpočetní technika, ale to ho
nutnosti vzdělávání nezbavuje. Nemůže také vše hned „hodit do strojeÿ. Měl by
umět odhadnout, co z jeho oboru lze řešit matematickými metodami a jakými.
Nu, a potom by to měl opravdu řešit.

U budoucích uživatelů matematiky bychom tedy především měli vyžadovat
řešení úloh. S důkazy vět bychom je příliš trápit neměli. Někdy se říká, že v před-
nášce by přece jen nějaký důkaz měl být. Nu což, zkusme v přednášce něco doká-
zat, aby studenti viděli, že se matematické věty dokazují, a jak se dokazují. Pár
opravdu svědomitých studentů nás bude sledovat; těm ostatním klidně tolerujme,
pokud si vytáhnou na tu chvilku skriptum jiného předmětu (pokud nebudou dělat
nic horšího). S tím souvisí i otázka, zda by ve skriptech pro budoucí uživatele ma-
tematiky měly být důkazy vět. Mohlo by se říci: „Aspoň si to budou moci přečíst.ÿ
Ale kdy přečíst? Známe sebe samotné; ve zkouškovém období bychom nečetli dů-
kaz, o němž bychom věděli, že se nebude zkoušet. A potom? Kdoví, kam se ta
skripta, vůbec podějí.

Pokud bychom chtěli být hodně zlí na budoucího uživatele matematiky, mohli
bychom mu místo složité úlohy na výpočet integrálu položit zdánlivě prostou a
bezelstnou otázku: „Co víte o integrálu?ÿ A nastane pro něho zoufalá situace.
Co vlastně mohu vědět o integrálu? Vpředu je jakási stylizovaná dýmka nebo
saxofon, vzadu se píše dx (aspoň kantoři rajtují na tom, aby se tam psalo, stejně
jako za výsledkem neurčitého integrálu se má psát +C). Kdyby to bylo ze sinu,
byl by to minus kosinus, z kosinu by to byl sinus. Ale integrál takhle sám o sobě a
dokonce snad ještě určitý? To se kreslí nějaké schody, ale kdo to má přesně znát?

Mezi specialisty a uživateli není tak ostrá hranice. Lze říci, že ji vyplňují
odborníci v oborech těsně s matematikou spjatých, a to fyzikové včetně jaderných,
astronomové, meteorologové a podobně, a také elektrotechnici a informatici.

Poslední uvedenou skupinou jsou budoucí učitele základních škol, tedy dnešní
studenti pedagogických fakult. Ti jednak potřebují hlouběji vniknout do toho, co
se sami ve škole učili a co budou učit, aby to opravdu znali a nekázali bludy1 a jed-

1Ať se fyzici nezlobí, že budu brát příklady z jejich řad. Můj otec zažil na gymnáziu fyzi-
káře, který chtěl třením ebonitové tyče liščím ohonem rozsvítit žárovku. Zato můj fyzikář nám
jednoduše vysvětlil, proč nelze přímku definovat jako nejkratší spojnici dvou bodů. Nakresleme
na papír přímku AB. Pak papír zkrabatíme a zjistíme, že ta nakreslená přímka už vůbec není
nejkratší spojnicí bodů A a B.
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nak potřebují znát více než jejich budoucí žáci. Tedy vlastně zase získávají určité
všeobecné vzdělání, ale uvnitř svého oboru. Učí se matematickým poznatkům,
o nichž ani nebudou sami učit, ani jich sami používat. A je to potřebné. Byla by
to rána pro učitelovu autoritu, kdyby se žáci dověděli, že to, čím je dnes učitel
trápí, se ještě včera šprtal on sám.

A co by tedy měl znát? Měl by mít přehled o tom, jak se matematika dělí na
jednotlivé obory. Měl by něco vědět o těch strašidelné tajemných pojmech jako
diferenciál a integrál a také vědět, že se to zahrnuje do matematické analýzy. Měl
by vědět, co se dnes zahrnuje do algebry (nekončí kvadratickými rovnicemi) a do
geometrie (nekončí Pythagorovou větou). Měl by vědět o existenci matematické
statistiky, topologie a diskrétní matematiky. Neměly by mu být cizí počítače.
A zcela jasný by mu měl být pojem množiny a aspoň takzvaná naivní teorie
množin.

Je toho mnoho a je otázka, do jaké míry co má znát. S důkazy by to mohlo
být podobné jako u budoucího uživatele. Ale přece jen raději trochu více, vždyť
on některé věci (jako třeba už zmíněnou Pythagorovu větu) bude dokazovat i na
té základní škole. Rozhodně by měl být přesný v užívání symboliky; vynechání
závorek by u něho nemělo být považováno za nepatrné opomenutí, za než se
u zkoušky nevyhazuje. A jako budoucí učitel by měl především umět mluvit.
Nejde tu o rétoriku, které užíval Demosthenes proti Filippovi ani Cicero proti
Catilinovi, ale ani tak o přesnost terminologie. Jde o to, aby dovedl na danou
otázku odpovědět tak, aby ten, kdo ho slyší a nic o věci neví, po té odpovědi něco
věděl. Pro některé studenty je to možná nezvyklé, ale opravdu tohle je důležitější
než dovednost hbitého počítání. Učitel by neměl jako nějaký kouzelník předvádět
žákům, co on umí a oni neumějí. To, co předvádí, musí sloužit tomu, aby se to
žáci naučili také. Jinak jim učitelova dovednost není k ničemu.

Předveďme si dialog sestavený na motivy skutečných dialogů (E = examinátor,
S = student).

E: Jak se násobí matice?
S: (mlčí)
E: Kdy můžeme matici A násobit maticí B?
S: To, když to násobíme, tak násobíme ty řádky.
E: Jak je to s počty řádků a sloupců u matic A a B, když má existovat součin

AB?
S: Ten řádek je ten řádek a ten sloupec je ten sloupec.
E: Takže nevíte, kdy se matice mohou spolu násobit.
S: Ale já ty matice násobit umím! (Vezme dvě čtvercové matice řádu 2 a hbitě

je vynásobí.)
E: Ale na to jsem se přece neptal. Kdy můžeme matice A a B spolu násobit?
S: No takhle.
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E: Takže byste přišel znovu někdy později. (Vpisuje do protokolu 4.)
S: Já jsem nešťastný člověk. Vždycky všechno znám, ale vím předem, že zkou-

šku neudělám, protože vy jste si na mne zasedl a nenecháte mě projít.

Všimněte si, že poslední studentovy věty jsou první jeho souvislé české věty.
Proto také examinátor upouští od svého úmyslu doporučit zkoušenému návštěvu
logopedické poradny. Ostatně on také ví, že blábolení je obvyklým způsobem
odpovídání na otázky, přestože má zkoušený čas na přípravu a může si odpověď
psát na papír. A platí tu jedno paradoxní tvrzení, že písemně blábolit je takřka
nemožné. Krásně se blábolí v teorii grafů: eulerovský tah je, když jsou ty uzly
spojené. Vzdálenost v grafu jsou ty hrany mezi tím. Čínský problém listonoše je,
že se to má projít. A ještě lepší je definice Turingova stroje: „Turingův stroj je,
když se ta páska posunuje podle té tabulky, a když je tam ten vykřičník, tak to
končíÿ.

Požadavek (dalo by se říci, že skromný) sdílného mluvení je přece jen něco
jiného než požadavek přesnosti terminologie (i když ani ten by neměl být zane-
dbáván). Jistý student přednesl definici normálního Markovova algoritmu přesně
podle učebnice; pravilo se v ní, že je dán určitými substitucemi. Tím pokládal
svou povinnost za splněnou a nehodlal ztrácet čas vysvětlováním, co ty substi-
tuce jsou. On ví, že v Markovově algoritmu se užívá substitucí, ale o nich by už
snad nemusel nic vědět.

Tak vida autora! Zaučil si pro budoucí uživatele a později pro budoucí učitele,
a hned by chtěl rozdávat rozumy. A přesto si je vědom, jak daleko je od doko-
nalosti. Nejde jen o popsané křiklavé případy. Učitel by měl studenty učit tak,
aby se nad tou matematikou zamýšleli, aby se jí učili jinak než jako cizojazyčné
básni se samými neznámými slovíčky. A i když učitel třeba užije slova „přirozené
čísloÿ, nemůže se spolehnout na to, že všichni mu rozumí. Kdyby se na to náhle
zeptal, asi by se dověděl, že to je přece to číslo.

Ale zde také záleží na studentech. Chce-li být někdo učitelem matematiky,
neměl by procházet cestou nejmenšího odporu, a už vůbec by ho nemělo těšit, že
třeba udělal zkoušku, ač byl zrovna „dutýÿ. I když třeba neměl na střední škole
latinu, měl by vědět, že „non scholae, sed vitae discimusÿ (i když vlastně v tomto
případě „vitaÿ je opět „scholaÿ, ale už jiná než ta, na které právě studuje).
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Verše
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S Bohdanem jsem se spřátelil na podzim r. 1954 na liberecké 1. jedenáctiletce,
ve kterou se po Nejedlého školské reformě transformovala část Státního reálného
gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Bohdanovi jsem sděloval termíny zkoušek dra-
matického kroužku, jehož byl aktivním členem. Lístky s termíny jsem čísloval a
nazýval je Malý oznamovatel Bohdana Zelinky (MOBZ). Bohdan odpovídal na
malých lístcích A6 a označoval je jako Květy poezie — věstník neperiodický. Tam
vypisoval ve verších svoje příhody.

Používal pseudonym Bohumil Zichovský, o prázdninách r. 1957 ještě s dovět-
kem „zkrexÿ, což mělo značit zkráceně zkrachovalá existence. Bylo to na základě
zprávy Fakulty technické a jaderné fyziky, kde se sdělovalo, že Bohdan nebyl přijat
ke studiu. Nakonec se dostal na fakultu Matematicko-fyzikální a tak za pseudonym
dopisoval „zachrexÿ — tj. zachráněná existence.

Václav Kazda

Blahopřání příteli k svátku sv. Václava

Je mnoho věcí, které možno přáti;
Co nejlepší je, těžko možno říc’.
Snad měl bych přát by každá Tvoje tužba
se splnila, byť měl’s jich na tisíc.
Že těžko doufat v tohle, čí to vina?
Vždyť není v světě lampy Aladina.
Tak přeji Ti, byť na životní pouti
By potkaly Tě nepříjemné věci,
Bys nakonec vždy říci mohl s klidem:
„Vše bylo vskutku velmi krásné přeci.ÿ

28. září 1956
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Óda na hrad Tolštýn

Turistů dva druhy
Na tom světě žijí;
Jedni chodí do chat
Do se pivo lijí,
Druhé zase do nálady
Uvedou jen staré hrady.
Na Tolštejně oba druhy
Ideál svůj vidí,
Když tam přijdou,
Není nad ně veselejší lidi.
Vždyť tu vprostřed zříceniny
pěkná hospoda je
A v ní možno uviděti.
Brouky z Paraguaye.

4. srpna 1956

Chmurné úvahy skeptikovy
o pololetních prázdninách

Prázdniny jsou zase tady!
Aby je vzal raděj ďas!
Vždyť je po nich zase škola
S „opáčkyÿ jež trápí nás.

4. února 1957

Veselé myšlenky optimistovy
na konci prázdnin.

Gaudeamus igitur,
Prázdniny jsou skončeny;
Rychle už se blíží nám
Konec roku toužený

28. září 1956

Vratislavický pivovar

Pivovare vratislavický Ty,
pivo Tvé můž’ nektarem se zvát!
Minulý tam týden přišla naše
škola, chtějíc lučbu lépe znát.

Ovšem ještě více nežli lučba
zlákalo tam všechny napití.
Známoť je, že po pivečku párek
debrecínský chutná, nasytí.

Všichni potom zklamáni však byli,
nedostali piva ani lok;
já se směji, neboť jsem tam nešel
(byl jsem tam, je tomu asi rok,
napil jsem se tehdy ovšem piva,
ochutnal jsem vzácný tento mok).

27. března 1956

Veršovánka na pohlednici z 28. června
1958.

Posílám Ti vřelý pozdrav
z Františkových Lázní;
od pramene ku prameni
běháme jak blázni.
Ze čtvrtého Glauberova
napil jsem se ráno,
čekám, co je osudem teď
pro mne nachystáno
(světoznámý čtvrtý pramen
Glauberův ten zdejší,
projímací účinky má
v světě nejsilnější).
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Reportáž o cestě do H-pásma,
kterou autor nedávno vykonal

B. Zichovský

Slyšel jsem já vyprávěti o vsi Folmavě;
na bavorské hory výhled, to zní lákavě.
Rozhod’ jsem se proto, že si výlet udělám,
vždyť jsem věděl dobře, kudy dostanu se tam.
Vydal jsem se po silnici ke vsi Folmavě,
Krůpěje mi hojné potu tekly po hlavě.
Do Folmavy když jsem došel, chtělo se mi pít,
Rozhod’ jsem se proto ihned do hospody jít.
Domažlické pivo píval prý sám Václav král,
bez rozmýšlení jsem proto také si je dal.
Již jsem svoje pivo dopil, mám se k odchodu,
když tu náhle hraniční stráž vrazí v hospodu.
Propustku chce; podávám ji rukou třesoucí
a tu vrhne tato slova v tvář mou blednoucí:
„Propustka ta ve Folmavě nemůž’ platnost mít,
s tou je možno nejdále jen do Kubice jít.ÿ
„Což tu není Kubice?ÿ já udiven se ptám
(žádný cesty ukazatel neviděl jsem tam,
takže, ve Folmavě zda jsem nebyl, jsem si jist,
věru těžko cestovati do neznámých míst).
„Tady přec je Folmavaÿ on odpověď mi dal.
Vskutku možno nebylo tam prodlévati dál.
Mně to vůbec nevadilo. K návratu již čas
Stejně rychle blížil se, já musil nazpět zas.
Zaplatil jsem svoje pivo, se židle se zved’.
Pak jsem spěchal, abych dojít moh’ včas na oběd.
Tak se výlet šťastně skončil. Čeho litovat?
Bavorský les viděl jsem a trochu trampot rád
každý člověk snese, když chce na výlet si jít,
Vždyť jen takto pravou radost z výletu můž’ mít.

24. září 1956
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Blahopřání k 19. narozeninám Václava Kazdy

Dva skeptické ritornely

Devatenáct prošlo roků
V životě Tvém pozemském,
Devatenáct k smrti kroků.
Již devatenáct prošlo z žití tvého
n let
jež Tobě osud štědře k žití dal,
n− 19 projde Tobě též hned.

Devatenáct let,
vysokých věk met.
Láká živý svět,
jenž je jako květ,
láká vyletět
od matických vět.
Také dívčí ret,
sladký je jak med,
krasší na pohled
nežli růže květ,
srdce není led.
Když jsem k tomu sed’,
přeji Tobě hned
život bez všech běd,
které chystá svět,
by ses nezaplet’
v džungli těžkých věd
(matických svět vět
není žádný med),
bys však zkoušky sved’,
dosáh’ všechněch met,
abys život ved’
ještě mnoho let.
A moh’s nevědět,
co je lék či jed.

11. listopadu 1958
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Kolegům z katedry matematiky
na rozloučenou

Moji milí kolegové,
musíme se rozžehnat,
neboť nové živobytí
tváření mi má teď dát.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
do důchodu šestnáct mám.
O těch letech, o dvaceti
píseň Vám dnes zazpívám.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
ach, těch krásných dvacet let!
A, C, P a potom zámek,
společný to byl náš svět.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
to je přece dlouhý čas;
přesto žádná pře ni váda
nedělila nikdy nás.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
za celý ten dlouhý věk
pomoc ani suplování
nikdo z Vás mi neodřek.

Dvacet let jsem, s Vámi sloužil,
byl to život veselý,
při plné když číši vína
píseň jsme si zapěli.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
rád vždy na to vzpomínám,
po horách jak hřebenovka
naše kroky vedla nám.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
chtěl jsem sloužit ještě dál;
že však v světě úskalí jsou,
osud mi to nedopřál.

Dvacet let jsem s Vámi sloužil,
byl jsem s Vámi vždycky rád;
že však v světě úskalí jsou,
musím Vám dnes sbohem dát.

Žijte si tu všichni šťastně,
nenechte se znechutit!
Budu na Vás vzpomínati,
dokud budu v světě žít!

V Liberci 13. února 1985
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Vladimíru Bruthansovi k narozeninám

Vladimíre, slunko jasné
(jak dí ruské byliny),
oslavujem šedesáté
Tvoje narozeniny.

Jako na kyjevském dvoře
sedal bohatýrů sbor,
sešli se dnes počtů znalci
z města u Jizerských hor.

Aby Tobě blahopřáli,
vydali se všichni sem,
v duchu se dnes probírají
celým Tvojim životem.

U katedry stál jsi zrodu
v roce třiapadesát;
absolventi školy všichni
musí Tvoje jméno znát.

Přednášky Tvé i Tvá skripta
uvedly je v čísel svět;
co jich bylo, nespočítáš,
i když kandidát jsi věd.

Kyjevský jak dávný kníže
býval jsi Ty vládce náš;
rádi na to vzpomínáme,
snad i Ty rád vzpomínáš.

Ať Tě dlouho těší věda
plná definic a vět;
ať Ti stále radost skytá
horských stezek čárný svět.

Vladimíre slunko jasné
(jak dí ruské byliny),
oslav ještě mnohé další
svoje narozeniny.

Únor 1986
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Píseň ke 125. výročí JČMF

Jednoto TY naše milá,
už jsi tady dlouhý čas.
V ten den, kdy ses narodila,
nebyl tady nikdo z nás.

Od té doby uplynulo
roků pět už na třetí;
ned tím, že jsi stále s námi,
nelze skrýti dojetí.

Století a čtvrtku ještě —
to už něco znamená —
po vědě hlad sytila jsi,
alma mater vznešená.

Blažek, Finger, Laun a Vaňaus
u kolébky stáli Ti;
a ta všechna další jména
sotva někdo zachytí.

Mnoho dalších mužů vědy
přivedlo Tě v plný květ;
nesmírné jsou zásluhy Tvé
o zdar obou našich věd.

Ten, kdo touží, v našich vědách
aby něco platný byl,
společenství najde v Tobě,
jež mu k tomu dodá sil.

Světlo vědy nehasnoucí
v mnoha lidech zažehlas;
ke všem jejich dlouhým řadám
počítej dnes také nás.

Mnohá léta uplynula,
mnohá ještě uplynou;
počtářům i silozpytcům
zůstaň velkou rodinou.

Přijmi nyní za vše díky
ze svých libereckých řad;
voláme Ti mocným hlasem:
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

V upomínku na oslavu 125. výročí JČSMF v Liberci 20. května 1987
věnuje předseda liberecké pobočky JČSMF
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Milým kolegům z katedry tváření a plastů

Moji milí kolegové,
pět let jsem tu s Vámi žil;
asyl dobrý našel jsem tu,
když jsem kdysi v tísni byl.

Jak se tváří, jak se sváří,
mohl jsem si zkusit sám;
polymetylmetakrylát
také z této doby znám.

Poprvé též počítače
moh jsem na svém stole mít;
microbasic, basic, pascal
moh jsem na nich uplatnit.

Doktorskou svou disertaci
u Vás moh jsem klidně psát;
a v ní katedry též jméno
na začátku bude stát.

Vám jsem tady málo platný
v práci Vaší byl, já vím;
možná někdy v budoucnosti
že to někdy napravím.

A tak se dnes s Vámi loučím,
měl jsem Vás tu všechny rád;
na těch minulých pět let s Vámi
stále budu vzpomínat.

V Liberci 30. ledna 1990
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Báseň k 70. narozeninám Ladislava Šimka
z katedry fyziky TUL

Sešli jsme se, bychom mohli
přátelsky si posedět;
vůbec ne však vzhledem k datu
o psancích cos země pět.
Existuje dozajista
ohlédnutí lepší zpět;
kolegy teď Ládi Šimka
plných sedmdesát let.
Nebyla to léta klidná.
Třeba jednou někdo čet
jeho jméno v libereckém
„Poučení z krize let.ÿ
Láďa musel vale dáti
fyzikálním záhadám;
místo toho s matrjoškami
otevřít si musel krám.
Ale pryč je tohle všecko!
Dnes mu můžem jenom přát,
by se v zdraví dlouhá léta
tomu klidně mohl smát.

25. února 2003
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Někdejší 3. osmiletka z ulice 5. května v Liberci pořádala v padesátých letech mi-
nulého století dětské tábory ve Veselé u Semil. Jejich hlavním pořadatelem byl
pozdější ředitel školy Miloslav Jindra. Učil již předtím na této škole Bohdana a
byl jeho velkým příznivcem. Každý tábor končil karnevalem. Masky se představo-
valy a přednášely básničky. Básně připravovali „na míruÿ oddíloví vedoucí, ale
zájem dětí byl velký a autoři „nestíhaliÿ. Asi den před karnevalem proto vždy M.
Jindra pozval do Veselé Bohdana a ten také pilně veršoval. Děti za ním chodily a
oslovovaly ho „Pane básníku!ÿ Malý výběr je z let 1958 a 1959.

Bohdan tvoří pro mládež

Námořník

Námořník být — to je rána,
Když mám zlého kapitána.
Rozzlobený často bývá,
Po palubě když se plivá.
Sedím v lodi v strážním koši,
těžká je to služba, hoši.
Vysoko tam v koši sedím,
Na široké moře hledím.
Loď se kývá, vítr duje,
Těžké to tu opravdu je.

Enšpígl

Enšpígl jsem, šašek známý,
Čapku nosím s rolničkami.
Když je někdo smuten k pláči,
Ať jen za mnou rychle kráčí.
Rozveselí ho můj vtip,
Hned mu bude zase líp.

Jahoda

Jahoda jsem, bílá, malá,
Inu, ještě nejsem zralá.
Nejezte mě, lidé zlatí,
Neb vás bolest břicha schvátí.

Kuchař

Nevděčnější práce není
nad to naše kuchaření.
Vy nevíte, lidé, ani,
Kolik klení, nadávání,
na naše se snese hlavy
za kvalitu bílé kávy.

Kormidelník

Kormidluji na „Ostravěÿ,
Po moři loď řídím hravě.
Přes útesy u majáku,
tam, kde leží plno vraků.
Proplul jsem já s lodí směle,
Dojel jsem až do Veselé.
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Srdce

Srdce jsem, jak všichni víte,
Ústrojí jsem důležité.
Kdyby nebylo mě tady,
Kde by byly Poděbrady?

Brankář

V mužstvu tom jsem strážcem brány,
rozložitý na vše strany.
Bránu ucpu mocným tělem;
ani při útoku smělém
Nikdo nemůž‘ gól mi vsítit,
Každou střelu musím chytit.

Cowboy

Cowboy jsem, to každý vidí,
desperadi ať se klidí,
Když mne uzří k večeru,
V širokém mém sombreru.

Loupežníci

Lupiči jsme, postrach lesů,
Skrýváme se v křoví, vřesu,
kdo sám kráčí po poli,
přepadnem ho s pistolí.
Vy se třeste přede mnou,
Až vytáhnu pistol svou.
Až vytáhnu pistoličku,
Rozstřílím vás na kašičku!

Šašci

Veselí jsme šašci známí,
Čapky máme s rolničkami.
Ten, kdo se chce hodně smát,
Jde se na nás podívat.

Jako reprezentant pedagogů při zimním Mumraji, 1972
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Bohdan psal též veršované adresy na dopisní obálky 1

1Mág je titulní postava ze hry Viktora Dyka Velký Mág.
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Během karnevalu se na dětském táboře 3. osmiletky z Liberce hrály různé scénky.
Jednu napsal také Bohdan a sehrál v ní roli Švejka.

Švejk a feldkurát Katz
Scénka ke karnevalu 20. července 1959

Švejk: (sedí na židli a čistí boty)

Katz: (vchází)

Švejk: (vstává a salutuje)
Poslušně hlásím, pane feldkurát,
Doma je všecko právě akorát.
Když jste se nyní dobře pobavil,
příčiny není, byste mrzut byl.

Katz: Ach Švejku, Švejku, mrzut jsem a jak!
Z hospody jdu jak bídný lodi vrak,
Tam stala se mi přenešťastná věc:
Já karty hrál a potom nakonec . . . (vzlykne a nemůže dál mluvit)

Švejk: Poslušně hlásím, pane feldkurát:
o sebe lépe byste měl snad dbát.
To vám byl jednou jeden v Karlíně,
Ten také rád sedával při víně
A jednou stalo se . . .

Katz: Dost už těch historek!
Já nevím, Švejku, jak bych vám to řek.
Přišel tam ke mně nadporučík Lukáš,
Že prý má dobrou partu na mariáš,
Já začal hrát a peníze šly k čertu.

Švejk: To jeden lajtnant u nás v regimentu
též vášnivě a velmi často v karty hrál . . .

Katz: Ach, Švejku, nevíte, jak dopadlo to dál!
Já seděl tam a prázdné kapsy měl,
Svět bídy větší ani neviděl.

Švejk: I viděl, viděl, pane feldkurát,
to v Náchodě se stalo jedenkrát . . .

Katz: Tak, Švejku, teď už planých řečí dost!
Já nevypovím vám tu mrzutost.
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Já cítím, k tomu se mi nedostává sil,
však přece k vám bych rád upřímný byl.

Švejk: Tak pojďte spát, až bude zase ráno,
Vše bude možná opět urovnáno.

Katz: Ach, Švejku, ne, ach ne, zítra tu už budu sám.
Vás nyní k Lukáši hned poslat mám.
Já v kartách prohrál . . .

Švejk: Vašim ke službám!
Jen řekněte, co vyřídit mu mám?

Katz: Nic není, Švejku, třeba vyřídit,
Však musíte tam bezodkladně jít.
Nového pána budete mít zas,
neboť, já Švejku, prohrál v kartách vás!

Dramatická tvorba

Bohdan byl platným členem školního dramatického kroužku. Např. ve hře V. Ci-
nybulka Zmoudření ševce Fanfrnocha vytvořil v roce 1956 postavu třetího panského
ševce (na trůně sedí autor těchto vzpomínek):
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Dramatický kroužek usnadňoval vedení školy povinné oslavy k „významnýmÿ
výročím. Studenti uváděli ukázky ze „vhodnýchÿ her a tím vyplňovali program
společných shromáždění. Např. ve hře Nikolaje Pogodina Kremelský orloj vytvořil
Bohdan postavu skeptika. Ten předvídal (a asi správně), co revolucionáři provedou
s představiteli buržoasie1.

Kroužek dále uváděl ukázky z různých her, které sloužily k ilustraci odborných
přednášek pedagogů. Následující ukázka je z Almanachu gymnázia F. X. Šaldy z r.
1994, autorkou je prof. Lea Jarošková, která připravila pásmo o W. Shakespearovi.

Nezapomenutelní byli athénští řemeslníci připravující „směšnou
truchlohruÿ o Pyramovi a Thisbe ze Shakespearova Snu noci svato-
jánské. Ovace sklidila Thisbe, představovaná žákem Bohdanem Zelin-
kou, dnes velmi otitulovaným profesorem liberecké technické univer-
zity. Thisbe měla — tedy on měl — nařízeno mluvit fistulkou. Sotva
však zaznělo Thisbino zvolání „Ó Pyrameÿ propukla v obecenstvu
vřava. Snad byl ohrožen celý výstup, protože se chechtal i sám Py-
ramus, ale čacká Thisbe se nenechala udolat a její fistule zněla dál a
dál, až do vítězného finiše.

Bohdan napsal i několik detektivních her, které se hrály na školních večírcích2.
Ještě 10 let před tím, než se objevily hry Járy Cimrmana, usnadňoval Bohdan
souborům obsazení. V jeho hrách také vystupovaly jenom mužské postavy.

Významná je i umělecká činnost Bohdanova na jevišti Divadla F. X. Šaldy
v Liberci. Působil zde jako statný statista, zejména v operách. Byl např. truba-
čem v Aidě, strážným a pikadorem v Carmen, zbrojnošem v Daliboru, vojákem
ve Fideliu, světlonošem v Rusalce, při zápasu pěvců na Wartburgu (Tannhäuser)
držel slavnostní standartu. Vypravuje se, že při zájezdu s Carmen ve Františ-
kových Lázních omylem vyšel na jeviště před toreadorem Escamillem, rozvážně
překráčel prostor před arénou a zase zašel do kulis. . .

Václav Kazda

1Autor těchto vzpomínek v téže hře dostal přidělenu postavu J. V. Stalina. Po XX. sjezdu
KSSS autor N. Pogodin hru přepracoval a postavu J. V. Stalina vyškrtnul. Autor měl naštěstí
přidělenu ještě kladnou postavu námořníka Rybakova. Režisér se mu tehdy snažil ulehčit situaci
tím, že v Olomouci hrál Rybakova Josef Bek.

2Dochovaly se například ručně psané sešity s hrami: Tulipány, V dobyté zemi, Marťané hrozí,
Ukradená koruna, Ukradený Mauritius; a také dvě novely: Poklad na zmizelém ostrově, Na
cestách s Bludným Holanďanem.
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Cesty a životní příhody

207



208



Neobyčejné zahájení školního roku
Z dopisu z 21. září 1958

Každý školní rok v Praze musím zřejmě začít nějakou neobyčejnou příhodou.
Loni to byla cikánka v sadech u Wilsonova nádraží, letos to byl kouzelník Kühn.
Byl jsem včera na malé scéně na představení kouzelníků a když jeden z nich vyzval
tři muže z obecenstva, aby vyšli na jeviště, neodolal jsem a vyšel. Kouzelník se
mnou prováděl celkem dvě věci — kouzlo s provazem a s koňakem. Při kouzle
s provazem protáhl provazy rukávy mého kabátu a ještě mě spoutal vpředu a
ostatním dvěma mužům vložil konce provazů do rukou. Pak zatáhli — a byl jsem
volný. Přitom jsem až do poslední chvíle cítil provazy na zádech. Při druhém
kouzle do mne nalil tři sklenice koňaku (byla to ve skutečnosti pomerančová šťáva)
a vyzval mě, abych zaplatil za tento koňak 60 Kč, což jsem neučinil, prohlásiv,
že tolik peněz nemám, ačkoliv jsem byl bohatě zásoben penězi na nákup knih a
skript — však také jen skripta na teoretickou mechaniku stojí 25,80 Kčs — a
proto mi tyto tři sklenice vypumpoval z obou uší a z nosu, při čemž mi polil nové
šaty.

Na základě omylu jsem přijel do Prahy o dva dny později a ještě nemáme
pevný rozvrh.

Koupání na Souši 1968, foto Jan Zlatník

Druhý plavec na snímku chystající se teprve do vody je Václav Kazda.

209



V roce 1965 si začalo 5 středoškolských profesorů matematiky a fyziky vydávat
„samizdatový měsíčníkÿ, který vychází dodnes. Bohdan jim do časopisu ochotně
přispíval a několik let byl i jeho odběratelem. Stať „Vzpomínky kriminálníkovy
alias Kartouza olomouckáÿ vycházela na pokračování v letech 1965 až 1967. Boh-
dan vykonával dvouletou základní vojenskou službu (1962–1964) nejprve jeden
rok v Bratislavě jako učitel na střední vojenské škole a druhý rok jako asistent
na katedře matematiky tehdejšího Vyššího vojenského učiliště ve Vyškově. Jeho
vojenskou „odbornostíÿ byl spojař — telefonista.

Vzpomínky kriminálníkovy,
aneb kartouza Olomoucká

Část první (15. 12. 1965)

Každý, kdo byl někdy na vojně, si občas zavzpomíná na ta dvě léta, strávená
v zeleném (případně modrém, byl-li u letců nebo u Dunajské pohraniční stráže).
I když necháme stranou báchorky šířené časopisy jako Obrana lidu a Českoslo-
venský voják nebo knihami jako Bylo nás deset, o tom, že člověk se se slzami
v očích loučí s vojnou, přece jen ta vojna nám zachovává také veselé vzpomínky.
Ovšem jsou to vzpomínky; nikdy bychom se nechtěli do té doby vrátit a prožít
to znovu. A tak já vzpomínám na své věznění v metropoli Hané.

Blížil se květen, měsíc, jako moslemíni do Mekky, proudí hádankáři z celé
republiky buď do Pardubic (v lichém roce) nebo do Olomouce (v sudém roce),
aby hájili čest svého kroužku na celostátním řešitelském přeboru kroužků. A tak i
kroužek „Vyškováciÿ ve Vyškově se rozhodl vyslat družstvo na tento přebor, který
se tentokrát konal v Olomouci. Družstvo mělo mít sedm členů a mezi nimi jsem
byl i já, který jsem tehdy sloužil ve Vyškově a byl po tu dobu členem kroužku
Vyškováci. To, že Olomouc nepatří do prostoru vyškovské posádky, mě valně
neznepokojovalo. O vycházku mimo prostor jsem se ani nesnažil žádat; vědělť
jsem zcela jistě, že bych ji nedostal. Byl jsem však vášnivým turistou, nesčetněkrát
jsem byl mimo posádkový prostor a nikdy se mi nic nestalo — a to často i v Brně a
Prostějově. Trochu mě ovšem znepokojovala otázka, zda mám v Olomouci přespat
v hotelu nebo mám jet až ráno. Nechtěl jsem přijít o besedu večer před přeborem,
kde se scházejí hádankáři z celé republiky, aby se družně pobavili, ale také jsem
se bál, aby mě snad dozorčí olomoucké posádky nevyslídil v hotelu. S takovouto
věcí jsem neměl zkušenosti — všechny mé tajné výlety byly až dosud jednodenní.
Obrátil jsem se tedy s důvěrou na občanského zaměstnance Zlatníka, podporučíka
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v záloze – prošlého ohněm ŠDZ (škola na důstojníky v záloze) a teprve necelý
rok před událostmi tady popisovanými ukončivšího základní službu. Občanský
zaměstnanec Zlatník mě ujistil, že mi v hotelu žádné nebezpečí nehrozí. Rozhodl
jsem se tedy pevně, že přespím v Olomouci.

Další starost mi ovšem činil předseda kroužku Vyškováci Jan Hájek. Často
mi telefonoval na katedru matematiky VVU-OJ, kde jsem byl zaměstnán a při-
pomínal mi, abych nezapomněl na tu Olomouc. Trnul jsem strachem, co se stane,
jestliže mi zavolá ve chvíli, kdy ani já, ani sekretářka nebudeme na katedře. V ta-
kovém případě by totiž zvedl sluchátko sám major Bystrý, zástupce náčelníka
katedry, a ten by musel od Hájka vyslechnout vzkaz pro mne, abych nezapomněl
jet do Olomouce.

Ale to se nestalo a tak přišla kýžená sobota. Odchod z katedry, sprchování
na katedře chemie u podporučíka Fakana, oběd a pak už jen vytáhnout v bráně
z kapsy propustkovou knížku, městským autobusem dojet na autobusové nádraží
a historie začala.

Část druhá (2.1.1966)

A cesta začala. Autobus se chvíli proplétal ulicemi vnitřního města, pak projel
kolem důstojnického sídliště v Sochorově ulici. Díval jsem se z okna, zda náhodou
neuvidím známou důstojnickou tvář, ale neviděl jsem nic. Autobus pokračoval
v cestě kolem benzínové pumpy na okraji Vyškova. Po levé straně se na chvíli
objevila obec Pustiměř a opět autobus jel žírnými poli Hané, až k osudné hranici.
Nebyla tam červenobílá závora, ani ostnatý drát, nezelenala se tam ani brigadýrka
příslušníka pohraniční stráže. Stála tam pouze prostá tabulka s nápisem Drysice.
Civilní cestující autobusu si vůbec neuvědomovali, že je tu nějaká osudná hranice.
Pro ně to byla prostě další vesnice na jejich cestě. Pro vojáka vyškovské posádky
však touto tabulkou končil svět.

Od chvíle, kdo poprvé prošel branou vyškovských kasáren, jeho svět zde končil,
Pístovicemi na západě, Hošticemi na východě, Hostěnicemi na jihu a Pustiměří
na severu. U oné prosté tabulky probíhala neviditelná čára a svět za ní byl tabu.
Zdálo se, že místo prostého nápisu Drysice měl by se zde skvět varovný nápis

Hic sunt leones!

His non est spatium garnisonae Vyškoviensis!

Autobus přejel klidně neviditelnou čáru, ani se nezhoupl. A dále za okny
ubíhala hanácká krajina,

Minuli jsme Brodek a za chvíli se po pravé straně objevily zdi prostějovského
hřbitova. Vzpomněl jsem si na nešťastného básníka Jiřiho Wolkera, který od-
počívá za těmi zdmi a kterému ani po smrti není splněno jeho přání — mít na
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hrobě svůj známý vlastní epitaf. Autobus projel Prostějovem, minul závodní klub
Agrostroje, kde mívá své schůzky hádankářský kroužek Hanáci a zastavil před ná-
dražím. Zde byla desetiminutová kuřácká zastávka. Pak se jelo dál. Dál ubíhala
hanácká krajina, až se konečně objevily tramvajové koleje, které jasně oznamo-
valy, že vjíždíme do Olomouce. A náhle se mi sevřelo srdce nemilou předtuchou
. . .

Nevím, jak se to stalo. Nebyl jsem přece poprvé ilegálně za hranicemi posád-
kového prostoru. Byl jsem už před tím několikrát v Brně, ale nikdy mě nesevřela
taková předtucha a nikdy se mi nic nestalo. Ale teď najednou se mi zdálo, že to
špatně skončí.

S touto temnou předtuchou jsem vystoupil na autobusovém nádraží v Olo-
mouci.

Část třetí (16. 2. 1966)

Trink, trink, Brüderlein, trink,
Lass heut die Sorgen zu Hause!

Vystoupil jsem z autobusu a po krátké cestě pěšky jsem se ocitl na starobylém
olomouckém rynku. Hotel Merkur, kde jsem měl zajištěno ubytování, jsem znal
už z roku 1960, kdy jsem se poprvé účastnil olomouckého přeboru. Byl to nená-
padný hotel bez restaurace, do nějž se vcházelo z náměstí průchodem, v němž byl
fotografický závod. Zastavil jsem se tam na chvíli, abych si prohlédl vystavené
fotografie olomouckých krásek, a pak už jsem vešel do recepce. Oznámil jsem, že
mám objednaný nocleh prostřednictvím tamního Čedoku a předložil jsem poukaz.

„Vy jste si to neobjednal osobně v Čedoku?ÿ — ptá se recepční.
„Ne, písemně.ÿ — odpovídám
„To vy nesloužíte v Olomouci?ÿ ptá se opět s údivem recepční.
Zarazilo mě to. Bylo to poprvé v mém životě, kdy se v hotelu DIVILI, že ne-

bydlím v místě. Nicméně dostal jsem klíč a odebral se do pokoje. Byl jednolůžkový
s vyhlídkou do nevlídného dvora. Pustil jsem si rozhlas po drátě, který tam byl
instalován a poslouchal reportáž ze Závodu míru. Pak jsem se odebral na večeři
do hotelu Společenský dům, kde byla ubytována většina ostatních účastníků.

A již jsem se střetával se starými známými, které jsem během vojny neviděl,
vítání nebralo konce. Z hotelu jsme pak šli do Závodního klubu Moravských že-
lezáren, kde byla večerní beseda. Byl jsem rád, že po tak dlouhé době vidím zase
přátele z Prahy, Hradce, Pardubic, Děčína, Žďáru n/S., Havlíčkova Brodu, Brna,
Prostějova, Ostravy a dokonce i „Dunajceÿ z Bratislavy, mezi něž jsem chodíval
v prvním roce vojny. Po besedě se mnozí rozešli do svých hotelových pokojů, ale
menší parta ještě setrvala v lokále Společenského domu, popíjela víno a klábosila.
Byl jsem mezi nimi. Měl jsem to právě za sto, byl jsem mezi starými přáteli a
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tak jsem si nic nedělal z toho, že se každou chvíli mohou otevřít dveře a zelené
postavy s červenými páskami na rukávech a mohou rázem ukončit tuto idylu.

A nestalo se nic, nikdo se neobjevil a tak jsem setrval až do půlnoci, kdy lokál
zavíral. Údery věžních hodin olomoucké radnice mě zněly do kroku, když jsem se
vracel přes náměstí do Merkuru.

Čtvrtá část. (6. 3. 1966)

Však války bůh z ruky nám vyrval zbraně
A tak marný byl strašný ten boj!

Ghislanzoni — libreto k opeře Aida

Ráno jsem vstal a odebral se opět do Závodního klubu Moravských železáren,
kde se měl konat přebor. Závodnicí se už scházeli, bylo mezi nimi i dost těch,
kteří se nezúčastnili večerní besedy a přijeli až ráno. A tak vítání stále nebralo
konce. Kdosi se mě zeptal, kdy půjdu do civilu. Odpověděl jsem, že to mám za
sto, pokud mě ovšem nezavřou za to, že jsem jel načerno do Olomouce a nebudu
muset nasluhovat. Řekl jsem to sebejistě, jako člověk, který byl už nesčetněkrát za
hranicemi posádkového prostoru a kterému se přitom nikdy nic nestalo, Ale přece
jen mne trochu zarazila divná předtucha. Hlavně jsem ovšem čekal, až se objeví
ostatní členové sedmičlenného družstva Vyškováků. Byl jsem tedy překvapen,
když jsem viděl přicházet předsedu Hájka samotného.

„Co je s ostatními?ÿ ptám se.
„Nepřišliÿ, odvětil Hájek.
„Přišla jedna členka a pak řekla, že to nemá cenu, když tam budeme jen dva.

Já jsem řekl, že ty čekáš v Olomouci, ale nedala si říci a nejela.ÿ
„Nedá se nic dělat, budeme bojovat sami dvaÿ, prohlásil jsem.
Vešli jsme do sálu a zaujali místo. Za chvíli byl přebor zahájen. Byli vyzváni

zástupci jednotlivých kroužků, aby si šli pro obálku s třemi křížovkami. Při slově
„Vyškováciÿ jsem se zvedl a přijal obálku.

„Máte všichni obálku? Prosím, řešte!ÿ
Touto obvyklou formulí zahájil rozhodčí přebor. Otevřel jsem obálku; bylo

to tak, jak jsem předpokládal. Jedna křížovka vcelku lehká, ale dost rozměrná.
Druhá byla středně těžká a třetí byla tak zvaný „zabijákÿ. Přidělil jsem Hájkovi
první a sám jsem se pustil do druhé. Brzy jsem ji měl hotovou a začal jsem se
pokoušet rozluštit „zabijákÿ. Nešlo mi to a čas ubíhal. Viděl jsem, že za chvíli
bude konec a Hájek nemá snad ještě ani polovinu. Uznal jsem, že tedy nemá
cenu pokoušet se o „zabijákÿ, když se tu riskuje tak velká ztráta bodů a pustil
jsem se také do první křížovky. Od začátku protože jsem nechtěl Hajkovi brát
rozdělanou práci. Avšak času už bylo málo. Podařilo se mi něco rozluštit, snad
dokonce víc než Hájkovi za celou dobu, ale chybělo stále dost. Smutně jsem po
uplynutí časového limitu odevzdal řešení.
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Po krátké přestávce následovaly hádanky, bylo jich přes 30 a byly dost „za-
bijáckéÿ. Také nyní padala hlavní tíha přeboru na mne. Hájek přišel pouze na
jeden nápad, kterým mi pomohl rozluštit jednu hádanku, jinak nerozluštil nic.
Mně se podařilo rozluštit jich 10, tedy třetinu. Rozhodčí, který obcházel stoly a
viděl můj řešitelský arch, prohlásil, že jsem se na té vojně zkazil.

Po hádankách následovala bezmála dvouhodinová přestávka, během níž se
opravovalo. Nikdo neměl tušení, kdy to skončí a tak všichni seděli s hladovými
žaludky, aby nepropásli vyhlášení výsledků. Po druhé hodině odpolední jsme se
dočkali. Nebyli jsme poslední! V křížovkách byly za námi ještě dva jiné kroužky,
v hádankách jen „Hradečtí Votrociÿ, reprezentovaní jediným členem — předsedou
A. Ropkem.

Nicméně sláva vítězům — čest poraženým! Nám tedy patřila aspoň ta čest.

Část pátá. (5. 7. 1966)

. . . Červený kostel plá na hoře zelené,
To je korouhev této krajiny tiché a svěcené,

To je Svatý Kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky.

Jiří Wolker

Po obědě v závodním klubu jsme se rozcházeli. Poslední potřesení rukou s přá-
teli a odcházím s Hájkem k autobusovému nádraží. Hájek odjížděl domů, ale já
jsem do Vyškova tolik nepospíchal. Chtěl jsem si pouze v úschovně na autobuso-
vém nádraží uložit aktovku a pak se odebrat na Svatý Kopeček.

Kráčím ulicí, když tu vidím před sebou skupinu mužů v cvičných uniformách
s plynovými maskami po boku. Nevěděl jsem, o koho jde, ale opatrnosti nezbý-
valo. Rychle jsem se rozloučil s Hájkem a zabočil do postranní uličky. Pak teprve
jsem zjistil, že záhadné postavy jsou olomoučtí vysokoškoláci při vojenské pří-
pravě, tedy osoby pro mne zcela neškodné. Putoval jsem dále rušnými i tichými
ulicemi arcibiskupského města, prošel jsem Smetanovými sady, vyšel jsem nahoru
po jakýchsi schodech, motal jsem se kolem kostela, kde byl neznámým pachatelem
zavražděn Václav III. (čímž vymřel po meči rod Přemyslovců). Také jsem tam za-
stihl několik vojáků, ale byli to staří záložáci. Blížil jsem se pomalu k hlavnímu ná-
draží. Z postranní uličky jsem vyšel na širokou třídu. Již jsem zabočoval doprava,
když jsem náhle spatřil zprava kráčet důstojným krokem obtloustlého důstojníka
v kanadách a s červenou páskou na rukávu, následovaného třemi vojáky základní
služby. Lítačka! Zabočil jsem doleva, takže jsem měl skupinu za zády. Po chvíli
ulice vyústila do hlavního olomouckého náměstí. Nebylo nic jednoduššího, než
obejít radnici, která stojí v Olomouci stejně jako v Liberci uprostřed náměstí a
pak zmizet v jedné z uliček vycházejících z náměstí. Byl jsem zachráněn — aspoň
jsem si to myslel. Dál jsem kráčel úzkými uličkami. Zde jsem se zeptal, odkud
odjíždí autobus na Svatý Kopeček. Dozvěděl jsem se, že musím přejít náměstí.
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Již jsem se lítačky nebál, šel jsem stále dál, až spoza rohu se ony zelené postavy
přece jen objevily. Ještě poslední zoufalý manévr — čelem vzad a pokusit se ještě
zmizet. Pozdě!

„Soudruhu svobodníku — pojďte sem!ÿ

Část šestá. (15. 7. 1966)

Per me si va nella citta dolente
Per me si va nell eterno dolore,

Per me si va tra la poduta gente.
Giustizia mosse il mio alto faktore,

Facemi la Div ina potestate,
La somma sapiens ed il primo amore.

Dinanzi a me non fur cose create,
Le non eterne, ed io eterna duro.

Lasciate ogni speranza, voi chenrate!

Dante Alighieri1

Nebylo vyhnutí. Přistoupil jsem k veliteli lítačky a přiložil dlaň k čepici. Kont-
rola dokladů a zjištění, že jsem v Olomouci načerno, byla dílem okamžiku. Velitel
lítačky, kapitán ženijního vojska, poznamenal s nemilým překvapením „Dokonce
ženista!ÿ (ačkoliv jsem spojař). Nosil jsem tehdy stále ženijní označení na vý-
ložkách, které jsem měl ještě z bratislavského ŽTU. Kapitán tedy viděl v mém
jednání i zneuctění své zbraně.

Jediný svobodník v lítačce dostává rozkaz, aby mě eskortoval na posádku.
Nastupujeme do tramvaje. Lovím peněženku, ale není toho třeba. Eskortér hbitě
ukazuje tramvajenku pro dvě osoby — eskortéra a zadrženého. Cestou mi vypráví,
jak se to sběhlo. Lítačka si mě všimla už při prvním setkání a vydala se jako ohař
po mé stopě. Na náměstí před orlojem byl právě shluk lidí, kteří očekávali brzký
pohyb figurek. Lítačka se domnívala, že v tom shluku jsem i já a čekala do skončení
pohybu figurek a do rozchodu diváků. Pak ovšem zjistila, že jsem dávno pryč a
vrhla se s ještě větším úsilím do pátrání po mně, až mě dostihla.

Dojeli jsme k posádkové správě. Byl jsem předveden před dozorčího posádky.
Po zjištění osobních dat se mě otázal, zda nevím, jak se počítá kombinační číslo
n nad k, že prý to potřebuje k maturitě, kterou bude dělat. Vysvětlil jsem mu
to a on mě předal současně s celou službou novému dozorčímu. Ten mě umístil
v jakési klubovně, kde mě zanechal o samotě. Mou první starostí bylo zahlazení
stop svědčících o tom, že jsem v Olomouci přenocoval. Průvodní dopis Čedoku
k poukázce na nocleh jsem odnesl na WC, kde jsem jej hodil do mísy a spláchl.
Tím ovšem nebyly stopy dokonale zahlazeny. Abych je mohl zahladit skutečně

1Poznámka editora, který tehdy přišel urgovat chybějící motto. Bohdan je „vysypalÿ
bleskurychle na papír zpaměti, český překlad si zapomněl přinést z domova.
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do-konale, musel bych vhodit do záchodu i pyžamo, což se mi přece jen nechtělo.
Ale doufal jsem, že to by se přece jen dalo nějak „okecatÿ.

Pak jsem si chvíli četl. Zanedlouho se setmělo, světlo v klubovně bylo slabé,
proto jsem raději zhasl a uložil se na pohodlnou pohovku, abych se trochu vyspal
před spánkem vězeňským.

Asi v půl desáté jsem byl vzbuzen dvěma hochy se samopaly, kteří mi sdělili,
že mají rozkaz odvést mě do vězení.

Vstal jsem, protřel si rozespalé oči a šel s nimi. Prošli jsme dvě krátké ulice,
když se před námi objevila pochmurná budova, u jejichž dveří se skvěly nápisy:

V O J E N S K Ý S O U D V O L O M O U C I
a

V O J E N S K Á P R O K U R A T U R A V O L O M O U C I

Část sedmá. (27. 10. 1966)

Jak lvové bijem o mříže,
Jak lvové v kleci jatí.

Jan Neruda

Vešli jsme. Vystoupili jsme do zvýšeného přízemí po schodech, na něž shlíželo
okénko ze strážnice. Jeden ze strážných odemkl a vešli jsme dovnitř.

Ve strážnici mi byl odebrán opasek, čepice a aktovka. Byl jsem žádán, abych
odevzdal i pásek od kalhot, ale ukázal jsem, že žádný nemám, čímž jsem strážné
uspokojil co do obav o život můj a mých soudruhů. Že mám v kapse nůž, o to se
nikdo nezajímal. (Měl jsem!)

Ze strážnice jsme přešli chodbou a pak se přede mnou otevřely dveře cely,
která měla být nyní mým domovem. Jediným kusem nábytku v této místnosti
bylo prosté lůžko z prken se šikmým prknem pod hlavou. Dveře cely se za mnou
uzamkly a já se odebral na lože. Nedostal jsem žádnou deku, spal jsem tedy tak,
jak jsem byl, tj. v rozcvičkovém úboru číslo 4 (kalhoty, blůza bez opasku, bez
čepice, vysoké boty), až na vysoké boty ovšem. Jedna noha pryčny byla kratší,
proto se se mnou mé lože houpalo.

Můj spánek netrval dlouho. O půlnoci se opět otevřely dveře cely a strážný
přivedl nového vězně — vojína od letectva. (Porušil tím odstavec řádů, který
praví, že poddůstojník a vojín nemají být společně trestáni.) V cele nebyla volná
pryčna a tak vězeň spolu se strážným se vydali ji shánět. Po chvíli odkudsi pryčnu
přitáhli a modrák zalehl. Poslední jeho slova platila strážnému: „Sakra, zhasni to
světlo!ÿ Strážný mu trpělivě vysvětlil, že celonoční svícení je předepsáno, protože
je to součást trestu.

Ráno v pět hodin nás probudil budíček. Rozhlédl jsem se kolem sebe. Zjis-
til jsem, že oba máme pryčny stejné barvy jako uniformy, můj spoluvězeň měl
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pryčnu natřenou modře, já zeleně. Dozvěděl jsem se, že spoluvězeň to má za 4,
protože se přihlásil do dolů a v důsledku toho ho pouštějí o 3 měsíce dříve. Sloužil
v Pardubicích, jel si domů pro civil a na cestě k nádraží ho chytla lítačka z čehož
byl zdrcen.

Budíček ve vojenském vězení znamená, že všichni vězňové musí okamžitě od-
nést své pryčny do určené místnosti, aby nemohli během dne spát. Šťastnou ná-
hodou onou určitou místností byla naše cela, takže jsem mohl zaměnit svou roz-
viklanou pryčnu za pryčnu téměř luxusní, která byla u hlavy dokonce potažena
látkou, z níž se vyrábějí deky a spát na ní až do snídaně. Před sedmou odešlo
několik vězňů pod stráží do nedalekých kasáren 9. května pro snídani. Můj spo-
luvězeň požádal jednoho strážného, aby mu koupil cigarety. Snídaně se podávala
v jedné cele zařízené jako jídelna. Byl mi zapůjčen ešus2 a zahnutá lžíce. Snídaně
byla anglická — míchaná vejce. Modrák byl stále ještě zdrcen, prohlašoval, že
nemá chuť k jídlu a nabídl mi část své porce, kterou jsem ovšem s chutí přijal.

Zatím jsem se seznámil i s ostatními vězni. Když se dozvěděli, že jsem z Li-
berce, okamžitě přivedli jednoho mého krajana, Byl to jistý Petr K., uvězněný
za jakýsi přestupek ve stráži. Neznali jsme se, ale on znal Vencu K. i jiné mé
spolužáky, takže jsme si byli hned blízcí.

Po snídani odvedla stráž vězně do práce a modrák a já jsme opět osaměli
v cele.

Část osmá. (23. 11. 1966)

Hornický stav budiž velebený,
hornický stav, to je naše slast!

Byť postrádal třeba světlo denní,
Činí vše jen pro svou drahou vlast.

Ano, synům všech dolů a bání
Vlídně ruku k přátelství dej!

Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
Jen zdaru měj hornický stav!

Po odchodu ostatních vězňů do práce jsme opět osaměli v cele.
Ale naše samota netrvala dlouho. Zakrátko se otevřely dveře a v nich se objevil

staršina věznice nadrotmistr Ostrý. A první, co se naskytlo jeho pohledu, byl
letec rozvalený na pryčně a blaženě pokuřující cigaretu z těch, které mu před
chvílí přinesl strážný. Něco tako-vého nemohlo než neurazit hluboký smysl pro
pořádek, vlastní staršinům.

„Soudruhu vojíne, jak to, že kouříte? Strážný, jak to, že má cigarety?ÿ Strážný
se rozpačitě hájil: „Byl včera zadržen a asi měl cigarety u sebe. Já jsem ho ne-
prohledával.ÿ

2B. Zelinka vymyslel pro tuto nádobku český název „jídelkaÿ, pozn. V. Kazdy.
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Staršina drtil strážného pohledem a pokračoval v drcení modráka slovy.
„Nemyslete si, že když jdete do dolů, že můžete dělat průšvihy. Ještě jste

v armádě, ještě vás armáda nemusí pustit! To je mnoho takových průšvihářů,
kteří chtějí odejít do dolů, ale my jim to nepovolíme!ÿ Modrák se rozhořčeně
ozval: „Já žádné průšvihy nemám!ÿ Staršina obracel: „O vás jsem nemluvil, ale
je mnoho lidí, kteří mají třeba nasluhovat 150 dní basy. Aby se tomu vyhnuli,
chtějí jít do dolů.ÿ

Nyní se obrátil na mne: „A vy jste záložák?ÿ
Odvětil jsem: „Ne, jsem záklaďák. Měl jsem 3 roky odklad.ÿ Staršina pohlédl

na mé hodnostní označení a pokračoval: „Vy jste jistě dobrý voják, když se stal
svobodníkem. A při tom děláte takovéhle věci! Teď si pro vás bude muset přijet
velitel roty a eskortovat vás k útvaru a potom co dostanete? Basu dostanete!ÿ

K tomu třeba poznamenat, že slovní spojení „Dobrý vojákÿ ve spojitosti se
mnou je neodmyslitelné od třetího slova, které je, díky známému českému ro-
mánu s ním spojováno. Hodnost svobodníka jsem získal proto, abych neměl nižší
hodnost než mí posluchači; bylo mi také sděleno, abych pro své nevojenské vy-
stupování nečekal další povýšení.

Ukončiv mravokárné kázání, přešel staršina k věci. Přikázal nám zamést a
stáhnout na mokro celý rajón věznice. Pak se opět dveře zavřely a postava staršiny
nám nadobro sešla z očí.

Dali jsme se okamžitě do práce, koště nám v ruce jen létalo. Během práce
jsme se dozvěděli od strážného, že velitel věznice je nemocen a že tedy staršina je
zde nevyšším pánem. Protože ho nebylo nikde vidět, zeptali jsme se po zametení
věznice strážného: „Stačí to?ÿ „Stačíÿ, odvětil strážný. Na nic více jsme nečekali.
Místo abychom se sháněli po hadru, odložili jsme rychle košťata a vrátili se do
cely. Vzali jsme sebou magazín Mladého světa, který jsme kdesi v rajonu věznice
našli a dali se do čtení. Já jsem také získal útržek novin s křížovkou, kterou jsem se
jal luštit. Pamatuji se, že to byla křížovka slabiková a že jsem dlouho nemohl přijít
na to, kdo je „český šachista starší generaceÿ na 3 slabiky s první slabikou Ka.
Nakonec mi vyšlo, že je to akademik Katětov, který mi přednášel teorii množin!

Tak se pomalu přiblížila doba oběda, Vězňové se vrátili z práce někteří z nich
přinesli opět z kasáren 9. května várnice s jídlem. My s modrákem jsme nebyli
v počtu stravovaných, dostali jsme tedy pouze vegetariánskou stravu — knedlíky
s omáčkou.
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Část devátá. (11. 4. 1967)

Jednou zrána k večeru,
Šel žalářník nahoru.

„Jdou Babinskej, jdou dolů,
Maj tam ňákou návštěvu.ÿ

parodie na lidovou píseň

Po obědě jsme opět osaměli v cele. Nebylo nám tam špatně, nezvyklé bylo
vlastně jen to, že před každou návštěvou WC bylo nutné zevnitř cely zaklepat na
dveře, počkat, až strážný otevře a po použití WC a návratu do cely slyšet za sebou
opět cvaknout zámek. Jinak o zábavu jsme měli postaráno, protože jsme našli
magazín Mladého světa, a kromě toho jsme se mohli dívat i z okna které vedlo do
civilního prostoru. Naproti věznici byla škola. „Jaký to architektonický nápad!ÿ
zajásal by přísný moralista. „Jak léty lze žáka vychovat k bezúhonnému životu
než tím, že budou mít stále před očima chmurné memento, chmurnou budovu,
která jim bude stále připomínat:

’
Cti zákony, nebo se ocitneš v mém nitru!‘ ÿ

My jsme na vše pohlíželi z jiné stránky, ale také jsme byli touto blízkostí dvou
státních budov potěšeni. Na školním dvoře totiž byla hodina dívčího tělocviku.
Byl pěkný jarní den, děvčata cvičila v trenýrkách a tričkách a tak se nám skýtala
příležitost kochat se pohledem na rozkvétající ženské půvaby.

Kolem čtvrté hodiny přišel do cely strážný se zprávou, že ten svobodník se
má dostavit na posádkovou správu. Modrák se netrpělivě ptal, co bude s ním,
ale odpovědí bylo jen pokrčení ramen. Strážný mě odvedl z cely. Na strážnici
mi vrátili opasek a čepici, aktovku si však ještě ponechali. Šel jsem pod stráží
zpět na posádkovou správu. Ve služební místnosti dozorčího posádky stál kolega
z vyškovské posádky Karel Dvořák. Jeho nohy vězely v kanadách jeho opasek byl
napjat tíhou pistole, která byla na něm zavěšena.

Od něho jsem se dozvěděl, co se ten den dělo na katedře ve Vyškově. Ráno se
ozval telefon. Karel sejmul sluchátko. Ozval se pplk. Pokorný, náčelník organizač-
ního oddělení, zvaný „Žába na prameniÿ. Ptal se, zda jsem přítomen na katedře.
Karel položil sluchátko a jal se prohledávat katedru. Posléze se vrátil k telefonu
a zodpověděl otázku záporně. Dostalo se mu odpovědi: „Bodejť by tam byl, když
je v Olomouci v base!ÿ Dále „Žába na prameniÿ žádala aby se dostavil k telefonu
zástupce náčelníka katedry major Bystrý. Toto přání nemohlo být splněno, pro-
tože dotyčná osoba byla právě mimo katedru. Pplk. Pokorný se tedy chtěl spokojit
s libovolným důstojníkem z povolání, ale jako z udělání se na katedře nevyskyto-
vala ani jedna brigadýrka. „Žábaÿ tedy slevila za svých požadavků natolik, že si
přála náčelníka katedry, který byl ovšem pouhým civilistou. Byl to docent RNDr.
Josef Škrášek. Pplk. Pokorný mu sdělil situaci a žádal ho, aby vyslal 2 vojáky jako
eskortu. Docent Škrášek, sám vášnivý turista, věděl o mých nedělních výletech a
tak ubezpečoval „Žábuÿ, že eskorta je zbytečná, že se jistě vrátím sám. O něčem
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takovém nechtěla „Žábaÿ ani slyšet. Poslat vězně samotného! Docentu Škráškovi
se však přece jen podařilo usmlouvat vše natolik, že stačila eskorta jednočlenná,
kterou tvořil Karel Dvořák. Ten se tedy vydal do Olomouce, města, kde prožil svá
studentská léta, aby mě vysvobodil z hlubin žaláře. Jednání u dozorčího posádky
bylo rychle ukončeno, ale bylo mi ještě řečeno, že se mnou chce mluvit správce
posádky.

Část desátá.(3. 6. 1967)

Více potu na cvičišti,
méně krve na bojišti.

Suvorov

Dej ruku sem
A důvěřuj v cikána.

J. Strauss: Cikánský baron

Mravné je to, co se může stát zákonem pro všechny.

I. Kant

Vešli jsme do kanceláře správce posádky. Stál tam podplukovník, zřejmě starý
frontový bojovník, neboť jeho hruď byla pokryta nejrůznějšími vyznamenáními.
Dále zde byl ještě jeden důstojník, nižší hodnosti, snad kapitán, už se nepamatuji.

„Tak vy jste ten zadržený. Čím jste v civilu?ÿ zeptal se podplukovník.
„Asistentem na katedře matematiky VŠST,ÿ odvětil jsem hrdě.
„A kde sloužíte?ÿ — „Ve VVU OJ ve Vyškově.ÿ — „Co tam děláte?ÿ
„Jsem asistentem na katedře matematiky.ÿ
„Neptám se vás, čím jste v civilu, ale čím jste na vojně!ÿ
„Ano, ve vyškovském učilišti jsem také asistentem na katedře matematiky.ÿ
„A jak to, že nestojíte v pozoru? Na to nejste zvyklý z civilu?ÿ
„V civilu se přece v pozoru nestojí!ÿ
„Ale když mluvíte s nadřízeným, tak musíte stát, ne?ÿ — „Ano, ale ne v po-

zoru.ÿ
„Ale stojíte, ne?ÿ — „Vždyť tady také stojímÿ, opáčil jsem se švejkovskou

nevinností.
Podplukovník pokračoval: „Co jste dělal v Olomouci?ÿ
„Účastnil jsem se hádankářského přeboru.ÿ — „Tak vy hádáte?ÿ — „Ano.ÿ
„Soudruhu kapitáne, ukažte mu ruku. Soudruhu svobodníku, hádejte sou-

druhu kapitánovi!ÿ
Odvětil jsem, že moje hádání je zcela jiného druhu. Podplukovník se o to dále

nezajímal a pronesl přednášku o tom, jak by vypadala armáda, kdyby všichni
vojáci byli jako já a neoprávněně opouštěli prostor posádky. Nakonec pohlédl
soustrastně na Karla Dvořáka a pravil ke mně vyčítavě: „Tady soudruh četař
s vámi teď musí ztrácet čas, který mohl věnovat bojovému výcviku.ÿ
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Audience skončila výrazným varováním, abych se po druhé neukazoval v Olo-
mouci a abychom během eskortování nenavštívil žádný hostinec, neboť se nehodí,
aby vězeň s eskortou popíjel pivo.

Po audienci jsme se odebrali do věznice pro aktovku. Rozloučil jsem se s mod-
rákem, ukázal Karlovi celu a pomalu jsme šli k autobusu.

Část desátá. (6. 12. 1967)

Rivedró le foreste balsamate,
Le fesche valli e nostri tempáu d ór

Ghislanzoni — Aida

Vrátili jsme se autobusem do Vyškova, samozřejmě zadarmo, protože Karel
měl „župkuÿ pro dvě osoby. Na autobusovém nádraží ve Vyškově hleděl jakýsi
malý hošík na Karlovu bojovou strůj, a zeptal se matky: „Mamííí, proč má ten
pán pistoli?ÿ „To nevím, zeptej se hoÿ, zněla odpověď matky. K tomu nenalezl
hošík dost odvahy a tak jeho zvědavost zůstala neukojena. Pokračovali jsme dále
autobusem městské dopravy až do kasáren, kde mě měl Karel odevzdat dozorčímu
kasáren. Probudila se ve mně obava, že pyžamo v aktovce by mohlo prozradit mé
noclehování v Olomouci a tak jsme se stavili ještě na Karlově světnici, kde jsem
svou aktovku vyprázdnil až na některé zcela nekompromitující věci. Jít k do-
zorčímu zcela bez zavazadla jsem nechtěl, protože by to bylo podezřelé

Došli jsme k dozorčímu. Ten se otázal: „Co jste vlastně v té Olomouci pro-
vedl?ÿ Když jsem mu vysvětlil, jak se věci mají, podivil se: „A to vás nemohli
poslat samotného?ÿ Pak ještě Karel odevzdal pistoli a odpočítal ostré náboje a
odešli jsme. O slovo se přihlásil nyní hlad. Od onoho vegetariánského oběda jsem
nic nepozřel a doba večeře byla už za mnou. Nezbylo než zajít do Army. Zde měli
studenou sekanou, nenašli však ani chléb, ani housky. Tak jsem pojídal sekanou
se sladkými sušenkami. I tak móžno — řekl by na mém místě Rus.

O ránu na katedře se nechci dlouho šířit. Bylo mi domlouváno několika důstoj-
níky z katedry a vše skončilo zaraženými vycházkami na 14 dní (nejvyšší trest
pro poddůstojníka, pozn. editora). Protože mi však začínala právě dovolená a měl
jsem o tom už ve vycházkové knížce zápis podepsaný všemocným pplk. Herod-
kem, byl výkon trestu odložen na dobu po dovolené. A tak ve 3 hodiny odpoledne
jsem opět opouštěl Vyškov a olomoucké vězení se mi zdálo být již zlým snem.
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Dodatek

Na zmíněné katedře matematiky Vyššího vojenského učiliště hrdiny SSSR ka-
pitána Otakara Jaroše jsem prožil druhý rok své základní vojenské služby 1962/63
spolu s již zmíněným Janem Zlatníkem. Vedoucím katedry byl doc. RNDr. Josef
Škrášek. Rozhodl se na katedře vybudovat vzorovou knihovnu matematiky dopl-
něnou fotokopiemi portrétů význačných matematiků a Žofie Kowalevské. Několik
fotokopií vzorně sám okoloroval pastelkami. Knihovna byla volně přístupná. Knihy
byly rovnány podle velikosti. Protože se v místnosti netopilo, uskladňovali jsme si
tam s kolegou Zlatníkem na horší časy za nejvyššími publikacemi potraviny, které
jsme získali od známých kuchařů ve vojenské kuchyni. Dokonce jsme tam měli i
námi vyrobený tvaroh. Avšak jednoho dne to docent Škrášek objevil, svoje zásoby
jsme museli odstranit a místnost se začala zamykat. Klíč měl jen vedoucí katedry.

Přírůstky knih pořizoval docent Škrášek ponejvíce po brněnských antikvari-
átech a byly to zpravidla cizojazyčné historické práce, zejména ve francouzštině.
Aby dostal nákupy proplaceny, musel vyplnit formulář, který obsahoval prohlášení,
že knihy koupil maximálně úsporně a že jsou pro výuku (tankových důstojníků
pozn. VK) nezbytné. Prohlášení pro účtárnu podepisoval plukovník František He-
rodek, ve funkci něco jako prorektor pro pedagogické záležitosti. Vystudoval vo-
jenskou vysokou školu v SSSR, byl přísný, nikdy se neusmál a před ním se třásla
celá posádka. Když vcházel ráno branou do kasáren, vyžadoval hlášení dozorčího
u vchodu o stavu jednotek. Běda, když ho nováček nepoznal. Občas navštívil ka-
tedru matematiky, bylo zřejmé, že si docenta Škráška váží a je si vědom jeho
odborných kvalit. Vždy s ním jednal velmi uctivě a zdvořile.

Ve školním roce 1963/64 se stal správcem knihovny katedry matematiky Boh-
dan. Už za mého působení nám důstojníci na katedře dali přátelsky najevo, že
nemusíme na katedře během jednání s nimi dodržovat formality vojenských řádů.

Jednou sedí pluk. Herodek v pracovně doc. Škráška. Ozve se zaklepání, otevřou
se dveře, vstoupí Bohdan, řekne „Dobrý den!ÿ Bez řečí jde k věšáčku s klíči, vezme
si klíč od knihovny, řekne „Děkuji. Na shledanou.ÿ a zase odejde. Pluk. Herodek
zesinal a zařval: „Kdo to byl!!?ÿ

„Svobodník Zelinka, soudruhu plukovníkuÿ, zašeptal zničený Škrášek.
„A kdo ho povýšil do hodnosti svobodníka?ÿ hřímal Nejvyšší.
„Vy, soudruhu plukovníku. . . ÿ — vyšlo ze zoufalého doc. Škráška.
Pro úplnost uvádím, že z tohoto porušení vojenských řádů Bohdan nic neměl.

Druhý dodatek

Když se Bohdan vrátil do civilu, dostala se k němu zpráva, že se za jeho pů-
sobení z knihovny katedry matematiky ztratil chvalně známý „Přehled užité ma-
tematikyÿ od Prof. Karla Rektoryse. Bohdan samozřejmě se ztrátou neměl nic
společného.
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Dostal jsem nápad a provedl jsem klukovinu, pro kterou ovšem Bohdan proje-
vil hned pochopení. Vypůjčil jsem Rektorysovu knihu v knihovně tehdejší VŠST,
dal ji rozesmátému Bohdanovi do ruky a Bohdana jsem s ní vyfotografoval. Fo-
tografii jsem poslal svému kamarádu Zlatníkovi, který na katedře matematiky ve
Vyškově dále učil jako civilista. Honza Zlatník se fotografii smál a neprozřetelně
ji půjčil jednomu důstojníkovi, který měl velký smysl pro humor. Ten ovšem ne-
váhal a ukázal ji vedoucímu katedry. Vedoucí katedry se rozzlobil a pronesl něco
jako „Taková drzost, knihu ukradne a ještě se s ní nechá vyfotit!ÿ To se bohu-
žel Bohdanovi doneslo a Bohdan se písemně ohradil. Mezi oběma matematickými
kapacitami potom několik měsíců trvala výměna bouřlivých dopisů.

Asi za rok v létě jsme se s Bohdanem a mými kamarády sešli na letním tá-
boření, Bohdan nám tam dopisy přečetl, zasmáli jsme se a písemnosti spálili u tá-
boráku.

Václav Kazda
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Týden ve stínu smrti

8. srpna 1971

Ano, prožil jsem jej. Bylo to ve dnech 18. až 25. července 1971, kdy jsem se
účastnil zájezdu Čedoku do Slovenského ráje. Podám stručný popis svého pobytu.

Sobota–neděle. Jedu z Liberce přes noc vlakem. Do Pardubic to jde, z Par-
dubic až do Popradu stojím na chodbičce a každou chvíli se smrskávám, aby
spolucestující mohli projít na WC. Ráno spěchám v Popradu na autobusové ná-
draží, z něhož podle čedokářského prospektu je spojení do Hrabušic. Prospekt
zapomněl na to podstatné — autobus jezdí, ale pouze v pracovní dny. Odjíždím
osobním vlakem do Spišské Nové Vsi, odkud autobus skutečně jezdí. Z Hrabušic
pokračuji 6km pěšky na Kláštorisko, dozvídám se, že ubytovat v chatě se mohu až
za dvě hodiny. Do té doby čekám v restauraci, po ubytování zaléhávám a budím
se až večer, abych povečeřel a spal dál.

Pondělí — ráno déšť — nejde se nikam, odpoledne se vychází na túru. Zpočátku
to jde. Pak však přichází Kyseľská roklina. Nejprve škrábání po strmých březích,
pak už žádná cesta nevede, jde se vodou. Průvodce nás utěšuje „Ďalej to pôjdě
lepšie, budú tam rebríky.ÿ Pravdou je pouze druhá část souvětí. Přichází cesta,
skládající se ze železných žebříků pod úhlem π

4 přes potok přímo nad vodopádem
(ten pohled skrz příčky!), dřevěných žebříků svislých i vodorovně položených jako
lávky (pochop — bez zábradlí!) a to i přímo nad vodopády a bez výjimky kluz-
kých a mokrých. V místech, kde se zrovna nejde po žebříku, jde turista úzkou
pěšinkou nad roklí a přidržuje se řetězu. Po půldruhé hodině námahy a strachu,
když jsme opět na pevné zemi, točí se mi hlava tak, že musím usednout. Prý
jsem prošel místy přírodních krás. Já o tom nic nevím, stále jsem se díval, kam
šlapu. Vím jen, že jsem konal jakýsi riskantní a namáhavý tělocvik a že jej mám
za sebou — pro dnešní den. Jen pro dnešní den.

Úterý. Ráno se vychází na túru. Přicházíme opět na počátek Kyseľské rokliny.
Z informace průvodce vyrozumívám, že se půjde opět stejnou cestou. Dělám čelem
vzad a odcházím na soukromý výlet bezpečnou cestou na Čingov. Po návratu se
dozvídám, že se sice nešlo celou Kyseľskou dolinou znovu, ale že se šlo k nějakým
jejím vodopádům. Stále se stoupalo po úzkých pěšinkách nad propastí s přidržo-
váním řetězů. Nemám tedy čeho litovat.

Středa — jde se „partyzánským chodníkemÿ po strmé stráni nad Hornádem.
Úzké pěšinky nad propastí, řetězy. Přichází další specialita Slovenského ráje —
„stupadlá.ÿ Skála se obchází po železných stupačkách (velkých pouze tak, aby
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se na ně vešly obě nohy) nad propastí pomocí řetězů.1 Je třeba se dívat na stu-
pačky, ne však do propasti, což je trochu obtížné. Pak zase kus normální cesty.
Z Podlesku se má pokračovat roklinou Sivej Belej. Ptám se, jsou-li tam žebříky.
Po kladné odpovědi volím individuálně bezpečnou cestu na Kláštorisko. Po ná-
vratu ostatních se dozvídám, že došlo k úrazu. Jedna žena si rozřízla tvář o ostrý
kámen.

Čtvrtek — celodenní túra. Cesta roklinou Veľkého Sokola a Rothovou rokli-
nou. Lepší než Kyseľ, žebříků méně, ale i tak nepříjemné. Člověk se může rozhlížet,
jde přece někdy i po pevné zemi.

Pátek — celodenní túra na přehradu Dědinky. Jsem spokojen, je to bez že-
bříků.

Sobota — cesta přes Tomašovský výhľad — pouze na jednu stranu, skalní
plošina nad propastí, pochopitelně bez zábradlí. Ale to už je to nejmenší. Na
Čingově oběd v kolibě. Domnívám se, že zpátky půjdeme pohodlnou cestou jako
já v úterý, jde se však znovu partyzánským chodníkem (reťaze, stupadlá) a pak
Kláštorskou roklinou, kde je prý nejvíce vodopádů. Ty vodopády jsou nepatrné
stružky stékající po skále. Zato žebříky jsou nejdelší, jaké jsem kdy viděl. Přes
jeden z nich spadl kmen. Je třeba slézti dříve a škrábati se po stráni, což se
mi daří jen s přispěním spoluturisty. Nakonec blahý pocit: prožil jsem týden ve
Slovenském ráji a ještě žiji!

Neděle — odchod do Spišských Letanovců na vlak a odtud odjezd do Ta-
ter — ach, těch bezpečných a pohodlných Tater! Na nádraží poutač s nápisem:
Propagujte krásy Slovenského ráje.

Což tímto činím.

1Hodně stupadel mívá vypadlé vnitřky, tvoří je pouze okrajové rámečky, „reťazyÿ vypadávají
ze skal i se skobami, kterými byly kdysi do skal „zapuštěnyÿ — pozn. editora.
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Mezinárodní matematický kongres
v Helsinkách 1978

Informace MVS 16 (prosinec 1978), 14a–17

Jak známo, matematické kongresy se konají jednou za čtyři roky; letos se konal
v Helsinkách. Na stránkách Informací MVS jste se dočetli, že MVS uspořádala
zájezd na tento kongres; o něm si něco stručně řekneme.

Zájezd se konal ve spolupráci s kongresovým centrem Čedoku. Vskutku mra-
venčí práci na jeho organizaci vykonal jednatel MVS kolega Doležal. Dlouho tr-
valy úřední formality se zájezdem samotným, teprve po nich začaly jednotlivým
účastníkům formality s cestovními doklady a se žádostmi o cestovní stipendium
od Českého literárního fondu. A konečně bylo tohle všechno za námi a z ruzyň-
ského letiště se vzneslo letadlo s matematiky na palubě směrem k severu.

Při mezipřistání na letišti Berlin-Schönefeld se ještě jednou zopakovala pasová
kontrola a kontrola výjezdních doložek. A pak se opět vzlétlo; za chvíli jsme byli
poučení o tom, že to, co se občas pod námi objevuje v trhlinách mezi mraky, je
Švédsko. Konečně jsme přistáli na letišti Vantaa a odjeli autobusem do Helsinek.
Plakát, na němž mladý muž podává dívce květiny, přičemž ona s rozzářenýma
očima praví pomocí comicsového obláčku „Ilosesti!ÿ, a s vysvětlujícím textem
o tom, že „kukkakappua neuvoo ja palveleeÿ, už nikoho nenechal na pochybách,
že jsme ve Finsku. V universitní budově zvané Porthania (podle finského buditele
a jazykovědce 18. století Porthana) nás čekala presentace. Bylo trochu neobvyklé
hledat své jméno mezi písmeny S a jakýmsi symbolem prázdné množiny; toto Ø
však bylo pouze jiným zápisem písmena O, které je ve Finsku posledním písmenem
abecedy po Z, Ä a Å.

Pak jsme se odebrali do svého dočasného sídla, studentských kolejí Dipoli
v Otaniemi, což je čtvrť města Espoo. Espoo je čtvrtým největším městem Fin-
ska, což ovšem neznamená, že bychom je mohli najít v atlase; tam se prostě
nevyskytuje. Je to proto, že to je satelitní město Helsinek a v podstatě splývá
s Helsinkami.

Druhého dne jsme se zúčastnili slavnostního zahájení kongresu. Zněly tóny Si-
beliových skladeb „Bouřeÿ a „Finlandiaÿ v podání Helsinské filharmonie, mluvil
ministr školství, primátor Helsinek a rektor university. Bohužel se nemohl do-
stavit president Urho Kekkonen, pod jehož záštitou se kongres konal. Čestným
předsedou kongresu byl zvolen profesor Rolf Nevanlinna. Čtyřem matematikům
byly uděleny Fieldsovy medaile — byli to Deligne, Fefferman, Margulis a Quillen.

Toto zahájení a po něm plenární přednášky se konaly v hale Findlandia, známé
především jako dějiště konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Ve vitrině
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v předsálí jsme viděli závěrečný akt konference a plnicí pero, kterým byl podepsán.
Další přednášky se konaly ve třech universitních budovách. Přednášky hodi-

nové a dvouhodinové přednesli pozvaní přednášející; z Československa byl jediný,
a to doktor Brunovský z Bratislavy. Ostatní účastníci mohli mít desetiminutová
sdělení nebo panelové diskuse. Panelová diskuse probíhala tak, že účastník měl na
hodinu k dispozici panel, na němž rozvěsil své texty a obrázky a pak u něho stál a
odpovídal na všetečné dotazy. Při sděleních se zpravidla používalo diaprojektoru
a promítaly se předem napsané texty na blanách. Snad je to nešvar (analogický
přednášení u předem pospané tabule), ale skrovný příděl minut to ospravedlňuje.

Přednášek byla spousta a byly v různých sekcích. Mne jakožto grafového teore-
tika zaujal nejvíce W. Haken, který (spolu s K. Appelem) rozřešil slavný problém
čtyř barev, a to neobvyklou metodou. Podařilo se mu problém zredukovat na ko-
nečný, ale značně velký počet případů a v těchto případech „vybarvilÿ příslušné
grafy pomocí počítače. Čtenářům Pokroků je rovněž známo, že jistý J. H. Conway
stvořil číslo, které nazval nulou, a poznal, že je to dobré, takže ve tvoření čísel
pokračoval po alef dní. Byl tam také a přednášel o tom. Kdyby jeho dlouhé vlasy
a vousy byly bílé, vypadal by docela jako postavička z Effelova „Stvoření světaÿ,
která má znázorňovat Stvořitele. Docela by si ho člověk dovedl představit, jak
z mraků praví: „Jen počkejte, až dojdeme k nekonečným číslům!ÿ

Také se promítaly filmy sloužící k názorné výuce matematiky na vysokých
školách. Pozoruhodný byl švédský film, v němž čtyřrozměrná krychle vesele ro-
tovala kolem roviny a student Emil měnil levou botu v pravou zastrčením za
prkénko s nápisem „čtyřrozměrný prostorÿ. Film končil titulkem „Vítáme vás
opět v třírozměrném prostoru!ÿ

Dále se konaly diskuse o různých společenských problémech souvisejících s ma-
tematikou (například o postavení žen — matematiček v různých zemích) a vý-
stava matematické literatury z různých nakladatelství (nikoliv československých).
Program byl od rána do večera nabit.

Protože ne samou vědou živ je člověk, byl i společenský program. Ale o něm
si povíme až v příštím čísle.
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Mezinárodní kongres matematiků
v Helsinkách 1978

Informace MVS 18 (duben 1980), 42–47, pokračování z č. 16

K dobrým tradicím vědeckých konferencí patří i to, že kromě vědeckého pro-
gramu mívají i program kulturní a společenský. Nejinak tomu bylo i v Helsinkách.

Pro účastníky kongresu byl uspořádán klavírní koncert, na němž finská kla-
víristka Minna Pöllänenová předvedla skladby J. S. Bacha, F. Busoniho, L. van
Beethovena, M. Ravela a R. Schumanna. Místo konání koncertu bylo skutečně
unikátní — byl to kostel zvaný Temppeliaukion kirkko. Představte si skalní pro-
hlubeň uprostřed města. Její okraje se zarovnají hrubými balvany, na tyto balvany
se položí paprskovitá žebra a na ně střecha včetně oken. Spolu s prostým vnitř-
ním zařízením (obvyklým u evangelických kostelů) tak vznikne velice působivý
interiér.

Kromě klasické hudby jsme poznali i finský folklór. Pět souborů z různých
končin země nám předvedlo finské lidové písně a tance, a to opět ve stylovém
prostředí — v amfiteátru skansenu na ostrově Seurasaari. Je to ostrov spojený
s pevninou dřevenou lávkou pro pěší. Z předvedených tanců byl jeden zajímavý
tím, že při něm taneční partneři dělali jeden na druhého dlouhý nos a dokonce
se i fackovali. Abychom nebyli pouze pasivními diváky, byla i nám dána možnost
pěstovat dva lidové finské sporty — chůzi na chůdách a šerm tyčí na kladině. Po
zcela neúspěšných pokusech o první sport jsem se pustil do druhého. Při něm stojí
oba zápasníci na kladině a v rukou drží tyče obalené na koncích pytlovinou. Tyto
tyče neslouží k mlácení soupeře, ba ani ke šťouchání do něho. Zápas spočívá v tom,
že se opytlovaným koncem tyče tluče do opytlovaného konce tyče soupeřovy; vítězí
ten, kdo déle udrží rovnováhu. Tělocvik byl vždy mou slabou stránkou, takže mou
hlavní starostí bylo, abych s kladiny nespadl dříve, než si poprvé ťuknu; to se mi
zdárně podařilo. Ovšem i skansen sám je velmi zajímavý; při tak velkém počtu
návštěvníků je v něm ovšem pohyb (zvláště po úzkých a strmých schodištích
dřevěných chalup) velmi ztížený, takže jsem se tam raději podíval ještě jednou
sám.

Abychom viděli také něco jiného než hlavní město, byl uspořádán zájezd do
Turku. Toto město, které bývalo kdysi hlavním městem Finska, se vyznačuje sil-
nou švédskou národnostní menšinou. Kromě finské university, která je státní a
kterou jsme navštívili, je tu i švédská universita, kterou vydržuje jistý tabákový
magnát švédské národnosti (průvodkyně nás upozornila na jeho vilu). Je tu také
skansen; jmenuje se Luostarinmäki a je to stará ulice řemeslníků. Od jiných skan-
senů se liší tím, že všechny jeho stavby stojí na původním místě a jsou oživeny
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řemeslníky, kteří zde předvádějí, jak vypadala řemeslná práce v minulém století.
Ve starém kupeckém krámě lze zakoupit jak upomínkové předměty, tak i kornout
tvrdých bonbónů, na staré poště se rovněž skutečně úřaduje a razítkuje zvlášt-
ním razítkem. Navštívili jsme i hrad v Turku; je to něco jako Kost nebo Švihov
ve zvětšeném měřítku. I on je oživen postavami v historických krojích, což jsou
skutečně živí lidé, kteří se však nepohybují, takže zdálky vypadají jako figuriny.
V Turku je i Sibeliovo museum a galérie sochaře Wäinö Altonena, ale na jejich
návštěvu nám už nezbyl čas.

A konečně na nás nezapomněl ani primátor města Helsinek a pozval nás na
recepci. Radnice, umístěná v blízkém sousedství presidentského paláce na břehu
moře, na nás zapůsobila svou svéráznou moderní architekturou. Primátor nepro-
nášel žádnou řeč, pouze stál uprostřed sálu se zlatým znakem města zavěšeným
na krku a díval se, jak nám chutná. Trochu nezvyklé bylo, že nám byla nabízena
i ovocná vína; je to však pochopitelné v drsné severské zemi, která nerodí vinnou
révu. Je ovšem nutno poznamenat, že bylo i kvalitní jugoslávské víno.

Tolik tedy nám připravili pořadatelé.

Dále bych chtěl čtenářům sdělit ještě některé dojmy z cesty, které nesouvisí
přímo ani s matematikou, ani s kulturním a společenským programem kongresu.

Musea. Národní museum v Helsinkách je hned naproti hale Finlandia. Je
věnováno dějinám a kultuře Finska. Najdeme tam i trůn finského velkovévody, což
byl ruský car. Stěny musea jsou vyzdobeny malbami na motivy z eposu Kalevala.

Atheneum je poblíže hlavního nádraží. Je to umělecká galérie zaměřená vý-
lučně na tvorbu domácích umělců. V době kongresu tam byla výstava obrazů na
motivy z Kalevaly; pro toho, kdo Kalevalu četl, byla opravdu velmi zajímavá.
(Kalevala je pýchou finského národa. Jedna z prvních finských lokomotiv, jejíž
maketa je v hale nádraží, se jmenuje Ilmarinen podle kováře z Kalevaly. V jednom
domě na Aleksanterinkatu jsou dvě pojišťovny zvané Pohjola a Kullervo, což jsou
opět jména z tohoto eposu.)

Suomenlinna je někdejší předsunutá pevnost na ochranu Helsinek. Rozkládá
se na ostrovech Susisaari a Mustasaari. Jsou tam tři musea, z toho jedno zaměřené
na bytovou kulturu, zbývající dvě jsou musea námořní. Na volném prostranství
byla tehdy výstava severského sochařství.

Kostely. O Temppeliaukion kirkko tu už byla řeč. Hlavním kostelem je Tuo-
mikirkko čili dóm. Stojí na náměstí Senatintori, vede k němu spousta schodů, na
nichž v létě lidé vysedávají. Jeho kopule je dominantou města. Uspenský chrám
je pravoslavný, trochu připomíná chrám sv. Alexandra Něvského v Sofii. Jeho
stavba byla ústupkem Finů carovi; pravoslavné náboženství se nikdy ve Finsku
nerozšířilo. Chrám sv. Jana je jediný katolický kostel v Helsinkách; jeho vnitřní
zařízen je prosté, neliší se příliš od okolních evangelických kostelů. Kaple v Otani-
emi je dřevěná, její střecha směrem dopředu stoupá. Přední stěna je celá ze skla;
je skrz ni vidět dřevěný kříž umístěný venku a za ním lesy a moře. Pozoruhodný
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je i moderní kostel v Tapiole.

Olympijský stadion. Je to velmi známá stavba. Před stadionem je socha běžce
Nurmiho. Je možno vyjet výtahem na věž, odkud je pěkný pohled na město.

Zábavní park Linnanmäki. Jeho nejvýznačnější atrakcí je obří kolo; je z něho
vidět město a z města je zase vidět je – v noci bývá osvětlené. Jiné kolo, menší, má
zase tu zajímavost, že odchylka jeho roviny od vodorovné roviny probíhá interval
〈0, π2 〉. Jakmile dosáhne hodnoty π

2 , znamená to, že pasažér v nejvyšším bodě kola
je vzhůru nohama a přitom není přivázán; drží ho pouze odstředivá síla. Pak se
opět rychlost i zmíněná odchylka rovin postupně zmenšují na nulu.

Tapiola. Ve finské mytologii říše boha lesů Tapia a jeho manželky Mielikki.
Dnes čtvrť města Espoo (satelitní město Helsinek) s pozoruhodnou architekturou
citlivě zasazenou do lesního prostředí.

Vyhlídkové jízdy. Je možno je konat lodí nebo tramvají. Loď pluje mezi ma-
lými ostrůvky v okolí města a přistává rovněž na Seurasaari. Tam je možno cestu
na dvě hodiny přerušit, prohlédnout si skansen a pokračovat další lodí. Vyhlíd-
ková tramvaj č. 3T má okružní trať. Amplion v ní upozorňuje, co je vpravo a co
vlevo (finsky, švédsky, anglicky a německy).

Jazyk. Finština je jazyk hrozný, kombinující gramatické záludnosti maďarš-
tiny se záludností češtiny. Má patnáct pádů a užívá se v nich i změn kmene;
od slova „vesiÿ znamenajícího „vodaÿ se tvar „ve voděÿ vyjádří inessivem „ve-
dessäÿ. Slovo „smetanaÿ značí totéž ve finštině jako v češtině; dále je: puoli =
půl, sipuli = cibule, lääkäri = lékař. Tím se asi podobnosti mezi oběma jazyky
vyčerpávají. Je tu ještě jedna podobnost, která ovšem studium finštiny nikterak
neusnadní: finština má pro měsíce své vlastní názvy, nikoliv latinské. Naštěstí dru-
hým státním jazykem je švédština a většina nápisů je dvojjazyčných, takže kdo
nerozumí slovu „puhelinÿ, může si přečíst jeho švédský překlad „telefonÿ. Finš-
tina má vůbec snahu nahrazovat mezinárodní slova svými vlastními: yliopisto =
universita, urheilu = sport. Pokud přece jen Finové přejímají mezinárodní slova,
alespoň v nich zdvojí, co mohou: matematiikka, ooppera. Na kongresu se ovšem
mluvilo anglicky a i jinde se lze docela dobře anglicky domluvit.

Sauna. Zde přece jen nám více řekne finské slovo než jeho švédský překlad
„bastuÿ. Byl jsem v sauně v Otaniemi a byl jsem zklamán, že se příliš nelišila
od našich saun; pověstná březová košťata na mrskání v ní chyběla. Ale snad jsou
v jiných saunách.

Kuchyně. Její specialitou je sobí maso; je k mání v restauraci Omenapuu
(jabloň) poblíže hlavního nádraží a v restauraci Luolamies (jeskynní muž) v Ota-
niemi. Švédskou specialitou je „pytt-i-pannaÿ, cosi mezi německým „eintopfemÿ a
čínskými specialitami. Oblíbená je italská pizza; je řada pizzerií s různými druhy
pizz, které mají italské názvy (například specialita pizzerie „Punainen hattuÿ je
„Capello rossoÿ; obojí značí „červený kloboukÿ). Chceme-li šetřit tvrdou valutou,
můžeme se živit obloženými žemlemi v kavárnách.
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Striptýz. Koná se v restauraci Luolamies v Otaniemi každý den ve 22.30 kromě
neděle a v 0.30 kromě pondělí (v neděli ženy podle zákoníku práce nesmějí být
zaměstnávány). Vstupné se neplatí, konsumovat stačí pivo, které má přijatelnou
cenu.

Bezpečnostní opatření na letišti. Prakticky stejné jako u nás. Byl jsem za-
držen, protože jsem měl v příručním zavazadle zbraň – miniaturu laponského
nože „puukkoÿ. Nůž mi byl vložen do lepenkové krabice a odeslán jako spoluza-
vazadlo. Po této proceduře jsem taktak stihl letadlo, ale kapitán Koskela a jeho
posádka se mohli cítit bezpečni před únosem.

Jak Bohdan zasedl Bystré sedlo

Na našich toulkách po Tatrách jsme se kdysi vydali Furkotskou dolinou přes
Bystré sedlo (teď se chodí trochu vpravo) do doliny Mlynické. Protože nám vy-
bývala spousta času, odběhli jsme si na Furkotský štít a kochali se rozhledy. Na-
jednou jsme zahlédli zajímavý jev: Z jedné strany od Bystrého sedla se táhl sled
postaviček nahoru a z druhé dolů, jen sedlem nešel nikdo. (Chtělo by to nakreslit.)
Jirka Šrubař na to zamyšleně zíral a najednou vykřikl: „Tam sedí Bohdan!ÿ Jako
náš generál totiž znal Bohdanovy tohodenní úmysly. A bylo to tak. Ze sedla je
směrem do Mlynické doliny asi desetimetrový hladký sešup. Rozeběhli jsme se a
Bohdana „zachrániliÿ.

Bohuslava Ocmanová
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Člen výboru MVS zadržen pro kapesní
krádež

Informace MVS 43 (listopad 94), 46–49

Letos v lednu jsem se vracel nočním rychlíkem ze Žiliny, kde jsem se jako
oponent zúčastnil habilitace kolegy Palúcha na VŠDS. Při jízdě tu byla jedna
novinka; zatímco ještě loni v listopadu mohli cestující ve vlaku přejet slovenskou
hranici, aniž by si toho všimli, letos už byla hraniční kontrola ve stanici Horní
Lideč. A při půlhodinovém stání v této stanici se projevovala i další zvláštnost.
Jen beznadějně nezkušení cestující jako já si kupovali jízdenku ze Žiliny do Prahy
(já jsem ovšem měl cestu hrazenou). Zkušení česko-slovenští cestovatelé si kupují
za mezinárodní tarif pouze jízdenku do Horní Lidče; tam si pak u průvodčího
kupují další jízdenku, již vnitrostátní. Zdá se, že průvodčí je na to zcela zvyklý;
vůbec se nerozčiluje a snad ani neúčtuje příplatek. Kupé bylo zcela zaplněno a
všichni mí spolucestující si kupovali jízdenku do Prahy; nebyla naděje, že by bylo
později nějaké větší pohodlí.

Nicméně, jakžtakž se dalo spát. Někde před Olomoucí jsem zašel na WC. Při té
příležitosti mě napadlo podívat se do sousedního vagonu, zda by tam nebylo přece
jen trochu volněji. Ukázalo se, že hned první kupé je zcela prázdné. Vrátil jsem
se pro svůj kabát a tašku. Abych nemusel překračovat nohy spících, nevstoupil
jsem už do kupé, ale jen jsem z chodby pro obojí natáhl ruku. A odebral jsem se
do sousedního vagonu, kde jsem klidně usnul natažen na lavici.

Po sedmé ráno jsem byl v Praze na Wilsonově nádraží. Nepoužil jsem pod-
chodu, ale neukázněně jsem přešel přes koleje na první nástupiště, odkud vedou
dveře do bufetu. Slasti bufetu mi však dopřány nebyly. Jakmile jsem tam vstoupil,
objevili se tři mí spolucestující z vlaku. „A prečo ste tak rýchlo od nás odišli?ÿ
zeptal se zlověstně jeden z nich. Vyklouzla mi z úst nešťastná věta: „A co má
být? Ztratilo se snad něco?ÿ A už tu byla odpověď: „To je zaujímavé, že to tak
dobre viete! Fero, choď pre žandárov!ÿ Jeden z mužů vyšel na chodbu a za chvíli
už přiváděl policistu. A už jsem byl veden na policejní strážnici v nádražní hale.

Tam jsem se konečně dozvěděl, o co jde. Oni tři muži byli zedníci ze Slovenska,
kteří jeli do Prahy do práce. Jednomu z nich byla ukradena peněženka, v níž
bylo přibližně osmset slovenských a dvěstě českých korun. Ta mu nějak trčela
z kapsy, když spal, a už nebyla, když se probudil. Musel jsem uznat, že je velmi
nepravděpodobné, že by ji mohl ukrást někdo jiný než já.

Já jsem měl své peníze na třech místech — české v peněžence, slovenské
v plátěném sáčku a ještě další slovenské jako honorář za oponenturu v obálce
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děkanátu, na níž byla příslušná částka vyznačena. Byla mi provedena osobní pro-
hlídka. Když došlo na peníze, byl poškozený vyzván, zda poznává ty své. (Trošku
zvláštní zrovna u peněz.) Naštěstí nepoznával. A vůbec veliké štěstí bylo, že jsem
neměl menší českou bankovku než pětistovku, zatímco ukradeno bylo dvěstě. Ji-
nak opravdu nevím, jak by to dopadlo.

S poškozeným a se svědky byl sepsán protokol — ovšem v mé nepřítomnosti
v zadní místnosti. Se mnou zatím nikoliv. Bylo mi řečeno, že vlastně je všechno
vyřízeno, ale ještě musí v téhle věci přijít kriminálka, takže budu muset počkat.

Během čekání slyším, jak jeden policista telefonuje: „Mám tady osobou pro
Miloše.ÿ Zbystřil jsem sluch. Ozvalo se jméno — jiné než moje. Ulevilo se mi;
usoudil jsem, ať už je ten Miloš kdokoli, že za dané situace nebýt osobou pro
někoho je rozhodně lepší než jí být. Po vyslechnutí dalšího průběhu telefono-
vání jsem poznal, že onen Miloš zřejmě pracuje v nějaké kartotéce zločinců a na
požádání vyhledává jejich osobní údaje.

Konečně přijela kriminálka — dva mladíci v civilních kožených bundách. Za-
vedli mě do zadní místnosti. Jednoho z nich bylo možno charakterizovat jako
výřečného, druhého naopak jako zamlklého. A jejich jednání bylo znatelně nepří-
jemnější než předtím jednání uniformovaných strážníků. Především dávali najevo,
že vůbec nepochybují o mé vině. Znovu mi prohlíželi peníze. Výřečný policista
přepočítal můj honorář v obálce a srovnal svůj výsledek s údajem napsaným na
obálce. Vítězoslavně zvolal: „Je tam o čtyřicet korun víc!ÿ Já jsem s naprostou
jistotou odpověděl: „To není možné!ÿ Počítal znova a po chvíli se omlouval za
chybu; kovovou desetikorunu považoval za padesátikorunu. Poučil jsem ho, že na
Slovensku kovové padesátikoruny neexistují.

A pak už mi vylíčili mou situaci jako zcela beznadějnou. Já tvrdím, že jsem
odešel z kupé směrem doleva, zatímco poškozený a oba svědkové dosvědčili, že
jsem šel opačným směrem. Tedy i kdyby mi nebyla dokázána krádež, budu souzen
za křivé svědectví. Jistá naděje tu však přece jen je. Když změním svou výpověď
a přiznám svou vinu, může se stát, že se poškozený spokojí s navrácením ukra-
dených peněz a nebude trvat na trestním řízení. Zatrnulo mi a uvažoval jsem
o tom, vinný je na tom vlastně lépe než nevinný, protože má možnost přiznání,
které je polehčující okolností. Výřečný kriminalista dále mluvil o tom, že kaž-
dému se může stát, že něco uvidí, zatouží po tom a vezme to, aniž si uvědomí, co
dělá. Odvětil jsem, že se to stát může, ale mně se to nestalo. Řeč se vrátila opět
k vlaku: „Tvrdíte, že jste byl v zadním vagonu. A my víme, že to není pravda.
V zadním vagonu nebyl nikdo, protože se tam — netopilo!ÿ „Já jsem tam byl a
zima mi nebyla!ÿ Už jsem byl klidnější; bylo vidět, že užívají blufovací strategie.
A já jsem v tom vlaku byl, oni ne. A začalo i strašecí latinou: „Když se včas
nepřiznáte, budeme muset provést konfrontaci rekonstrukci a výlohy samozřejmě
budete muset platit.ÿ Pomyslil jsem si, že konfrontaci by měli provést raději hned,
dokud mají poškozeného i svědky pohromadě, a že těžko je provádět rekonstrukci
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ve vlaku, který dávno dojel na konečnou a už je možná rozpojen. Ale nahlas jsem
to neřekl. Kriminalisté ještě argumentovali tím, že zedník si jistě vydělá dost na
to, aby se nemusel obohacovat tím, že někoho křivě obviní; připustil jsem, že to je
pravda. Když mi bylo nadále domlouváno, abych přestal se zapíráním, prohlásil
jsem překvapivě: „Ale vždyť já nezapírám!ÿ Výřečný kriminalista v duchu zajásal
— konečně mě nachytal! „Takže nezapíráte, přiznáváte se?ÿ „Nezapírám, protože
nemám co zapírat — neudělal jsem to!ÿ Bylo vidět, že se mnou už rozumná řeč ne-
bude. Byla mi položena poslední otázka — jaký je můj vztah k policii. Odpověděl
jsem, že normální.

Nastala další fáze vyšetřování, která se dala přirovnat k zaklínání hadů. Vý-
řečný kriminalista odešel a zůstal jen ten zamlklý. Seděl tiše na židli a upíral na
mě zrak; čekal, kdy se začnu hroutit pod tíhou důkazů. Když se ani po delší době
známky hroucení neprojevovaly, odešel i on. Ještě mě upozornil, že se se mnou
bude sepisovat protokol.

Osaměl jsem v zadní místnosti. Bylo tu několik skříněk, jedna pootevřená.
Byla to zvláštní situace, když jsem uvážil, že jsem podezřelý z krádeže. Bylo mi
ovšem jasné, že jsem sledován videokamerou, a tedy jsem se vystříhal i toho,
abych sahal do vlastních kapes. Pak přišel bělovlasý nadpraporčík, zřejmě velitel
stráže. Sdělil mi, že se mnou sepíše protokol, ale až za chvíli, teď má práci. Nechal
pootevřené dveře do přední místnosti, takže jsem alespoň částečně viděl a slyšel,
co se děje. Slyšel jsem hlas: „To snad není pravda! Tak vás přepadli na WC
před sedmou hodinou a přicházíte to oznámit v deset!ÿ Někoho přepadl před
sedmou hodinou nějaký Arab. Policie shromáždila na strážnici asi osm mužů,
jejichž obličeje prozrazovaly asijský původ, a přepadený měl určit, který z nich to
byl. Neviděl jsem už, jak to dopadlo. (Kdybych já někoho přepadl před sedmou
hodinou, asi bych nezůstal na místě činu až do deseti.) Více mě však zaujalo to,
že lavice, na níž předtím seděl poškozený a svědkové, je prázdná. Asi jim bylo
řečeno, aby zanechali vší naděje, že dostanou ukradené peníze zpět. Bylo to tedy
naopak nadějné pro mne a důležité bylo i to, že nebudu odcházet současně s nimi.

Konečně se mnou bělovlasý nadpraporčík sepsal protokol; v jeho společnosti
jsem se cítil rozhodně lépe než s mladými kriminalisty. Protokol byl nadepsán
svědecká výpověď, nikoliv jako výpověď obviněného. Na otázku, zda bude mít věc
nějaké pokračování, jsem byl ujištěn, že nikoliv; nejsem obviněn, protože proti mě
nejsou žádné důkazy. A byl mi vrácen občanský průkaz a masivní dveře strážnice
se přede mnou otevřely. Bylo půl jedenácté; uvnitř jsem strávil tři hodiny.

A teď člověk teprve začne pořádně cítit, jak je na tom mizerně s nervy a jak po
ustavičných debatách o tom, co bylo vlevo a co vpravo, začíná pochybovat i o tom,
že vůbec nějakým vlakem jel. U vchodu do metra jsem uvažoval, co s jízdenkami.
V Žilině se právě zdražilo jízdné ze tří korun na čtyři koruny; v autobusech městské
dopravy se tak cvakal jeden lístek tříkorunový a jeden korunový. Jak se nyní budou
ty dva lístky razítkovat? Přece je nemohu do škvíry strčit oba najednou. Až pak
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mi došlo, že nejsem v Žilině, ale v Praze, a na metro mám ovšem připravený
správný pražský lístek. I odjel jsem na Florenc, odkud jsem pokračoval v další
cestě autobusem.

A ještě v noci mě pronásledoval zlý geometricko-kriminalistický sen. Viděl
jsem jakýsi ornament a věděl jsem, že jestliže tento obrazec je rotačně symetrický,
je to důkaz, že jsem spáchal onu krádež. Zděšeně jsem zjišťoval, že ornament
rotačně symetrický je. Naštěstí jsem se probudil a pak už zase usnul klidným
spánkem beze snů.

Jako reprezentant pedagogů při Mumraji
— jarním happeningu studentů před státnicemi na VŠST, 1972
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Několik zábavných příhod ze života
matematika

Říká se o mně, že jsem v životě zažil mnoho neuvěřitelných příhod. Inu ano,
v dětství jsem záviděl Foglarovým Rychlým šípům a jiným postavám chlapeckých
knih jejich dobrodružství. V dospělém věku jsem různých kuriózních situací zažil
až příliš. A teď už by to mělo končit. Přicházím do věku, kdy nejfrekventovanější
přívlastek u slova „příhodaÿ už nebývá „zábavnáÿ, „veseláÿ či „dobrodružnáÿ, ale
„srdečníÿ či „mozkováÿ. Zde jsem uvedl pár příhod, které lze nejstručněji popsat.
Nevymýšlím si, pouze velice stručně a bez literárních ambicí popisuji skutečnost.
Příhod mám v zásobě ovšem více a v případě zájmu mohu napsat „Zadržen pro
kapesní krádežÿ, „Do Rumunska za pelikányÿ či „Do Polska za Solidaritouÿ. Nyní
předkládám osm krátkých příběhů.

Krompach 1957: Hledám ledovou jeskyni a tisíciletý tis

Dostala se mi do ruky zajímavá mapa severní části tehdejšího Libereckého kraje.
Zaujala mě na ní krajina na sever od Cvikova, oblast Lužických hor. O těch se,
na rozdíl od Jizerských hor, tehdy mnoho člověk nedověděl. A přesto, jak bylo
na mapě vidět, tam byla ledová jeskyně a tisíciletý tis. To si přece nenechám
ujít! Vzal jsem mapu a odjel do Cvikova (tehdy tam jezdil vlak). Mapa nebyla
příliš podrobná a v pozdějším věku bych se na něco takového nespoléhal. Jedna
z prvních věcí, kterých jsem si všiml, byla, že mnohé vesnice mají už české názvy
(např. Naděje) na rozdíl od německých (Hoffnung) uvedených na mapě. A — dnes
se tomu až divím — poměrně snadno nacházím ledovou jeskyni. Je zakryta poklo-
pem. Poklop zvedám a po kovovém žebříku sestupuji až na dno. Je tam podstatně
chladněji než venku, ale led přesto chybí. (Myslím, že dnes se asi už ten poklop
nebude moci zvedat). A potom pokračuji až do pohraniční obce Krompach, kde
má být tisíciletý tis. Je dnes známo, že na našich hranicích se SRN a s Rakouskem
bývaly ploty z ostnatého drátu. Méně je známo, že byly i na hranici s NDR, a to
až do postavení berlínské zdi v roce 1959. Nebyla tam ovšem tak důsledná sou-
stava hraničních a zakázaných pásem a zřejmě ani dráty nabité elektřinou. A u
takového plotu byl jakýsi jehličnatý strom. Šel jsem k němu a okamžitě jsem byl
zadržen vojákem pohraniční stráže. Měl utržené sluchátko, jaké v budoucnosti
měli mít Mach a Šebestová. Drát od něho vstrčil do zásuvky v plotě a volal svého
velitele.
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Vzhledem k mé mladistvosti to dopadlo docela dobře. Bylo mi sděleno, že za
chvilku odjíždí z Krompachu do Cvikova autobus, který má pak spojení na auto-
bus do Liberce. Nebudu-li do 18 hodin doma, bude po mně zahájeno celostátní
pátrání. A ukázal mi i tis; byl jinde, než jsem si myslel. A večer se třásl, zda mě
SNB přijde kontrolovat, zda jsem doma; nestalo se tak.

Veliko Trnovo 1973: Tonu v pohyblivém písku

Jsou různé způsoby, jak sejít s tohoto světa. A je jeden, který musí být velice
nepříjemný, ale pro našince prakticky nemožný. Je to utonutí v pohyblivém písku,
což je obdoba močálu s mokrým pískem místo bahna.

Už jsem si prohlédl pitoreskní bulharské město Veliko Trnovo, rozložené na te-
rasách nad řekou Jantrou. Teď bych chtěl navštívit ještě Preobraženský monastýr
na sever od města. Bude asi potřeba kousek dojet vlakem. Nádraží je v Trnovu
velmi daleko od města. Na severu je však vidět ohyb řeky Jantry a za ní železniční
trať. Tam by mohl být most a za ním nějaká městská zastávka. I kráčím k řece.
Rázem mám celou pravou nohu v písku; levá zůstává v kleku nahoře. Pohyblivé
písky! Pamatuji na film Thill Ulenspiegel. Tam se hned na začátku do nich boří
španělští vojáci. Ale zde nejsem v kině a nemohu čekat, že písky zmizí a budou
vystřídány tváří Gérarda Philippa. Naopak písky tu zaručené zůstanou a zmizet
musím já. Buď jako trvale nezvěstný tam dolů, nebo jako zachráněný někam ji-
nam. Hlavně nezapadnout oběma nohama, to bych pak už zapadal jako hřebík.
Levou nohu je nutno zachovat v kleku a trup v pololeže. Hodila by se proklínaná
vojenská ženijní lopatka nebo aspoň dětská lopatička. Když není, je třeba vybírat
písek rukou a nohu osvobozovat. Skutečně ji vysvobozuji, ale v písku ještě zůstává
moje bota. I ji je nutno dostat ven a pak plížením plazením co nejdále od řeky.

A pak po silnici zpět do města. Pochopitelně moje kalhoty jsou pokryty vrst-
vou písku. Na hlavní třídě města nacházím pumpu a pouštím si na ně proud vody.
Však ony v letním Bulharsku rychle oschnou! A nacházím i autobus jedoucí ke
kempinku u Preobraženského monastýru. Odtud je jen pár kroků po silnici ke
klášteru. A můj denní příděl příhod není ještě vyčerpán. Do ostré zatáčky prudce
vjedou s obou stran auta (obě z NDR) a přímo před mým nosem se srazí. Nestalo
se zřejmě nic vážného; jen z jednoho z nich vystoupila asi dvanáctiletá holčina a
propukla v pláč nad zkázou rodinného bohatství.

Helsinky 1978: Jsem odzbrojen a honím letadlo

V poemě Stěpana Štipačova „Pavlík Morozovÿ se o tom píše nějak takto: „Klesl
a nezvedne se už — má mnoho zubů finský nůž!ÿ

A zde bych tedy stalinistickému básníkovi oponoval tvrzením, že finský nůž
nemá zuby žádné. Aspoň pokud jde o nůž zvaný puukko, který jsem zakoupil
v obchodním domě Neckermann v Helsinkách.
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Tehdy roku 1978 jsem měl jedinečnou příležitost s výpravou Jednoty česko-
slovenských matematiků a fyziků cestovat na Mezinárodní kongres matematiků
v Helsinkách. A že všechno musí jednou skončit, přišla i chvíle nastupování do
zpátečního letadla na letišti v Helsinki-Vantaa. A čas běžel rychle – odlet se blížil.
Byla tu ovšem ještě bezpečnostní kontrola Moje ruční taška se vezla na transpor-
téru k indikátoru kovů — tam to zapípalo. Policista ji otevřel: „Vy máte zbraň!ÿ
A vytahoval mé puukko. Protestuji slovy, že je přece koupeno jako běžný suve-
nýr u Neckermanna. Potom ovšem chápu, že je nemohu mít v osobním dosahu
během letu. Co připravilo o život hrdinného otcoudavače, mohlo by i pilota při-
nutit k lehké změně kursu z Prahy řekněme na Ivano-Frankovsk. I odevzdaně
jsem svou zbraň odevzdal. Policajt mě vyzval, abych napsal svou adresu na jistý
papírek. Ten nalepil na krabici, do níž byl předtím vložil zbraň, a ujistil mě, že
ve Frankfurtu to v pořádku dostanu. „Ale já přece neletím do Frankfurtu, letím
do Prahy.ÿ I tak jsem byl ujištěn o spolehlivosti letecké dopravy.

Mezi letadly do Frankfurtu a do Prahy však byl jeden podstatný rozdíl. To
první odlétalo za patnáct minut, to druhé o deset minut dříve. Nebyl čas se
rozmýšlet o tom, jak se žije ve vzdáleném severském městě bez peněz a s propadlou
letenkou. Vyrazil jsem na letištní plochu, rychle se zeptal, které je to letadlo do
Prahy, a rozběhl se ukázaným směrem — po letištní ploše, kde lidé nejčastěji
i pár kroků jezdí autobusem nebo kráčí ve spořádané skupině vedené letuškou.
A než schůdky od letadla odrazily, byl jsem na nich a lezl jsem dovnitř, kde
už ostatní účastníci výpravy trnuli nad mou nepřítomností. A za poslední finské
marky panák ginu. A nakonec puukko — nezabloudilo do Frankfurtu, ale vylezlo
(jsouc uloženo jako poslední) v Praze mezi všemi zavazadly jako první.

Zemplínská Šírava 1978: jed od Erdőse

Měl jsem v životě to štěstí, že jsem osobně znal člověka, který byl za svého ži-
vota považován za největšího žijícího matematika na světě. Byl to profesor Pál
Erdős. Pocházel z Budapešti, ale jeho život byl neustálým putováním od univer-
sity k universitě po všech kontinentech. A mohu říci, že ani já jsem nebyl pro
něho jen jedním z anonymního davu matematiků, ale že si mé jméno pamatoval.

Poprvé jsem ho uviděl v roce 1963 na symposiu o teorii grafů ve Smolenicích.
Bylo to první mezinárodní symposium o teorii grafů u nás a já jsem se na ně
tehdy, rok po promoci, mohl uvolnit z vojny. Pamatoval jsem si, že Mengerovu
větu pro nekonečné grafy dokázal P. Erdős. A tady — na rozdíl od Eukleida,
Eulera, Gausse či Bolzana — jsem ho viděl živého.

Erdös byl znám svým důsledným abstinentstvím. Roku 1969 jsem byl na kon-
ferenci v Oberwolfachu v SRN. (Tam jsem se šťastně dostal krátce před zrušením
všech „výjezdních doložek do všech států světaÿ a obnovením poměrů před rokem
1968.) Na společenském večeru se mnou Erdős diskutoval o nekonečných systé-
mech cest spojujících dva dané uzly grafu a — uprostřed společnosti holdující
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vínu — mi nabízel borůvkovou šťávu: „Je dobrá.ÿ A byla dobrá.
V roce 1978 byla konference o teorii grafů na Zemplínské Šíravě. U slavnostní

večeře se podával typický místní aperitiv — spišská borovička. Erdős prohlásil:
„This is a poison!ÿ a svou sklenku podal mně.

V souvislosti s Erdösem bych se ještě zmínil o Erdősově čísle; to se přiřa-
zuje jednotlivým matematikům. Erdősovo číslo 0 má pouze sám Erdős. Je-li n
přirozené číslo, pak určitý matematik má Erdősovo číslo n právě tehdy, je-li mi-
nimum Erdősových čísel spoluautorů jeho prací rovno n − 1. Já mám to štěstí,
že mám Erdősovo číslo 2; publikoval jsem s Robertem L. Hemmingerem a s Gary
Chartrandem, kteří mají toto číslo 1.

Nová Gorica 1979: Procházím se po železné oponě

Opouštím Julské Alpy a odebírám se do Koperu na poloostrově Istria. Z Kranjské
Gory jedu autobusem do Jesenic a dále pak vlakem. První přestupní stanice
je Nova Gorica; mám tam dvě hodiny času. Přeběžně vím, že Nova Gorica je
předměstí italského města Gorizia. Za svou samostatnou existenci v sousední
zemi vděčí jako náš Český Těšín či slovenské Komárno tomu, že je třeba, aby
důležitá železniční trať nebyla přerušena cizím územím. To je šedá teorie. Praxi
pozná člověk, když vyhlédne skleněnými dveřmi nádraží. Nejenže na protějším
chodníku stojí policista, ale i obruba chodníku je nějaká vyšší a je na ní cosi
napsáno. Ano — DRŽAVNA MEJA — státní hranice. Zkrátka jízdní dráha a
chodník přilehlý k nádraží jsou v Jugoslávii, zatímco druhý chodník je už mimo
to, co se obvykle nazývá táborem míru a socialismu — no prostě v Itálii. Policista
opět pokračuje ve své pochůzce, která vede na druhý konec ulice, kde je hraniční
přechod. Pak se zase pomalým krokem vrací. Jdu mu naproti — jiná cesta do
města asi neexistuje. Ovšemže jdu důsledně po jugoslávském území; vím, že i
symbolické šlápnutí do Itálie (kterou vidím poprvé v životě) by mě mohlo přivést
do maléru.

Pak policajta potkávám. Zastavuje mě a především se ptá, zda jsem nechtěl
emigrovat do Itálie. Klást takovou otázku v minulém čase je pošetilé; v kladném
případě už bych v té Itálii byl. Stačilo by počkat, až bude policajt na opačném
konci ulice (to bylo vidět skleněnými dveřmi nádraží), pak přeběhnout ulici a
pokračovat dál kolmou italskou ulicí, až dosáhnu italské ulice rovnoběžné s tou
hraniční. Policista by určitě nestřílel do italského města.

Policista nekontroloval jen moje doklady, ale i mou peněženku. Zřejmě věděl,
jaký je devizový příslib pro československé občany; poznal aspoň že toho mám
více. Pašované marky SRN naštěstí včera skončily svou pouť v bance v Kranjské
Goře, ale těch dinárů je jaksi více než jich vůbec mělo být na začátku cesty. Ovšem,
stačilo je strčit do kapsy mimo peněženku, ale s tím prostě člověk nepočítal. Nějak
to okecávám jako zbytek z předešlé cesty. Policajt mě vede až na konec ulice
k hraničnímu přechodu a neustále se na něco vyptává. Mluví jazykem příslušné
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republiky — slovinštinou; já se snažím mluvit federální srbochorvatštinou. Před
námi stojí nakonec dvě stejné skleněné budky. Zdá se mi, že mě policista vede
do té napravo, ale opak je pravdou. V levé budce mě usadí a kamsi telefonuje.
Pak mě propouští s tím, že přijde zkontrolovat můj odjezd vlakem. A nyní chápu,
proč mě nevedl do budky napravo — to je italská. Opravdu nechci emigrovat, ale
ten, kdo chce, mi může mou situaci velice závidět. Stačí mi dva kroky k italské
budce a kouzelná věta „Prego per ľasile!ÿ (Kdybych tohle takhle napsal tehdy,
dopustil bych se trestného činu nabádání či napomáhání trestnému činu opuštění
republiky. Dopustil se ho tehdy jistý mladý člověk, který letěl z Košic do Prahy
jen proto, aby mohl ostatní informovat o tom, jak na letišti v Košicích probíhají
bezpečnostní kontroly.) Místo toho ovšem kráčím do vnitrozemí Nové Gorice. Jako
panelákové předměstí zahraničního města je velice nudné, a tak se brzy vracím.
Nevím, kudy tady lidé chodí na nádraží; na cestě, kterou jsem šel, je v opačném
směru přísný zákaz vstupu. Nějak se na nádraží dostat musím, a tak pokračuji.
A nesmím ani zapomenout na zakoupení jízdenky. Liberecký Čedok měl nějaké
potíže s vydáváním jízdenek do Koperu, a tak mi prodal jízdenku jen — do Nové
Gorice! Ještě že to policajt nevěděl. Ovšemže mě přišel kontrolovat a zastihl mě
už u otevřeného okna správného vlaku do Sežany.

Aarhus 1992: ztráta iluzí

Vracím se z týdenní stáže na universitě v Aalborgu. Dojel jsem do Aarhusu, kde
přestupuji a kde brzy opustím poloostrov Jylland, tedy pevninskou část Dánska.
Čeká mě další cesta trajektovým vlakem na ostrov Fyen a poté po mostě na ostrov
Sjaelland. Už jsem si prohlédl turistické pamětihodnosti města, včetně starobylého
kostela s podzemní kryptou a skansenu, který je zaměřen na lidová řemesla a také
oživen živými řemeslníky. Vracím se k nádraží a uvažuji o tom, že se mi skoro
ani nechce opouštět tak milou zemi, jakou je Dánsko. Ne, dnes by princ Hamlet
nemohl vykládat nic o shnilosti. Ve všem je spolehlivost a poctivost. Soukromé
garáže na periferii Aalborgu se skládají ze čtyř kůlů a ploché střechy na nich a
jsou snadno dostupné z veřejného chodníku. Majitel si v takové garáži nechává
nejen auto, ale i jízdní kolo a různé krámy, které by zřejmě doma překážely.
Včera stačilo, aby se z university zavolalo na nádraží, že potřebují lůžkový lístek
z Kodaně do Berlína a že to universita platí. Dnes ráno jsem prostě přišel na
nádraží a lístek jsem bez jakékoliv byrokracie dostal. Inu, Dánsko je Dánsko!

A po příchodu na nádraží v Aarhusu přichází rozčarování. Úschovna zavazadel
je zavřena; funguje jen do 18 hodin. Pro obyvatele Československa, zvyklého na
nepřetržitý provoz úschoven, je to šok. Skutečně, není žádná možnost vyzvednout
svá zavazadla dříve než zítra ráno. Ještě že mohu vrátit lůžkový lístek z Aarhusu
do Kodaně. Pokládám se na lavici na nádraží a usínám. Ještě mě vzbudí policista,
ale po zjištění, že jsem cizinec, mě nechá na pokoji. (Přece jen to Dánsko není
tak zlé!)
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Jedu až ráno; plánovaný pobyt v Kodani se mi ovšem podstatně krátí. Zato
neprospím plavbu trajektem. Loď se jmenuje „Kronprins Frederikÿ podle jede-
náctiletého chlapce na portrétu v lodním salonu. Je to zvláštní, ale v monarchii
je člen panovnické rodiny státním symbolem podobně jako státní znak či vlajka.
Zkrátka země jsou různé a rozhodně ani na to Dánsko nebudu vzpomínat s hoř-
kostí.

Kokořínský Důl 1997: bobřík odvahy ve skalách

A poslední příhoda z kraje zcela českého a nížinatého. Podruhé v životě od stu-
dentských let jsem v okolí Kokořínského Dolu. Jdu tam značkovanou cestou ze
Mšena u Mělníka. A začátek cesty je trochu zvláštní. Přecházím po silnici jis-
tou vesnici; na jejím konci se cosi vlní. Přistoupím blíže — absence vlnité čáry
a prezence žlutých půlměsíčků mě uklidní. Přesto se raději držím od toho dále.
K těmhle hadům má člověk jakýsi podvědomý odpor. Snad je to tím, že jejich
způsob pohybu je tak odlišný od našeho (U ryb nám to nevadí.) Zkrátka — výlet
začíná setkáním s hadem.

Je vidět, že od mých studentských let značených cest přibylo. Mohu odbočit
z hlavní cesty a dát se po okružní cestě, kde bych měl poznat různé přírodní
krásy a skončit v autokempinku (tedy zaručeně u silnice na dne Kokořínského
Dolu). Jedno místo je na směrovce označeno jako „Bobřík odvahyÿ. Samozřejmě
si dovedu představit, jak to může vypadat. Ani Foglar by z toho asi neměl radost.
Účelem bobříka odvahy je, aby se dítě zbavilo neodůvodněného strachu ze tmy
či ze strašidelných míst, a ne aby člověk před důchodem někde balancoval nad
propastí. Jde ovšem o okružní cestu, tedy nežádoucímu místu se lze vyhnout tak,
že se jde opačným směrem. A jdu. Krásné to tam opravdu je, ale chůze není lehká.
Navršila se dost silná vrstva jehličí a nohy po ní kloužou. A přichází poslední úsek.
Člověku se vybavuje Dantovo „Lasciate ogni speranza, voi ch entrate!ÿ Je tu sice
naděje, že se člověku podaří klást nohy tak, aby bezpečně došel. Jinak však je to
strmá stezka po úbočí kopce. Po pravici svislá stráň a dole Kokořínský Důl, po
levici stráň bez vegetace a bez kamenů, pod nohama klouzající jehličí. Kdo tu
jednou začne padat do propasti, ten se už v tom pádu nezastaví až po smrtelný
dopad do Kokořínského Dolu. Co teď? Jít zpátky a pokračovat hlavní cestou?
A cožpak vím, jak to bude vypadat tam? Dole je autokempink; což tam zavolat
o pomoc? To bych musel vědět, jak bych si takovou pomoc představoval. Těžko
chtít, aby někdo z kempinku vystoupil ke mně, vzal mě na záda a snesl dolů.
Proklínám nesvědomitého značkaře, ale dost dobře si ho nedovedu tady představit
s otevřenou plechovkou barvy a mokrým štětcem. Já naštěstí nemám v ruce nic;
vše jsem zanechal v hotelovém pokoji v Mělníku. Je třeba se zamyslet, a to raději
vsedě (také znám něco z fyziky o těžišti). A sednu si. Pak pokrčím kolena, přitáhnu
se ke svým patám a opět nohy natáhnu. Jsem zase ve stejné poloze, ale dantovská
hrůza je asi o půl metru kratší. A pohybuji se takto dál, stejně jako opovrhovaní
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plazové (nebo snad spíše píďalky). Po chvíli jsem v místech, odkud by se padalo
už lépe; nebyl by to volný pád a nemuselo by to skončit smrtí. A dolů a dolů, až
se mé boty skutečně dotknou povrchu silnice.

Směrovka mi ukazuje možné pokračování po okružní cestě. Šel bych zase jinou
podobnou stezkou do kopce a po půldruhém kilometru bych dosáhl onoho místa
zvaného Bobřík odvahy. Ovšemže to nepadá v úvahu. Zpět se nakonec vracím po
silnici do železniční stanice Kanina.

Závěrem

Tak to byly vybrané čtyři příhody. Doufám, že čtenáře pobaví a obveselí, ale že
v něm nevzbudí bledou závist nad tím, že jemu nebylo něco takového v životě
dopřáno.

Řada příhod naznačuje, že autor nebyl zcela pasivním účastníkem událostí. Při-
nejmenším jeho myslí mnohdy probíhaly úvahy o možných rozšířeních a jejich
kombinacích. Existují další (ne)nastalé příhody, v nichž byl činitelem nezanedba-
telným.

Na počátku existence fakulty řešilo její vedení mj. „aféruÿ pojídačů zbytků.
Tak byla nazývána skupina studentů, která se dorážela v menze u pásů odváže-
jících poloplné talíře k myčkám. Skupina měla svoji ideologii, avšak její činnost
přirozeně narážela u zaměstnanců menzy i mezi studenty. Přišla stížnost, kterou
se zabývala disciplinární komise ad hoc. Případ byl samozřejmě provázen publici-
tou sympatizujících médií. A přišel i dopis (ze Slovenska, se všemi náležitostmi)
od tamní organizace požívačov zvyškov, který se pěknou slovenštinou, avšak roz-
hodně, zastával svých kolegů v Čechách a naprosto odmítal jejich případné pro-
následování. Konstatoval mj., že záležitost bedlivě sleduje mezinárodní organizace
„leftover eatersÿ.

Nestandardní situace byla šetřena moderními prostředky; čilá elektronická ko-
respondence se zahraničními kolegy nevedla k žádným pozitivním výsledkům. Po-
věřená komise navrhla udělení důtky šéfovi skupiny a vše upadlo v (polo)zapome-
nutí.

Samozřejmě při neformálních příležitostech, kdy se přetřásají různé pozoru-
hodnosti, přišli na pořad též pojídači zbytků. Po barvitě dokresleném vylíčení udá-
losti a přiměřených reakcích posluchačů nastala pauza, do níž tichým hlasem urče-
ným k poslechu všech pronesl zdánlivě trpný subjekt neskutečných příhod: „Ne-
blázni, ten dopis jsem přece psal já, když jsem byl na Slovensku na konferenci.ÿ

Jaroslav Vild
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A jak to bylo dál

Doslov ke knize Pavla Šišmy Teorie grafů 1736–1963∗

Tato kniha končí rokem 1963 a tento letopočet rozhodně nebyl vybrán jen tak
náhodou. Ten rok je významným mezníkem v historii československé teorie grafů.
V červnu 1963 se konalo první mezinárodní symposium o teorii grafů v Českoslo-
vensku, a to ve Smolenicích. Od tohoto symposia se datuje prudký rozvoj teorie
grafů v naší zemi.

Dovolím si být trochu osobní, protože jsem měl to štěstí, že jsem vstupoval
do matematického života právě v té době a šťastně jsem se chytil právě teorie
grafů. V roce 1961 jsem byl ve čtvrtém ročníku matematicko–fyzikální fakulty
Karlovy univerzity a bylo třeba, abych se začínal zamýšlet nad tím, jakou budu
psát diplomovou práci. Se zájmem jsem tehdy navštěvoval nepovinný seminář
konečné projektivní geometrie, který vedl tehdy budoucí a dnes bývalý ministr
školství prof. Vopěnka. Při té příležitosti jsem se dověděl, že něco podobného jako
konečná projektivní geometrie je teorie grafů a z ní se dá dělat diplomová práce
u profesora Fiedlera z Matematického ústavu ČSAV. Do té doby jsem o teorii
grafů vůbec nic neslyšel a slovo „grafÿ pro mne znamenalo pouze graf funkce.
Neměl jsem příliš rád matematické obory, v nichž „ke každému ε > 0 existuje
δ > 0 takové, že . . .ÿ. To, co se dnes nazývá diskrétní matematika (tehdy jsem
tento výraz neznal), mě rozhodně přitahovalo více. Proto jsem skutečně zašel
za prof. Fiedlerem. Dověděl jsem se, že jsou pouze dvě knihy, z nichž lze teorii
grafů studovat — jedna Kőnigova v němčině a druhá Bergeova ve francouzštině.
A Kőnigova kniha se v Československu vyskytuje pouze ve dvou exemplářích.
Oba jsou pod střechou staroslavného Klementina; jeden v Univerzitní knihovně
a druhý v Technické knihovně. Také jsem žádný z těchto výtisků hned nedostal
a začal jsem tedy s Bergem.

Když se mluví o významu Smolenic, zapomíná se někdy, že byly sice prv-
ním mezinárodním symposiem o teorii grafů v naší zemi, ale dva roky před nimi,
v červnu 1961, už byla třídenní vnitrostátní konference v Liblicích; ta byla úplně
první. A měl jsem to štěstí — díky prof. Fiedlerovi — že aspoň jeden den jsem
měl možnost se konference účastnit. Bylo to v zámku patřícím Československé
akademii věd. Poprvé jsem byl tehdy v nějakém zámku jinak než ve skupině tu-
ristů naslouchajících výkladu průvodce. Tady se v zámku poslouchaly přednášky,
jedlo se i spalo (i když zrovna já jsem tam nepřespával).Účastnil jsem se prvního
dne, kdy se mluvilo o vlastní teorii: další dny byly věnovány aplikacím. První

∗8. svazek edice Dějiny matematiky, Prometheus 1998
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přednášku měl doktor Jiří Sedláček a vykládal v ní základy teorie grafů — v pod-
statě to, co bylo později obsahem jeho knihy. Slyšel jsem tehdy poprvé česky to,
co jsem dosud studoval jen ve francouzštině. Ještě bych se zmínil o tom, že veliký
dojem na mne — pouhého studenta — udělaly kávové šálky s nápisem ČSAV.

A pak už přišlo ono legendární symposium ve Smolenicích. To už jsem byl
na vojně, ale došla mi pozvánka — nepochybně zásluhou prof. Fiedlera. Protože
ČSAV byla institucí váženou i mezi vojenskými pány, dostal jsem se tam bez
potíží. Bylo to také v zámku. Tentokrát patřil Slovenské akademii věd, byl ho-
nosnější a byl umístěn v krásné krajině pod Malými Karpaty. A byli tam cizinci.
Vidět jakéhokoliv cizince, nejen matematika, bylo tehdy dost neobvyklé. Bylo
to poměrně nedlouho po zrušení zcela hermetického uzavření hranic a cizinecký
ruch byl stále ještě velice omezený. Například Rakušané mohli navštěvovat jen
vymezenou jižní část Československa, která obsahovala Brno, Bratislavu a České
Budějovice, ale nikoliv Prahu. A tady byli dokonce ze zámoří Harary a Moon,
z Anglie Nash–Williams. Byli tam i z Ruska Zykov a Kudrjavcev, z různých částí
rozděleného Německa Dirac, Ringel a Sachs, z Rakouska Izbicki. Z Polska tam byl
Mycielski, o němž se říkalo, že nejenže se zabývá teorií grafů, ale je i sám graf —
pochází z hraběcího rodu. A z Maďarska přijeli Ádám a Gallai a také legendární
postava nejen teorie grafů, ale světové matematiky vůbec — Pál Erdős. O něm
jsem si z Kőnigovy knihy pamatoval, že dokázal Mengerovu větu pro nekonečné
grafy; na rozdíl od Pythagora, Gausse, Bolzana a ostatních autorů významných
matematických vět jsem ho viděl na vlastní oči. A byli tam ovšem i mnozí vý-
znamní českoslovenští matematikové.

Také jsem tam měl poprvé v životě příležitost zapřednášet si na vědecké konfe-
renci, a to hned na mezinárodní. Přednášel jsem o autokomplementárních grafech,
což jsou grafy isomorfní se svými doplňky. Bohužel se zjistilo, že tytéž výsledky
(poměrně krátce přede mnou) získali nezávisle na sobě Ringel a Sachs, takže má
přednáška nebyla ani otištěna ve sborníku symposia. Ale to se stává, a nejen
začátečníkům.

Podstatnou částí symposia bylo zasedání věnované neřešeným problémům;
předsedal mu právě Erdős. Byl tam přednesen i proslulý Zykovův problém cha-
rakterizovat grafy H té vlastnosti, že existuje graf G, v němž okolí každého uzlu
indukuje podgraf isomorfní grafu H. Tento problém má ještě daleko do úplného
vyřešení, ale podnítil široké zkoumání lokálních vlastností grafů. A i ostatní pro-
blémy daly inspiraci mnohým (včetně mne) do další práce.

A tak začal prudký rozvoj československé teorie grafů. Objevila se první česky
psaná učebnice Jiřího Sedláčka a po ní další české a slovenské knihy. Následovaly
další dvě konference ve Smolenicích, tentokrát jen vnitrostátní, v letech 1966
a 1969. A pak už byl rozvoj tak rychlý, že tříletý interval byl příliš krátký a kapa-
cita smolenického zámku příliš malá. Začaly se konat konference každoročně a na
různých místech republiky. Jejich seznam je uveden v příloze. Přibližně po deseti
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letech se konala mezinárodní symposia — v letech 1974 a 1982 v Praze, v roce
1990 v Prachaticích. A i na ostatních konferencích se začala vyskytovat i určitá
aspoň malá mezinárodní účast, zpravidla z Maďarska, z Polska či z bývalé NDR.

O teorii grafů se začalo přednášet na vysokých školách; nejprve na matematic-
ko–fyzikálních a přírodovědeckých fakultách univerzit a na Vysoké škole dopravy
a spojov v Žilině, později i na dalších. Pokud jde o samostatnou vědeckou práci,
bylo by těžké ji zde popisovat. Z mnoha zkoumaných témat uveďme jen grafy
mnohostěnů, lokální vlastnosti grafů, Ramseyovu teorii, vzdálenosti mezi grafy,
grafy vícerozměrných krychlí a složitost grafových algoritmů. Československo se
dostalo mezi přední země v rozvoji bádání v teorii grafů.

Spolupráce českých a slovenských matematiků nezanikla ani po rozdělení
státu. V tradici československých konferencí se pokračuje konferencemi česko–
slovenskými a slovensko–českými. Na poslední československou konferenci v Do-
novaloch 1992 navázala česko–slovenská konference v Janově nad Nisou 1993;
shodou okolnosti jsem se podílel na její organizaci. Nebylo tehdy ještě jasné, jak
se budou provádět výměny českých a slovenských peněz, a tak slovenští účastníci
přijeli s balíky federálních desetikorun, které tehdy ještě platily v obou republi-
kách. A byli jsme rádi, že přijeli, že jsme zase pohromadě. A tradice pokračují
dál. Je snaha, aby účastníci z té druhé republiky nebyli považováni za cizince,
i když to třeba vždy nepůjde; majitelé ubytovacích zařízení je často za cizince
považují a účtují jim cizineckou cenu.

Doba od roku 1963 do dneška byla velice plodná. Do budoucnosti si lze jen
přát, aby česká a slovenská teorie grafů nadále vzkvétala. Vivat, crescat, floreat!
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Deset let pedagogické fakulty očima
diskrétního matematika

2000

Fakulta pedagogická Technické univerzity v Liberci má za sebou deset let.
Chtěl bych zde tak trochu ukázat, co pro mne její existence znamenala jaksi
osobně.

Založení fakulty znamenalo jisté pozvednutí prestiže matematiky na této škole.
Přestala být pomocným předmětem a stala se předmětem profilujícím. A členové
její katedry museli najednou od té matematiky, která se přednášela jako základ
k technickým předmětům, přejít na širší spektrum matematických oborů. Každý
se musel zamyslet na tím, čím zrovna on přispěje k výuce budoucích učitelů.
U mne to bylo jednoduché; bez váhání jsem přešel na diskrétní matematiku a
algebru. A v první době jsem si vzal k tomu ještě projektivní geometrii. Oceňoval
jsem ji jako „krásnou teorii téměř z ničehoÿ (tedy z malého množství jednodu-
chých axiomů).

Změnil se i celkový pohled na vědeckou práci v matematice. Dříve, zejména
tak před třiceti lety, se na tehdejší VŠST vyskytovaly i dosti kuriozní představy
o ní. Byla i představa, že žádná nemůže existovat, protože v matematice je přece
všechno známo; na co nepřišli zrovna staří Řekové, na to přišli Leibniz a Newton.
Byl tu i názor, že na technické vysoké škole by naše vědecká práce měla spočívat
pouze v tom, že budeme pracovníkům technických kateder pomáhat s jejich vý-
zkumem. Že se nás zrovna na nic neptají? Nuže, pak musíme obcházet katedry a
uctivě nabízet své služby. S tou vědeckou prací v matematice je to totiž tak, že ji
není příliš vidět. Matematik nebývá viděn v bílém plášti v laboratoři. Může být
vidět, jak něco čmárá na papír, ať už to jsou vzorce nebo třeba v mém případě
nákresy grafů, které by laik spíše nazval „muří nohyÿ. A všechny „muří nohyÿ
ani nelze nakreslit; některé jsou třeba nekonečné. Pak nezbývá než si je vybavo-
vat v hlavě, což je ovšem práce pro přihlížející osoby zcela neviditelná. Avšak po
založení PF si vědecká práce v matematice získala svou prestiž a hrála svou roli
ovšem i při akreditaci fakulty.

Při této akreditaci jsem se tak trochu cítil jako obr Atlas nesoucí fakultu na
ramenou. Jednou z nutných podmínek akreditace je totiž neprázdnost množiny
profesorů příslušné fakulty. Ta množina byla tehdy jednoprvková a tím jejím
jediným prvkem jsem byl já. Ale i to se časem zlepšilo a profesorů přibylo.

Starozákonní kniha Kazatel, připisovaná moudrému králi Šalamounovi, říká,
že „je čas trhání a čas sešíváníÿ. A ten čas trhání nastal i pro katedru matema-
tiky; povedlo se to, čemu jsem říkal trisekce katedry. Vznikla katedra matematiky
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a didaktiky matematiky, katedra diskrétní matematiky a statistiky a katedra nu-
merické a aplikované matematiky. Já jsem byl na té druhé a jeden rok jsem
byl i jejím vedoucím. Zeptá-li se mě někdo slovy Ladislava Mňačka „Jak chutná
moc?ÿ, odpovím: „Nijak moc!ÿ Stát se vedoucím katedry znamená stát se úřed-
níkem. Jakmile se člověk začne trochu zabývat matematikou, hryží ho výčitky
svědomí, že zanedbává svou práci, která přece především spočívá v urychleném
psaní různých úředních zpráv. Jen trochu mi mohlo být útěchou, že jsem byl
vedoucím nejkvalifikovanější katedry, kde všichni až na jednoho měli vědeckou
hodnost DrSc. nebo CSc. a ten jeden to už měl také téměř hotové. Po roce jsem
rezignoval. Zakrátko po mém šéfství vzala zasvé i trisekce katedry. Nastal zase čas
sešívání. Moje katedra se sloučila s katedrou numerické a aplikované matematiky
na katedru aplikované matematiky se zajímavou zkratkou KAP.

Co jsou pro zemědělce žně, to jsou pro vysokoškolské pedagogy státnice a
promoce. My jsme to mohli pocítit až po založení PF, respektive po vystudování
našich prvních studentů. Než k tomu došlo, dočkala se škola úředního schválení
názvu Technická univerzita. Takže přece jen si nikdo do svého životopisu nenapíše
„Vystudoval jsem češtinu a dějepis na Vysoké škole strojní a textilníÿ.

A přišly i docentské habilitace. To bylo něco, co se v době platnosti Hrbkova
zákona (podle normalizačního ministra školství) prakticky nevyskytovalo. Komu
bylo dovoleno stát se docentem, ten byl jmenován i bez habilitace, komu to nebylo
dovoleno, ten nemohl ani k té habilitaci. Po roce 1990 se habilitace rozběhly.
Poznal jsem je nejprve jako oponent v Praze, v Brně a v Žilině. Později jsem se stal
na PF předsedou komise pro habilitace z matematiky. Přistupoval jsem k tomu
především s vědomím, že oponenti jsou pronárod, který je třeba držet zkrátka.
Datum habilitace má určovat komise. Pokud se oponent cítí natolik zaneprázdněn,
že není s to dodat posudek včas, má to říct hned a bude nahrazen někým jiným.
Trapné je, když komise musí na otázky odpovídat: „Nevíme, kdy to bude. Bude to
jednou, až oponent dodá posudek.ÿ Několik docentů se u nás habilitovalo, ale pak
začalo být právo pořádat habilitace vázáno na existenci doktorandského studia,
takže se u nás uchovalo jen v oboru fyziky.

Ale pro matematiku aspoň zůstala možnost pětiletého studia učitelství pro
třetí stupeň škol. To také nějakou dobu trvalo, než to bylo schváleno. Když se
ještě čekalo na příslušné rozhodnutí, bylo aspoň zájemcům o toto studium dopo-
ručeno navštěvovat některé nepovinné přednášky. Tak i já jsem měl nepovinnou
přednášku o algebraických strukturách. Chodili mi na ni tři posluchači.

Bylo toho mnoho nového, co existence PF matematikům přinesla, a povzneslo
to prestiž naší vědy. Přejme fakultě i do budoucích let mnoho zdaru. VIVAT,
CRESCAT, FLOREAT!
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Sebraná díla

prof. E. C. Hammersteina

Acta Univ. Hamm. Ham., vol. 2

249



Poznámky k přednášce prof. Hammersteina (nedatováno)
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Předmluva
Předmluva ke sborníku Československé konference o kombinatorice

a teorii grafů na Hrubé Skále, 1989

Tímto sborníkem Vás chceme co nejsrdečněji přivítat v kraji E. C. Hammer-
steina. Ano, zde v severních Čechách, ve Starých Splavech, zazněla v roce 1973
poprvé přednáška tohoto slovutného profesora; letos je tomu už šestnáct let. Další
jeho přednášky byly prosloveny v tomto kraji v Nové Vsi u Branžeže a v Jablonci
nad Nisou. A především asi třicet kilometrů od Hrubé Skály na sever je hrad
Hamrštejn — sídlo slavné Univ. Hamm. Ham. Vše je zde prostoupeno duchem
této neobyčejné osobnosti.

Proto také na titulní straně uvádíme erb slavné Hammersteinovy univerzity.
Je to — řečeno heraldickou terminologií — znak mluvící, a to v jazyce německém;
vypovídá o jméně svého držitele. Na zlatém štítě je černé kladivo — německy Ha-
mmer a graf zvaný diamant; jak známo, diamant je kámen — německy Stein.
Heslo univerzity „Quahwehwe xa mathematixyla!ÿ je v jazyce vymřelého mela-
néského kmene Shmicků a značí „Vše pro matematiku!ÿ.

(Omlouváme se čtenářům, ale jak sami jste jistě zjistili, bohužel jsme znak ne-
mohli uvést kompletní. Jednak chybí Zlatý štít, poněvadž tiskárna je na štíru se
zlatou barvou, druhak chybí nápis v jazyce Shmicků, anžto z Melanéské univerzity
(přes všechny urgence) dosud nedorazily fonty v tomto jazyce kompatibilní s na-
ším pravcem.) Jazyk Schmicků je vyučovacím jazykem Melanéské univerzity, na
níž prof. Hammerstein rovněž působí; byl zvolen proto, aby nebyla dávána před-
nost žádnému živému melanéskému jazyku a aby se tím vyloučily národnostní
třenice.

A nelze jinak, než zahájit sborník dvěma příspěvky samotného prof. Ham-
mersteina1. První se týká barvení a byl přednesen loni na konferenci. Aby bylo
také uvedeno něco ve světovém jazyce, otiskujeme druhý článek, který souvisí se
zmíněným šestnáctým výročím první přednášky prof. Hammersteina. Je to výročí
neobyčejně významné, protože platí následující tvrzení (kde N je množina všech
přirozených čísel):

(∀z)(((∃x)(∃y)((x ∈ N)&(y ∈ N)&(x 6= y)&(xy = yx = z))) =⇒ (z = 16))

Ještě jednou Vás vítáme v kraji E. C. Hammersteina a těšíme se na to, že nás
i zde prof. Hammerstein překvapí svou novou přednáškou.

1Oba příspěvky jsou dále v tomto sborníku na str. 273 a 275
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Profesor E. C. Hammerstein a jeho dílo.
Informace MVS 15 (červen 1978), 19–22

Se jménem prof. E. C. Hammersteina měli čtenáři možnost se setkat již na
stránkách PMFA, kde byl publikován úvod jedné jeho přednášky. Jde o zcela
výjimečnou matematickou osobnost. Jeho geniální dílo pro svou ohromující ori-
ginalitu nebylo přijato žádnou z našich universit, a proto prof. Hammerstein byl
nucen založit zcela novou universitu v adaptovaných prostorách hradu Hamerš-
tejna (u obce Machnín v okrese Liberec). Tato universita se nazývá Universitatis
Hammersteiniana Hamrštejnensis. Jejím posláním je hlásat velké myšlenky E. C.
Hammersteina a vydávat k tomuto účelu časopis „Acta Univ. Hamm. Ham.ÿ.

Stěžejním dílem prof. Hammersteina je založení nové matematické discipliny
zvané matějkeltologie. Jak již název napovídá, základním pojmem této discipliny
je matějkelt. Matějkelt je duální pojem k martingalu. Jak známo, svatý Martin
přijíždí na bílém koni a zahajuje tak zimu; naproti tomu na svatého Matěje se
slunce zasměje, či-li zima končí — odtud dualita mezi těmito dvěma jmény. Lati-
níkům je rovněž znám Caesarův výrok: „Gallie se dělí na tři části, z nichž jednu
obývají Belgové, druhou Akvitáni a třetí ti, kteří se ve svém jazyce Kelty nazý-
vají, v našem pak Gallové.ÿ Tedy opět k latinskému slovu Gall je duální keltské
slovo Kelt. Matějkelt sám je definován jako částečně uspořádaná čtvrtmnožina,
která splňuje jisté axiomy. (Jak známo, čtvrtmnožina je část polomnožiny, která
není polomnožinou, tím méně pak množinou.)

Na vybudování matějkeltologie se kromě E. C. Hammersteina podílel i jeden
z nezaslouženě zapomenutých členů slavné rodiny Goliáš XIII. Bernoulli. Protože
jde o převratnou novinku v matematice, je i její symbolika založena na písmu
dosud v matematice nepoužívaném, a to písmu klínovém. Typografické možnosti
Informací MVS bohužel nedovolují reprodukovat toto písmo, takže čtenáři budou
značně ochuzení.

Tolik tedy na vysvětlenou o prof. E. C. Hammersteinovi a jeho slavné matěj-
keltologii. A nyní nechť promluví sám veliký Hammerstein!
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Netradiční aplikace matějkeltologie.

Předneseno na valném shromáždění matematické vědecké sekce JČMF
ve Zvíkovském Podhradí dne 14. 2. 1978.

Podnětem k práci popsané v této přednášce byly potřeby praxe. Šlo o jistý
objekt, jehož jméno vědecká etika nedovoluje uvést. Mohu jen říci, že šlo o nejme-
novaný hrad v blízkosti Zvíkovského Podhradí. Na tomto hradě se prováděla reno-
vace a bylo tedy třeba jej uchránit před přílivem neukázněných turistů. Na základě
mezihradních družebních styků mezi hradem Hamrštejnem a jmenovaným nejme-
novaným hradem jsem se podílel na matějkeltologickém řešení problémů ostrahy
onoho nejmenovaného hradu.

Byly zkoumány dva systémy ostrahy, a to ostraha pomocí pokut (značená
Op) a ostraha pomocí psů (značená O). Každé z těchto ostrah byl přiřazen příslu-
šný matějkelt. Pomocí těchto matějkeltů byla pak statisticky zpracovávána řada
údajů — celkový počet turistů v okolí nejmenovaného hradu, počet neukázně-
ných turistů, kteří přes zákaz onen objekt navštívili, výtěžek vybraných pokut,
výskyt bacilů vztekliny v okolí Zvíkovského Podhradí a dále údaje meteorologické:
směr a síla větru, teplota, tlak vzduchu a podobně. Výsledky byly překvapující.
Jakmile teplota klesla pod 265 kelvinů, klesl jak výtěžek pokut, tak výskyt bacilů
vztekliny na hodnotu 0. Zdálo se, že jak ostraha Op, tak ostraha O je nyní do-
konalá. Podrobnějším šetřením se zjistilo, že tomu tak není. Příčinou bylo to, že
se jak výběrčí pokut, tak psi uchýlili do vytopených místností a hrad zůstal bez
ostrahy.

To bylo ovšem zlé. Bylo tedy nutno hledat nový systém ostrahy. Pomocí apliko-
vané robotiky byla vytvořena populace nových tvorů zvaných pokutopsi. Neurony
těchto pokutopsů byly vytvořeny z látky zapsané chemickým vzorcem

m∑
j=1

X
(j)

1x(j)1
X
(j)

2x(j)2
. . . X

(j)

njx
(j)
nj

Zde X(j)1 , . . . , X
(j)
nj značí chemické značky různých prvků a x(j)1 , . . . , x

(j)
nj přirozená

čísla. Protože nešlo o sloučeninu, nýbrž o směs různých sloučenin, provádí se ještě
sumace.

Pokutopes je založen na principu konečného automatu. Popišme si jeho funkci.
Přiblíží-li se neukázněný turista, otevře pokutopes své čelisti a jme se turistu
pronásledovat. Pokud turista vhodí do čelistí 100 Kčs v desetihaléřových mincích,
čelisti se opět zavřou; jinak může být turista čelistmi pozřen.
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Základní potravou populace pokutopsů tedy tvoří desetihaléřové mince; ná-
hradní potravou je pak populace neukázněných návštěvníků nejmenovaného hradu.

Neukázněný turista má tedy volbu ze dvou alternativ: zaplatit pokutu (zna-
čeno ZP) a býti pozřen (značeno BP). Oběma alternativám jsou přiřazeny příslu-
šné matějkelty. Turista mající tisíc desetihaléřů zpravidla používá preference ZP
BP. Pokud není opatřen příslušnou finanční sumou, zbývá mu pouze preference
BP BP. Někteří turisté se snažili vytvořit jistý stochastický model založený na
pravděpodobnosti úniku před čelistmi pokutopsa (například v okamžiku, kdy
právě požírají jiného turistu); ukázalo se však, že tento model nebyl adekvátní
skutečnému stavu. Bylo tomu tak proto, že se při jeho tvorbě dostatečně nevyužilo
možností, které skýtají nejnovější výsledky matějkeltologie.

Pomocí příslušných matějkeltů byla sestrojena hladká varieta popisující situ-
aci na nejmenovaném hradě a byly na ní nalezeny katastrofické body. Při tomto
výzkumu se ukázalo, že situace právě dospěla do jednoho z těchto bodů. Poku-
topsi totiž byli zařízeni na požírání starých desetihaléřů a po jejich stažení by
tedy populace pokutopsů musela přejít výhradně na náhradní potravu, to jest
na turisty. To by mohlo mít negativní dopad na turistický ruch v této oblasti
i po ukončení renovace nejmenovaného hradu. Proto byl pokus ukončen a po-
pulace pokutopsů byla zlikvidována. Pokračuje se v dalších výzkumech aplikací
matějkeltologie v problémech ostrahy nejmenovaného hradu.
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Vztah díla E. C. Hammersteina k časopisu
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 25, 6 (1980), 344–347

Chtěl bych zde tlumočit srdečné blahopřání profesora E. C. Hammersteina
k jubileu časopisu PMFA. Současně bych se chtěl zmínit o opravdu srdečném
vztahu, který má tento veliký vědec k PMFA, a o tom, jak tento časopis hluboce
zapůsobil na jeho dílo.

Se jménem E. C. Hammersteina se čtenáři Pokroků setkali před několika lety,
kdy si mohli přečíst úvod jeho přednášky o novém typu grafu zvaném motýl na
konferenci o teorii grafů ve Smolenicích. V tomto úvodu byla poprvé publikována
Hammersteinova spirituální teorie — teorie o vlivu a kovlivu látky zvané spiritus
na mozky přednáčejícího a posluchačů.

Spirituální teorie ovšem není zdaleka jediným dílem E. C. Hammersteina.
Jedním z jeho nejvýznamnějších objevů je pojem matějkeltu a s ním těsně svázaná
nová matematická disciplína — matějkeltologie.

Matějkelt je duální pojem k martingalu.1 Tato dualita je patrná z obou částí
obou názvů. Pojem „Matějÿ je duálním pojmem k pojmu „Martinÿ. Lidová pra-
nostika praví, že „svatý Martin přijíždí na bílém koniÿ, tedy zahajuje zimu, za-
tímco „na svatého Matěje se slunce zasmějeÿ čili zima končí. Vztah mezi pojmy
„Keltÿ a „Galÿ je jistě znám všem pilným čtenářům Caesara i pilným luštitelům
křížovek.

Nebudeme uvádět přesnou definici matějkeltu; řekneme si pouze, že matějkelt
je jistá uspořádaná čtvrtmnožina. Jak známo, čtvrtmnožina je část polomnožiny,
která sama není polomnožina, tím méně pak množina.

Nauka o matějkeltech se nazývá matějkeltologie. Jejím prazákladem je zá-
kladní věta o matejkeltu, kterou dokázal neprávem opomíjený člen slavné rodiny
Goliáš XIII. Bernoulli. Na ni pak navazuje slavná první Hammersteinova věta
o matějkeltu a ještě slavnější druhá Hammersteinova věta o matějkeltu.

Protože matějkeltologie znamenala vskutku pravou revoluci v matematice,
je pochopitelné, že pro ni nestačila dosavadní symbolika skládající se z antikvy,
kurzívy, fraktury, polotučného grotesku Gillu, řecké abecedy a písmene ℵ. Bylo
nutno se vrátit až do doby úsvitu lidské kultury a zavést do symboliky klínové
písmo. Abychom nedělali zbytečné potíže tiskárně Prometheus, budeme zde klí-
nové písmo nahrazovat latinkou; před každým takovýmto písmenem však užijeme

1Viz např. knihu J. L. DOOB, Stochastic Processes, Chapter VII. New York—John Wiley,
1953.
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symbolu∇ (nabla), abychom aspoň takto naznačili, že ve skutečnosti má jít o znak
klínového písma.

Protože na dnešních univerzitách převratné Hammersteinovy ideje nedosáhly
žádoucího pochopení a věhlasu, bylo nutno založit novou univerzitu. K tomuto
účelu byly adaptovány prostory hradu Hamrštejna v severních Čechách (stanice
Machnín-hrad na trati Liberec — Hrádek nad Nisou). Vznikla tak univerzita
zvaná Universitas Hammersteiniana Hamrštejnensis a její slavný časopis Acta
Univ. Hamm. Ham.

Studium na matějkeltologické fakultě této univerzity trvá tři týdny. První tý-
den je věnován studiu věty Goliáše XIII. Bernoulliho o matějkeltu, druhý týden
se probírá první Hammersteinova věta o matějkeltu a třetí týden druhá Hammer-
steinova věta o matějkeltu. Po tomto studiu získává absolvent titul „promovaný
matějkeltologÿ. Bouřlivý rozvoj matějkeltologie si vynutil zavedení dvacetiletého
postgraduálního studia. Toto studium je ukončeno titulem∇MUDr. (dříve MKL-
TDr.), což značí „mattheiceltologiae universae doctorÿ. Jak jste si jistě všimli, to
M je psáno klínovým písmem; je tomu tak proto, aby zasloužilí matějkeltologové
nebyli obtěžováni žádostmi o lékařský zákrok.

Ani matějkeltologií však není vyčerpáno obsáhlé Hammersteinovo dílo. Při-
pomeňme si třeba důmyslnou soustavu Hammersteinových omikron. Je mnoho
druhů Hammersteinových omikron. Je-li n přirozené číslo, n ≥ 2, pak Hammer-
steinovo omikron n-tého druhu se značí on−1. Zde o neznačí latinské písmeno o,
ale řecké písmeno o. Trochu nezvyklý je snad index n− 1. Má ovšem svůj histo-
rický význam. Nejprve bylo definováno Hammersteinovo omikron prvního druhu.
Později však bylo o něm dokázáno, že neexistuje, takže pro ně nebylo třeba zavá-
dět symbol a symbolu o1 se začalo užívat pro Hammersteinovo omikron druhého
druhu.

Některé objevy profesora Hammersteina byly zvěčněny i v názvech ulic a měst.
Podle jeho logiky slabě asociativního svazu (weakly associative lattice logic, krátce
WALL) byla pojmenována známá ulice Wall Street. Jiným velkým objevem je
anarborický chromatický index grafu — nejmenší počet barev potřebný k tomu,
aby hrany daného grafu mohly být obarveny tak, že žádný podstrom tohoto grafu
nemá hrany zbarvené méně než třemi barvami. Podle tohoto pojmu bylo nazváno
známé sídlo Michiganské university — Ann Arbor.

E. C. Hammerstein je vášnivým čtenářem Pokroků. Nesmírný vliv na jeho
dílo měl článek o nadreálných číslech. Okamžitě zavedl zobecněný pojem, a to
nadkomplexní čísla neboli CH-čísla2. Sestrojují se postupným tvořením, a to tak,
že se v každém dni k číslům již vytvořeným tvoří další čísla nejen mezi nimi, vlevo
a vpravo od nich, ale i nad nimi a pod nimi. Důležitou podmnožinou množiny
nadkomplexních čísel je množina čísel nadpřirozených.

2Čteno cé-há čísla, nikoliv chá-čísla, protože jde o Conwayova-Hammersteinova čísla.
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Významným pojmem v teorii nadkomplexních čísel je Hammersteinův součin.
Je to c-ární operace. 3 Jsou-li dána čísla x1, . . . , xω 4, pak hodnota Hammerstei-
nova součinu těchto čísel se značí Hfc(x1, . . . , xω) 5 a je definována takto:

Hfc(x1, . . . , xω) =
=
√

(
√

(. . .
√︸ ︷︷ ︸

ω-krát

]x1[log2]O324x2[log3]O325x3[ . . . ) . . . )︸ ︷︷ ︸
ω-krát

6

Tomuto součinu je přiřazen součinový matějkelt ∇H∇a∇P∇r∇o∇d 7 tak, že

∇H∇a∇P∇r∇o∇d =
= {∇xj(∃E1∀A1∃E2∀A2 . . . ∃Eo124∀Ao124)Hfc(x1(Eo1 ×Ao1), . . . , xω(Eo124×

×Ao124)) = ∇h}
8

Pomocí součinového matějkeltu ∇H∇a∇P∇r∇o∇d lze přejít od nadkom-
plexních čísel k dalšímu zobecnění, a to k nadhyperkomplexním číslům. Při jejich
tvoření se přidávají čísla nejen napravo, nalevo, nahoru a dolů, ale ještě ve více
směrech.

Profesor Hammerstein se pokoušel rovněž rekurentně definovat další typy
svého součinu, a to nižší arity než c. Pokoušel se o to tzv. zpětnou rekursí. Ta
spočívá v tom, že je-li jistý pojem definován pro jisté číslo n, definujeme pomocí
něho příslušný pojem pro číslo n− 1. Vycházeje z arity c, chtěl takto E. C. Ham-
merstein dojít až k aritám 2, 1 a 0. V tom měl skutečně katastrofální neúspěch.
Dodnes není známo, zda šlo tehdy o katastrofu typu „cuspÿ nebo typu „butter-
flyÿ. Profesor Hammerstein se sám přiklání k druhému názoru. Před dokončením
své práce pojedl totiž chléb s máslem, v němž byla utopena moucha; výsledkem
byla silná žaludeční nevolnost, která mu znemožnila práci dokončit9. Nicméně
teorie nadkomplexních čísel je stále zářným příkladem velikého objevu v oboru
aplikované matějkeltologie.

Na závěr bych uvedl ještě krátké interview s profesorem Hammersteinem.
Položil jsem mu některé otázky, s nimiž jsem se setkal už dříve na stránkách
Pokroků.

Proč je matematika tak těžká?

3c značí mohutnost kontinua.
4ω značí nejmenší ordinální číslo mohutnosti kontinua.
5Fc značí frakturové c, to jest mohutnost kontinua. Tohoto symbolu užíváme proto, že se

nepřipouštějí frakturové indexy.
6Symbol ]x[ značí horní celou část čísla x, to jest nejmenší celé číslo větší nebo rovné číslu x.
7Zde opět symbol ∇ značí klínové písmo.
8Číslo ∇h je jisté nadpřirozené číslo zvané Hammersteinova konstanta.
9Profesor Hammerstein rozhodně popírá jakoukoliv souvislost své katastrofy s grafem zvaným

motýl.
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Matematika připadá žákům těžká, protože ještě nepoznali všechny půvaby,
které v sobě tají hluboké výsledky její nejobecnější disciplíny — matějkeltologie.
Přimlouval bych se za reformu základního školství, která by zavedla vyučování
alespoň nejzákladnějším pojmům této vědy už v jeslích.

Co nového přináší NICO?

Asi těžko něco takového, co by matějkeltologům nebylo už dávno známo.

Potřebuje matematika vědecké odborníky?

Potřebuje především vědecké odborníky v oboru matějkeltologie. Tato disci-
plína ve své obecnosti zahrnuje veškerou matematiku, takže odborníci v jiných
oborech jsou zbyteční.

Co publikovat?

Mé sebrané spisy. Bohužel toto mé přání je dosud vzdáleno realizaci.

Literatura
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Další práce E. C. Hammersteina na
zušlechťování pokutopsů

Informace MVS 21 (červen 1981), 56–59

Na minulé konferenci českých matematiků ve Zvíkovském Podhradí byli po-
sluchači seznámeni s významným dílem E. C. Hammersteina z oboru aplikované
matějkeltologie — s konstrukcí automatu zvaného pokutopes. Tento automat
sloužil k ostraze nejmenovaného hradu v blízkosti Zvíkovského Podhradí před
neukázněnými turisty, kteří se do tohoto hradu dobývali i tehdy, když byl uza-
vřen. Jak bylo rovněž ve zmíněné přednášce uvedeno, pokusy s pokutopsy tehdy
skončily po stažení starých desetihaléřů, na které byly tyto automaty zařízeny.
Současně původní typ pokutopsa ztratil svůj účel, jakmile byl zmíněný nejmeno-
vaný hrad opět zpřístupněn.

Bylo proto nutno vyvinout nový poddruh pokutopsa, to jest druhu Punicanis
hammersteini. Vedle poddruhu Punicanis hammersteini hammersteini, o němž
již byla řeč, sestrojil E. C. Hammerstein poddruh Punicanis hammersteini lectu-
rensis či-li pokutopes přednáškový. Než popíšeme účel tohoto nového pokutopsa,
uvedeme nejprve matematické (tj. matějkeltologické) principy jeho konstrukce.

Jde o interakci dvou matějkeltů – časového a peněžního. Časový matějkelt
∇Mt lze popsat takto:

Naproti tomu peněžní matějkelt ∇Mp je dán takto:
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Základním principem činnosti pokutopsa přednáškového je interakce popsaná
interakčním matějkeltem∇Mi(∇Mt,∇Mp), který je dán jako Hammersteinův sou-
čin ∇H∇a∇P∇r∇o∇d (viz PMFA). Jde o součin c činitelů, kde c je mohutnost
kontinua; z těchto činitelů jeden je roven ∇Mt, ostatní jsou rovny ∇Mp. Připo-
meňme, že symbol∇ (nabla) před písmenem značí, že má ve skutečnosti jít o znak
klínového písma. Jinak se běžně užívá známých Hammersteinových omikron růz-
ných druhů.

Když jsme si takto názorně vysvětlili princip činnosti pokutopsa přednáško-
vého, přejdeme k jeho použití. Pokutopes přednáškový byl sestrojen k tomu účelu,
aby na vědeckých konferencích usnadňoval práci předsedům zasedání. Pokutopes
sleduje, zda přednášející dodržuje stanovenou délku přednášky. Jakmile nastane
okamžik, v němž má být přednáška ukončena, pokutopes přeruší přednášejícího
dotazem, zda by se přednesené výsledky nedaly nějak zobecnit. Přednášející je
nucen ukončit přednášku a okamžitě odpovědět na danou otázku, což mu nesmí
trvat déle než minutu. Není-li schopen toto učinit, musí okamžitě do čelistí po-
kutopsa vhodit částku odpovídající vložnému na příslušnou konferenci, a to opět
v desetihaléřových mincí, tentokráte nových. Neučiní-li tak, je pozřen čelistmi
pokutopsa a může být z nitra pokutopsa vysvobozen pouze předsedou organizač-
ního výboru, který vlastní příslušný klíč; ten ovšem nesmí pozřeného vysvobodit
dříve, než skončí všechny přednášky příslušného dne.

Výjimka z tohoto přísného pravidla platí pro členy Matějkeltologického kole-
gia, které je tvořeno všemi nositeli titulu ∇MUDr (mattheiceltologiae universae
doctor). Tito členové mají právo žádat o přidělení speciální mince zvané hamm
(název je utvořen podle jména Hammerstein). Na reversu této mince je vyob-
razeno kladivo a graf zvaný diamant (obr. 1), na aversu pak portrét E. C. Ha-
mmersteina. Mince hamm je plnoprávnou náhradou za částku rovnající se výši
vložného v desetihaléřových mincích. Uchazeč o přidělení hammu musí podat
žádost v padesáti exemplářích, která musí být doporučena všemi členy Matěj-
keltologického kolegia. Dá se však očekávat, že mnozí matějkeltologové budou
resignovat na uplatnění tohoto svého privilegia a raději budou dodržovat stano-
venou délku přednášky. Zatím tento problém není tak akutní, protože doktorem
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matějkeltologie se lze stát po dvacetiletém postgraduálním studiu na Hammers-
teinově universitě, která byla založena teprve před osmi lety.

Účastníci únorové konference ve Zvíkovském Podhradí jistě ocení prozíravost
E. C. Hammersteina; v jeho nejnovější teorii jde o hamm a pokutopsa. Mistr má
zřejmě na mysli psopokutu, které se účastníkům konference dostalo v souvislosti
s prvním hammem na Zvíkově. Šlo o realizaci tzv. primární psopokuty, která
vyloučila sekundární jevy s protahováním přednášek.

Když pohlédneme na revers vyobrazené mince hamm vzpomeneme si ihned na
to, jak by diamant změkl, kdyby byl srovnán s mohutnou páteří psa použitého na
výrobu pokuty (někteří zcela nevědecky a mylně považovali psopokutu za součásti
nějakého kance). Kladivo nám pak na jedné straně připomene adekvátní příbor
k psopokutě, na straně druhé (tj. na reversu) znovu připomene stav našich útrob;
ten nedovolil protahování žádného druhu.
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Prognostika E. C. Hammersteina
v matějkeltologii

Informace MVS 25 (1984), 29–32

Stejně jako v jiná léta, ani letos se profesor E. C. Hammerstein nezúčastnil
konference českých matematiků. Nabitý program konference, zvláště ve večerních
hodinách, nedovolil ani to, aby někdo z jiných účastníků přednesl jeho přednášku
za něho. Nezbývá tedy, než podat text této přednášky alespoň v písemné formě
prostřednictvím Informací MVS.

Čtenáři, kteří se účastnili dřívějších konferencí českých matematiků a kteří
pravidelně odbírají Informace MVS, zajisté vědí, co je to matějkeltologie. Pro
ty, kteří to nevědí, sděluji, že matějkeltologie je nauka o matějkeltech. O pojmu
matějkeltu budiž krátce připomenuto, že je to duální pojem k pojmu martingalu
a že jde o uspořádanou čtvrtmnožinu mající jisté vlastnosti. Čtvrtmnožina je
pak část polomnožiny, která sama není polomnožinou, tím méně pak množinou.
(Abych předešel možným invektivám na hlavu E. C. Hammersteina, případně
na svou vlastní hlavu, podotýkám, že matějkeltologie nemá vztah k žádné osobě
nesoucí příjmení Matějka.)

Vyjděme od aplikačních výstupů matějkeltologie; jak známo, hlavním tako-
vým výstupem byla konstrukce pokutopsů. Šlo o jistou umělou populaci tvorů,
kteří jsou v podstatě automaty; zahrnují se do rodu Punicanis čili pokutopes.
Jediným dosud zkonstruovaným druhem v tomto rodu je druh Punicanis ham-
mersteini čili pokutopes Hammersteinův. V dřívějších přednáškách profesora E.
C. Hammersteina byly popsány dva poddruhy, a to Punicanis hammersteini ham-
mersteini Hammerstein 1978 a Punicanis hammersteini lecturensis Hammerstein
1981. První z nich byl určen k ostraze nejmenovaného hradu v blízkosti Zvíkov-
ského Podhradí, druhý pak k ochraně posluchačů na konferencích před neúnosně
prodlužovanými přednáškami.

V této přednášce hodlal profesor E. C. Hammerstein promluvit o třetím zkon-
struovaném poddruhu, a to poddruhu Punicanis hammersteini colorisdefenser Ha-
mmerstein 1984, čili pokutopes barvář–obranář. Jak jsme se dověděli na jedné
z přednášek na konferenci, nelze podceňovat nepřítele. (Pst, nepřítel naslouchá!)
Matematik, který se zabývá kombinatorikou, nesmí ani na okamžik zapomenout
na možné úklady nepřítele. Hlavní zbraní nepřítele je barva. Začne-li matematik
pracovat s nějakou množinou, nepřítel nelení a přihrne se na místo s plechovkami
plnými barev. Jeho bojová akce spočívá v tom, že začne barvit prvky množiny
různými barvami. Matematikovou obranou proti této bojové akci může být pouze
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nejlepší přítel člověka, čímž v daném případě není míněn spiritus (C2H5OH),
ale pes, tedy pokutopes barvář–obranář čili Punicanis hammersteini colorisde-
fenser Hammerstein 1984. O tom, jak tento pokutopes funguje, se zmíníme na
konci přednášky. Zatím popíšeme některé teoretické matějkeltologické základy
jeho konstrukce.

Vyjdeme z definice globálně triviálního matějkeltu. Jak už bylo řečeno, matěj-
kelt je určitá uspořádaná čtvrtmnožina. Je-li tato čtvrtmnožina polomnožinou,
pak jde o globálně triviální matějkelt. Pokud navíc každá podčtvrtmnožina matěj-
keltu je polomnožinou, jde o matějkelt lokálně triviální. Může se stát i to, že
matějkelt je dokonce množinou; takovýto matějkelt se nazývá silně globálně trivi-
ální. Je-li každá podčtvrtmnožina matějkeltu množinou, pak se matějkelt nazývá
silně lokálně triviální. Konečně je-li matějkelt silně globálně triviální a současně
silně lokálně triviální, nazývá se silně triviální.

Pro označování matějkeltů bývalo zvykem užívat klínového písma. Poněvadž
toto písmo dělalo velké potíže tiskárnám, rozhodl se profesor E. C. Hammerstein
používat písma jiného. Po své návštěvě Země jitřní svěžesti (Koreje) poznal, že
vhodným písmem k tomuto účelu je písmo korejské. Proto v dalším budeme užívat
korejského písma.

Mějme matějkelt (korejské A) a jeho podmatějkelt (korejské B). Defi-
nujme semiidempotentní zobrazení (korejské D; korejské C neexistuje) matěj-
keltu na podmatějkelt takové, že pro každé přirozené číslo k existuje ok(k+1)...2k
takové, že pro počet vzájemně involutorních dvojic prvků zobrazení označený
q platí, že

q < 2
k

k 358-krát
ok(k+1)...2k

Zde ok(k+1)...2k značí Hammersteinovo omikron (k(k + 1) . . . 2k)-tého druhu.
Čtenáři, kteří již byli obeznámeni s dílem E. C. Hammersteina, jistě vědí, že o
není latinské písmeno o, ale řecké písmeno omikron a že značí Hammersteinovo
omikron.

Jak už bylo řečeno, ok(k+1)...2k je Hammersteinovo omikron (k(k + 1) . . . 2k)-
tého druhu. Jak známo, je mnoho druhů Hammersteinových omikron. Obecně
Hammersteinovo omikron n-tého druhu, kde n je přirozené číslo, se značí on−1.
Je to tím, že nejprve bylo definováno Hammersteinovo omikron prvního druhu;
později se však dokázalo, že toto omikron neexistuje, a symbolem o1 se začalo zna-
čit Hammersteinovo omikron druhého druhu. Toto bylo pak rekurentně rozšířeno
na všechna přirozená čísla.

Po těchto teoretických úvahách můžeme přistoupit k aplikacím. Pokutopes
barvář–obranář čili Punicanis hammersteini colorisdefenser Hammerstein 1984 je
automat, který brání matematika před nepřítelem vyzbrojeným barvami tak, že
donutí nepřítele k zaplacení určitého obnosu v drobných mincích; v případě neza-
placení ho pozře. Použije-li nepřítel jedné barvy, zaplatí jednu korunu. V případě
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použití n barev, kde n je přirozené číslo, musí zaplatit 21−n korun. V případě
použití dvou barev zaplatí tedy 50 haléřů, v případě použití tří barev 25 haléřů.
Použije-li nepřítel n barev, kde n > 3, musí zaplatit částku, kterou nelze v česko-
slovenské měně vyjádřit. Znamená to, že nemůže dostát podmínce a tudíž bude
pozřen. Pokud by však použil nekonečně mnoha barev, platil by 1/∞, to jest nic.
(Obvyklá odpověď studentů: Jedna lomeno nekonečnem rovná se nule.) Zatím
však technické možnosti nedovolují použití nekonečně mnoha barev, takže tento
případ je zatím vyloučen.

Zdokonalený pokutopes může i nepřítele předem varovat zazpíváním varovné
písně: „Přišel jste do Písku a svou rodnou vísku nespatříte více, dudlajdá!ÿ (Volně
podle Ivana Mládka.) Poněvadž jde o záležitosti strategického významu, další
aplikace matějkeltologie se tají, takže tímto musíme přednášku zakončit.
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Pár střípků vzpomínek

Bohdana Zelinku jsem potkával pravidelně od počátku 70tých let na celostát-
ních grafových konferencích (zajisté počínaje konferencí ve Štiříně v roce 1972)
a také na různých akcích jednoty. Naše názory na vědu a matematiku se poněkud
lišily, ale to nám nebránilo ve společné a společenské činnosti. Tak se také stalo, že
při družném popíjení jsme spolu s Ivanem Havlem z MÚ ČSAV objevili a isolovali
E. C. Hammersteina jako zapomenutého genia české matematiky. Byli jsme mladí
a tento v podstatě infantilní nápad nám vydržel jen několik večerů (na rozdíl od
protagonistů Cimrmana). Bohdan se však později věnoval E. C. Hammersteinovi
soustavněji, což vedlo k sérii přednášek a textů a myslím, že si nezadal s vtipností
kolegů Cimrmanovců.

K tomu jednu vzpomínku: Na mezinárodním vědecké konferenci v Ilmenau
v roce 1973 jsem byl spolu s Bohdanem. Konference to byla pěkná a Bohdan se
mi svěřil před svou přednáškou, že neví jestli jeho téma je dostatečné zajímavé a
relevantní. Slíbil jsem mu, že mu pomohu, jestliže bude třeba. A vskutku. V diskusi
po Bohdanově přednášce vystoupil jeden zahraniční účastník (myslím, že to byl
H. Kramer) s dotazem, k čemu je to dobré a proč to Zelinka studuje. Na to se
špatně odpovídá, tím spíše v cizí řečí. Vystoupil jsem tedy a odpověděl za Bohdana,
že toleranční grafy jsou důležité a že prof. Hammerstein vyřešil s jejich pomocí
problém autobusového nádraží v Hulíně. Bohdan nehnul ani brvou a tak situace
byla zdánlivě zachráněna. Kramer mne však zbytek konference uháněl, abych mu
dal na Hammersteina kontakt nebo poslal článek. Na naléhání jsme mu dali adresu
na Ivana Havla, ať mu napíše, že se s Hammersteinem zná. Už ani nevím jak to
dopadlo.

Bohdan měl smysl pro legraci. Kromě Hammersteinových opusů měl na našich
konferencích přednášky, které shrnovaly a „dolaďovalyÿ přednášky přednesené na
konferenci. Probíhalo to tak, že pojmy a slovní obraty, které uslyšel v přednáškách
na konferenci, uvedl do nových souvislostí, překvapivých (a většinou) humorných.

Vzpomínám si, jak na brněnské přehradě, tuším v roce 1975 (byla to po-
slední konference kde byl Karel Čulík) jsem měl přednášku „Spirit problémů teorie
grafů.ÿ Bohdan se toho chytil a svoji večerní souhrnnou přednášku začal tím, že
do sebe vnořil (vnoření byl další můj pojem) spirit tekutý a nepochybně více mo-
tivující než moje přednáška.

Měl jsem Bohdana rád a myslím, že nám všem chybí.

Jaroslav Nešetřil
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Stoky housenek
Předneseno v Luhačovicích 22. května 1985

Ani letos nemohl přijet na konferenci profesor E. C. Hammerstein. Bylo tedy
nutno přednést tuto přednášku za něho.

Jak známo, život má různá úskalí. Na jedno takové úskalí (ba co dím — na
skálu) narazil i profesor Hammerstein. Tehdy poznal, že se nadále nebude moci
uživit teorií grafů a že se musí pustit do praktické činnost, a to do tváření plastů.
Na objednávku svazu ovocnářů se rozhodl vytvářet housenku v nadživotní veli-
kosti. Tento úkol byl pro něho těžký — lze téměř říci, že NP-těžký. Přesto se ho
nelekl a pustil se do něho. Uvědomil si především, že housenky je třeba opravdu
dobře tvářet, aby nevznikly útvary jako na obr. 1. Rozhodl se, že průměr hou-
senky bude roven o389, což, jak jistě známo všem, kteří se účastnili konference
v minulých letech, není latinské písmeno o ani číslo nula, ale Hammersteinovo
omikron 390. druhu. Značení se může zdát divné, ale je tomu tak proto, že nej-
prve bylo zavedeno Hammersteinovo omikron prvního druhu, ale později bylo
o něm zjištěno, že neexistuje, takže pro ně nebylo zapotřebí zavádět : symbo-
lem o1 se tedy začalo označovat Hammersteinovo omikron druhého druhu. Tak
se pokračovalo rekurentně, takže nyní Hammersteinovo omikron n-tého druhu se
označuje on−1.

Obr. 1.

Dále bylo třeba se rozhodnout, odkud začít. Není samozřejmě dobré začínat
od konce. Začínat od začátku by zase nebylo příliš originální. Profesor Hammer-
stein se tedy rozhodl začít v O-centru. Posluchač, který dosud neslyšel žádnou
přednášku profesora Hammersteina, by se mohl domnívat, že O je latinské O. Ten,
kdo již takovou přednášku slyšel, by mohl myslet, že jde o řecké písmeno omik-
ron. V tomto případě se však mýlí. Jde o korejské písmeno „ngÿ. Vyslovuje se to
tedy „ng-centrumÿ. To se ovšem vyslovuje dosti obtížně, ale naštěstí v korejštině
existuje pravidlo, podle kterého se písmeno „ngÿ na začátku slabiky nevyslovuje;
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proto můžeme říkat pouze „centrumÿ. Z toho centra se pak tvářejí napravo pravé
nárůsty, nalevo levé nárůsty. Pokud zavádíme u housenky orientaci zakořeněného
stromu, vznikají ovšem v těchto nárůstech stoky (viz název této přednášky).

Aby se však plast dal dobře tvářet, je nutno jej změkčovat. Profesor Hammer-
stein vyvinul zvláštní změkčovadlo; jde o směs Vincentky, Ottovky a Hwangry-
ongsulu. Kdo byl v Koreji nebo aspoň v Kočovcích, ví, co je to Hwangryongsul
( ) čili spiritus žlutého draka. Vezme se láhev spiritu a do ní se vnoří živý je-
dovatý had zvaný hwangryong čili žlutý drak. Tento had se ve spiritu utopí, čímž
vznikne nápoj zvaný Hwangryongsul. Poněvadž vše chce být párem, k hadu patří
také hadice. Ta se vloží do láhve a působí jako násoska ohnutá. Na jejím konci
je zařízení podobné nůžkám. Jsou-li nůžky sevřeny, hadice je uzavřena, chceme-li
načepovat, nůžky rozevřeme (obr. 2)

h2

hs

h1

h2 — hadice

hs — hladina spiritu

h1 — had

Obr. 2.

Do uvedeného změkčovadla vnořoval profesor Hammerstein své plasty. Šlo
pouze o relativní vnoření, spíše pouhé navlhčování; bylo totiž nutno změkčova-
dlem šetřit, a to ne snad pro nedostatek Vincentky či Ottovky, ale pro nedostatek
hwangryongsulu. Profesor Hammerstein si chtěl dát poslat letecky z Koreje no-
vého Hwangryonga (ovšemže živého, z mrtvého by se správný Hwangryongsul
nevyrobil). To bylo zamítnuto s odůvodněním, že nelze v letadle dopravovat živá
zvířata. Profesor Hammerstein oponoval, že had není zvíře, protože nemá nohy.
Nicméně bylo mu řečeno, že jde o žlutého draka a drak nohy má, tudíž je zvíře.
Zásilka nedošla.

Bylo nutno uvažovat o náhradě. V souvislosti s tím vyslovil profesor Ham-
merstein tři metahypotézy:

Metahypotéza 1: Téměř vše, co platí o hadech, platí i o housenkách.
Metahypotéza 2: Téměř vše, co platí o housenkách, platí i o stromech.
Metahypotéza 3: Téměř vše, co platí o stromech, platí i o grafech.

Nemohu bohužel říci, jak je v tomto případě definován výraz „téměřÿ, protože
tato definice byla zapsána tak perfektním kódem, že ji nebylo možno rozluštit.
Tento kód vynalezl jistý příslušník novoguinejského kmene Ku-ku-ku-ku, jehož
jméno jsem si nezapamatoval; nemohl jsem nalézt ani v žádné z luhačovických
knihoven. Nevím ani, zda uvedené metahypotézy platí. Ví to Hammersteinův
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asistent Steinhammer, který má dorazit dnes v noci. Bude třeba přistavit mu
žebřík k některému balkónu, aby se po uzamčení budovy mohl dostat dovnitř.

S odpovědí na uvedenou otázku souvisí i Steinhammerův graf. Je to graf
neorientovaný. Orientujeme-li jej, vznikne homérovský graf. Abychom mohli vy-
světlit tento název, musíme se obrátit do řecké mytologie. Jakpak se řekne česky
„arrowÿ? Oh, yes, „šípÿ! V homérovském grafu je tedy u každé hrany určitý šíp;
to připomíná zlaté šípy moru, kterými střílel bůh Apollón po achajském vojsku
v prvním zpěvu Illiady.

Na základě metahypotézy 1 se tedy profesor Hammerstein rozhodl nahra-
dit hada v Hwangryongsulu housenkami. Byly to vážené housenky, protože bylo
nutno jich navážit určité množství. Pomocí nich profesor Hammerstein konečně
svou práci dokončil. U svazu ovocnářů se však nesetkal s vděčností. Bylo mu
řečeno, že nemělo jít o model grafu zvaného housenka, ale o nadživotní model
skutečné housenky (tedy larvy motýla), ke kterému mělo být připojeno heslo
„Housenka — největší nepřítel ovocnáře!ÿ Avšak nezlomen tímto neúspěchem,
profesor Hammerstein se pokojně napil svého nového „-suluÿ (nemůžeme uvést
začátek názvu, neznající korejského výrazu pro housenku) a pokračoval dále ve
své vědecké činnosti.

Ostrava 1974
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HHH graf ha Haugiášův chlév
Předneseno na konferenci Grafy 87 v Domažlicích 4. června 1987.

V poslední době naštěstí už nedocházelo ke srážkám E. C. Hammersteina s
balvany či skalami, nicméně nadále se zabýval tvářením a plasty. Před uvedením
jeho výsledků bude potřeba seznámit posluchače s některými poznatky o struk-
tuře plastů. Každý plast je polymer; jeho molekula tedy obsahuje velmi mnoho
atomů a vznikne sřetězením molekul jedné nebo více jednodušších sloučenin =
monomerů. Její strukturu lze znázornit grafem, jehož uzly jsou jednotlivé mole-
kuly monomerů a jehož hrany znázorňují vazby mezi nimi. Je-li tento graf hadem,
říkáme, že polymer má lineární strukturu. Pak jde o termoplast, který lze tavit,
případně odlévat. Při složitější struktuře — zasíťované — jde o reaktoplast, který
roztavit nelze.

Prof. Hammerstein se tedy rozhodl najít metodu změny termoplastu v reak-
toplast. Vyvinul k tomu účelu HH-metodu; název značí „Hérakles-Hydraÿ. Její
princip byl už na této konferenci popsán a spočívá v tom, že Hydře, která je pů-
vodně hadem, Hérakles postupně usekává hlavy, přičemž jí rostou nové a vzniká
tak z ní strom složitější než had. Nevýhodou (v tomto případě) je to, že za nor-
málních okolností Hérakles vítězí; zde to znamená, že polymer je opět rozbit na
jednotlivé monomery. Jak už jsme zde slyšeli, situaci může změnit „hidden Hydra
helperÿ čili HHH. Bylo tedy nutno hledat nějakého HHH. V řecké báji to byl rak;
ti však u nás vlivem znečištění vody prakticky vyhynuli. Nejvhodnější je takový
HHH, který má (ze svého hlediska) špatné zkušenosti s Héraklem; mezi takové
patří pes Kerberos střežící podsvětí. Není lehké se ho zmocnit, protože není ani
přesně známo, kolik má hlav; podle některých pramenů tři, podle jiných padesát
či sto. Přes svou mnohohlavost i mytologičnost je však Kerberos především pes,
a proto ho nejsnáze přiláká kost či lépe celá kostra. Jakmile na ni upře své oko,
už se jím nedívá na nic jiného. Je však nutné, aby se všechny jeho oči dívaly
jen na onu kostru a žádné se nemohlo soustředit na nic jiného; to je ovšem těžké,
nevíme-li, kolik má Kerberos očí. Jak už bylo řečeno, neznáme ani počet jeho hlav
a nemáme ani — vzhledem k jeho mytologičnosti — jistotu, že na každé hlavě
má právě dvě oči. Proto je vhodné jej modelovat pomocí nekonečného HHH-grafu
(obr. 1). Je na něm znázorněno nekonečně mnoho očí; kolem každého je obočí.

Obr. 1.

Nyní sestavíme příslušnou kostru. Každá kost vznikne sjednocením dvou lízá-
tek (obr. 2);
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Obr. 2.

dále je třeba ji vyztužit žebříkem, a to pravidelným sudého stupně (obr. 3).

Obr. 3.

Model pro tento žebřík zakoupil E. C. Hammerstein od jednoho kominíka. Ten
jej kdysi koupil, protože ho ujišťovali, že je magický. Domníval se tedy, že pomocí
magického žebříku podstatně stoupne produktivita jeho práce. Bohužel zjistil
pouze, že se po tomto žebříku chodí podstatně hůře než po obyčejném. Proklínal
tedy grafové teoretiky, že ho podvedli. Prof. Hammerstein úspěšně zapřel své
grafové teoretictví, takže magický žebřík za levný peníz získal.

Kosti zpevněné magickými žebříky se pak spojují v kostru; lízátka na soused-
ních kostech se musejí navzájem líznout (obr. 4).

Obr. 4.

Takto je sestrojena požadovaná kostra. Po konzultaci se svými kolegy však
prof. Hammerstein zjistil, že tento graf není vůbec kostrou. Aby se z něho stala
kostra, je nutno odstranit některé hrany. E. C. Hammerstein začal s odstraňová-
ním hran u jednotlivých žebříků (čárkované hrany na obr. 5).

Obr. 5.

Zjistil, že ke stejnému výsledku by došel, i kdyby místo magického žebříku
sudého stupně použil obyčejného. Když takto odstranil hrany ze všech nekonečně
mnoha žebříků, zdálo se mu, že by to mohlo stačit. Uvědomil si však, že výsledný
graf je kaktus a že Kerberos není žádný osel, aby žral kaktusy, ale pes. I jal se
odstraňovat hrany i z lízátek.

270



Své výsledky zaslal E. C. Hammerstein do jistého nejmenovaného časopisu,
kde se jimi zabývali čtyři recenzenti. První recenzent si podle poštovního razítka
všiml, že práce došla z Domažlic, a prohlásil, že vlivem chodského nářečí zřejmě
pronikla do textu zbytečná písmena H na začátcích slov; rozhodl, že všechna H
na začátcích slov se musejí vynechat. Prof. Hammerstein rezolutně odmítl změnit
své jméno na „Ammersteinÿ; zkrátil však HH-metodu na H-metodu a HHH-graf
na HH-graf. I druhý recenzent měl tutéž připomínku, takže bylo nutno zkrátit
H-metodu na metodu a HH-graf na H-graf. Když přišel i třetí recenzent s toutéž
připomínkou, musel se zkrátit i H-graf na graf. Konečně čtvrtý recenzent prohlásil
práci za slátaninu a zamítl ji.

Prof. Hammerstein prohlásil příslušnou redakci za Augiášův chlév a rozhodl
se poslat práci pod novým názvem „HHH-graf ha Haugiášův chlévÿ do redakce
nového asijského časopisu „Graphs and Combinatoriesÿ, která, jak známo, sídlí
v Singapuru. O rukopis však projevili zájem malajští piráti, kteří si chtěli při-
vlastnit jeho objev. Zjistili si národnost listonoše, který měl rukopis doručit, a
zjistili, že je Číňan. Zaradovali se, vědouce, že listonošská stavovská čest a čínské
národní uvědomění nedají listonoši jinak, než aby prošel městem podle Kwanova
algoritmu. Čekali na něho v ulici, kterou už jednou sice prošel, ale podle tohoto
algoritmu jí měl projít ještě jednou. Dočkali se. Rána hrdlem šampaňské láhve
do zátylku srazila listonoše k zemi a drahocenný rukopis byl odcizen. Piráti se
dlouho netěšili ze svého úspěchu; brzy jejich loď ztroskotala a oni utonuli. S nimi
však byl nenávratně ztracen i nenahraditelný Hammersteinův rukopis.

Vzpomínky na Bohdana

Narodil jsem se o tři roky dříve než Bohdan, a tak není příliš překvapivé, že
si ho z let studií na MFF v Praze nepamatuji. Nejprve jsem se s ním setkal na
dálku jako s autorem článků o matematických modelech jazyka (od r. 1962 jsem
pracoval na FF UK v Praze a sám jsem se takovými modely zabýval). Osobně
jsem ho však poznal až na počátku 70. let, když jsem — poté, co jsem dopsal
kandidátskou práci z teorie grafů — začal navštěvovat seminář Milana Komana,
který se konal na Pedagogické fakultě UK v Praze; na Komanově semináři jsem
se s Bohdanem potkával pravidelně. A od r. 1972 jsem se s Bohdanem setkával
i na československých konferencích o teorii grafů. Vzpomínám si na závěrečný
večírek ve štiřínském zámku v r. 1972, kdy Bohdal vystoupil s pěkným proslovem,
jehož tématem byla kolegialita. V následujícím roce se konference o teorii grafů
konala u Máchova jezera. Když se blížil její konec, tak některé z nás napadlo,
že bychom pro závěrečný večírek mohli uspořádat nějaký zábavný program. Tehdy
se konference účastnil také Ivan M. Havel, který — pokud si dobře vzpomínám

271



— vyprávěl, jak pro nějakou podobnou příležitost on a jeho kolegové vymysleli
postavu slovutného profesora Hammersteina; byla čekávána jeho přednáška, on
však nepřijel a byl zastoupen někým jiným, který jeho přednášku přednesl. Tento
nápad se nám zalíbil a společnými silami jsme jakousi žertovnou přednášku dali
dohromady. Příští rok se v Praze konala konference (Bohdanův příspěvek se týkal
nekonečných lokálně konečných grafů). Ale místo závěrečných taškařic se v Ka-
rolinu konal koncert vážné hudby. Byl jsem na něm se svou ženou, které jsem
o Bohdanovi několikrát vyprávěl; po koncertu jsme Bohdana pozvali do jedné vi-
nárny na pražském Starém Městě. Nejsem si jistý, zda to bylo na konferenci již
následující rok nebo až na konferenci v r. 1976, kdy byl — k mému překvapení
— na závěrečném večírku grafové konference opět očekáván příjezd profesora Ha-
mmersteina. A protože nepřijel, zastoupil ho Bohdan. A s tímto rituálem jsme
se potom setkávali na všech dalších československých konferencích o teorii grafů,
kterých se Bohdan účastnil (chyběl jen výjimečně). Vždycky jsem se těšil na jeho
odkazy k různým příhodám, ke kterým během konference došlo; Bohdan tyto od-
kazy důmyslně vplétal do své přednášky. Jeho vystoupením závěrečné večírky však
zdaleka nekončily. Dříve nebo později se vytvořil kroužek, který se oddával zpěvu,
a to obvykle s velkou vytrvalostí. Bohdan v tomto kroužku chybět nemohl. Bylo po-
zoruhodné, jak si i uvnitř pěveckého kolektivu dokázal uchovat svoji individualitu:
zpíval, ale často něco jiného než ostatní.

Léta plynula, přišel rok 1990, s ním svobodné volby a bezprostředně po nich
mezinárodní konference v Prachaticích. Bohdan byl pozván k jednomu z hlavních
referátů. Rozdělil ho na dvě samostatné části, každou z nich věnoval jednomu
ze svých hlavních badatelských okruhů: výsledkům týkajícím se vzdálenosti mezi
třídami izomorfních grafů a výsledkům spjatým s pojmem dominace grafu. Ale
léta plynula dál. Poslední konference, na které jsem se s Bohdanem potkal, se
konala v Rejvízu (tuším, že to bylo v r. 2002); tam mi tehdy Bohdan připadal
smutný.

Můj poslední kontakt s Bohdanem byl pouze písemný. Na konci r. 2004 mě
požádal, abych oponoval grant, který vedl, což jsem mu slíbil. Když se však konala
v Liberci oponentura, Bohdan už nežil. Před mým návratem do Prahy mi Boh-
danovi kolegové ukázali jeho pracovnu. Udělala na mne silný dojem. Kdykoli od
té doby na Bohdana vzpomenu, vybavím si pracovní stůl s vysokou vrstvou jeho
rukopisů.

Ladislav Nebeský
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Barvení
Předneseno na Československé konferenci o kombinatorice

a teorii grafů na Hrubé Skále, 1989

Na rozdíl od předchozích přednášek prof. Hammersteina, které mívaly vždy
dlouhé názvy, má tato přednáška název velice krátký. V současné době se totiž
barví nejen uzly, hrany a stěny grafu, ale například i roviny a Steinerovy systémy.
Je proto nutno přistupovat k barvení zcela obecně a vytvořit k tomu i veškerý
potřebný aparát. Především je zapotřebí zavést vhodný součin, který by byl nejen
součinem grafu a libovolného matematického objektu, přičemž tento součin by byl
vždy grafem. Jako výhodný se zde ukazuje levý absorptivní součin. Označíme-li
analogicky symbolům �,×,� levý absorptivní součin symbolem ��, pak pro součin
G1�� O2, kdeG1 je graf a O2 je libovolný matematický objekt, platíG1�� O2 = G1.
(Odtud název levý absorptivní součin.) Duálně lze definovat pravý absorptivní
součin, který značíme ��.

Po těchto přípravných teoretických úvahách přistoupil prof. Hammerstein
k praktickým otázkám barvení, především k otázce, jakým způsobem je možné
barvu nanášet. Při tom se rozhodl využít biomatematiky. Biomatematika dosud
uplatňovala matematické metody v bilogii; je třeba, aby tomu bylo i obráceně.
Prof. Hammerstein se rozhodl použít k barvení nějakého živého tvora. Po provede-
ných pokusech odmítl hlemýždě, protože se pohybuje (velmi) pomalu, i luční ko-
bylku, protože se pohybuje (velmi) rychle. Rozhodl se pro osvědčenou housenku,
už proto, že si ji, vzhledem k dřívějším zkušenostem, snadno dovedl vytvářet
z plastu. Housenka koná procházku po grafu či po jiném matematickém objektu;
na jejích chloupcích jsou naneseny částečky barvy (na různých chloupcích může
být různá), které se uvolňují a barví příslušný objekt. Důležité je barvení roviny.
Je známo, že barvení roviny lze uskutečnit, pokud lze uskutečnit obarvení disku.
Za vhodný model disku lze vzít valašský frgál. Housenka se vpustí na frgál, kde
svými chloupky barví bílý tvarohový povrch. Je ovšem třeba zobecnit výsledky i
na třírozměrný prostor. K tomu ovšem nestačí housenka; jako vhodný biologický
objekt se ukázala v tomto případě moucha. Vychází se z obarvení krychle (čili
kostky). V této věci spolupracoval prof. Hammerstein s významným odborníkem
ve zkoumání krychlí Stanislavem Kostkou Kubíkem. (Nezaměňovat s Ernö Rubi-
kem!) Tento odborník se krátce předtím zabýval otázkou, kolik je třeba prosázet
ve hře v kostky neboli vrchcáby, aby byla zaručená výhra 1 Kčs. Zkoumal to nejen
teoreticky, ale i prakticky, takže byl v situaci, kdy vítal přivydělání autorským
honorářem.

Zmíněný výzkum přinesl prof. Hammersteinovi nečekanou popularitu. Při ná-
vštěvě Vídně navštívil hrobku Habsburků v kapucínském klášteře. Při vstupu
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zaplatil deset šilinků vstupného; když se však kustod dozvěděl, že jeho návštěvní-
kem je prof. Hammerstein, vstupné mu vrátil. Byl to výraz úcty za jeho výzkum
procházek, protože jménem Procházka býval označován císař František Josef I.

Nicméně ani zde se prof. Hammerstein nevyhnul určitým nepříjemnostem.
Když měl zodpovědět otázku, jaké aplikace mají jeho výsledky v myslivosti, roz-
hodl se nejprve prakticky seznámit s myslivostí. Zúčastnil se tedy honu na černou
zvěř. Při tomto honu se celá skupina myslivců musela před rozzuřenou zvěří uchý-
lit na stromy. A protože neštěstí nechodí nikdy samo, byl právě v té chvíli prof.
Hammerstein postižen zánětem slepého střeva. Naštěstí mezi skupinou lidových
myslivců uchýlivších se na strom byl i lékař, který pohotově provedl (snad první
v dějinách) operaci na stromě. Prof. Hammerstein byl zachráněn, nicméně na
nějakou dobu musel práci o barvících procházkách přerušit, takže tato přednáška
je kusým torzem příslušné problematiky.
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Hammersteinian Hamiltonian
(or Hamiltonian Hammersteinian)

Circuits in Glass-worker graphs

As in last years, neither this year Prof. Hammerstein has not come to the
conference. He had not got the second announcement and thus he thought that
the conference would take place in the Armabeton hotel in Bedřichov. When
he came there, he has learnt to know that the conference took place in Janov.
Then he left for Genova (in Czech Janov); he thought that the conference was a
late contribution to the celebrations of the 500th anniversary of the discovery of
America and took place in the birth city of Columbus.

Prof. Hammerstein yet knew Italy. His visit of glass-works on the island Mu-
rano gave him an inspiration to the present lecture. The glass-workers use some
form of abacus (Fig. 1). This is a wooden board with 10 × 10 holes; into the
holes sticks are put. A carrier of glass products which are just ready counts the
number of carried products with help of this abacus in the decadic system by
appropriate moves of sticks. The moves of sticks form a certain graph; it is called
the glass-worker graph. In such a graph Hammersteinian Hamiltonian (or Ha-
miltonian Hammersteinian) circuits were studied; in Czech such a circuit can be
called Hammersteinova Hamiltonovka or Hamiltonova Hammersteinovka (and in
Slovak, too). A Hamiltonian circuit is called Hammersteinian property, as the
reader certainly knows, is such complicated property that in such a short lecture
it cannot be described.

Figure 1

A further development of this theory was enabled by using intersection graphs
of glass-worker abaci. We can consider a system of abaci which may have some
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holes in common. For any integer n such that 1 ≤ n ≤ 100 we can define the
class n-GLA. In any graph of this class the vertex set is a certain set of abaci and
two vertices are adjacent if and only if they have exactly n common holes. So we
have the classes 1-GLA, 2-GLA, 3-GLA, . . . , 99-GLA, 100-GLA. It was observed
that the class 100-GLA contains only one connected graph, namely K1. Cartesian
products of these graphs are also considered as glass-worker graphs.

At the study of glass-worker graphs an important concept is the class Prase
of the so-called pig graphs (Fig. 2). For enriching the class Prase the ear con-
struction and the greedy ear construction are used. The ear construction uses
adding new ears (Fig. 3) to the graph, at the greedy ear construction the ears
are deleted (Fig. 4); we may imagine that those ears are eaten by a greedy man
(or animal). The class of complements of the graphs from Prase is denoted by
Quase and its elements are called quig graphs.

Figure 2 Figure 3 Figure 4

Prof. Hammerstein has studied also colourings of pig graphs and quig ones.
A ∗-colouring uses the colours 1, . . . , n for some positive integer n and a special
colour ∗. If two vertices are adjacent, then they must be either coloured by two
different colours from the set {1, . . . , n}, or at least one of them must be coloured
by ∗. The fundamental theorem is the following.

Theorem 1 Theorem. If every pig graph is ∗-colourable by at most n colours,
then every glass-worker graph is ∗-colourable by at most 2n colours.

The development of the theory of glass-worker graphs and pig graphs was
unfortunately finished by an accident at the Italian customs office. When Prof.
Hammerstein was travelling to Genova, he was bringing a software for these in-
vestigations; it was denoted by an inscription Pig Graphs. An Italian customs
officer thought that they were the graphs (in the Cartesian coordinate system) of
the increasing import of pigs to Italy from the Czech Republic (and maybe also
from the Slovak Republic). As such an import is prohibited, the customs officer
confiscated everything and thus Prof. Hammerstein could not continue his studies
of this topic.
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Some of the most important concepts introduced by E.
C. Hammerstein

Hammerstein Omicron There are many Hammersteinian omicrons; they are
denoted by the Greek letter o (omicron) with appropriate subscripts. By on where
n is a positive integer, the Hammersteinian omicron of the (n + 1)-th kind is
denoted. This has its historical reason. First the Hammersteinian omicron of the
first kind was introduced. Later Prof. Hammerstein has proved that this omicron
does not exist; therefore it is not necessary to introduce any symbol for it and by
the symbol o1 the Hammersteinian omicron of the second kind is denoted. And
this notation followed also for Hammersteinian omicrons of further kinds.
Matthewkelt (Matějkelt) This a a dual concept to the concept of martingale.
Its name expresses this duality. The name Matthew is dual to the name Martin,
because, as the Czech proverbs say, „St. Martin comes on a white horseÿ, i. e.
he brings snow, while „on St. Matthews day the sun will smileÿ, i. e. the spring
begins. The duality between the words „Galeÿ and „Keltÿ is well-know to all
readers of Caesar and to all crossword puzzle solvers. A matthewkelt is a special
quarterset partially ordered as an antichain. A quarterset is a part of a semiset
which itself is not a semiset and hence it is not a set. An antichain is a partially
ordered set in which any two different elements are incomparable.
Hammerstein Zeroid A zeroid is an algebra in which all operations are nullary.
If some other operations are added, then we speak about the Hammersteinian
zeroid with operators of one o-zeroid, where o is not omicron, but the Korean
letter „ngÿ which at the beginning of a vowel is dumb.
Hammersteinian Property This is such a complicated property that in such
a short lecture it cannot be described.
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Colourings {of Colourings}∗
Barvení {Barvení}∗,
Farbenia {Farbení}∗,

Färbungen {der Färbungen}∗,
Colorations {des Colorations}∗,

Kolorowania {Kolorova}∗

Janov nad Nisou, 1993

There are many objects in mathematics which can be coloured; not only gra-
phs. And among them there are also colourings.

Thus a colouring can be coloured and we have the a colouring of colouring.
A colouring of a colouring can be also coloured; then we have a colouring of a
colouring of a colouring. Thus, using the well-known star from the theory of formal
languages, we may speak about colourings {of colourings}∗; the star denotes the
set of all iterations of a string. Prof. Hammerstein denoted the used colours by
their names in a certain langure; there is a puzzle for the revers, which langure it
is. There are the following colours: KALO = black, PARNO = white, LOLO =
red, BELAVO = blue, ŽELENO = green, ŠARGO = yellow.

From the definition it is clear that the colouring must be performed on various
levels. For modeling this, E. C. Hammerstein has used the BUS — Butt Using
System. A formation in the form of a staircase is used and a bus moves on it
(Fig. 1). As this bus must overcome height differences, it has caterpillars on its
wheels (to distinguish from the caterpillar which is the structure formula of the
spirit). Further the bus is equipped by a squirting pipe which squirts the dye onto
butts placed on the walls. As you see, this bus looks out more like another vehicle
than like a bus.
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Fig. 1.

The levels are placed between the floor and the ceiling; the ceiling is denoted
by ∞. This ∞ means

limn→∞(coloration {of a coloration}n), where the exponent n expresses the
n-th iteration.

It is also possible to perform a rotation around∞; then the bus moves having
its wheels (together with caterpillars) up and its roof down (Fig. 2).

Fig. 2.

Some generalizations were made. In the original model usual planes were used.
In the generalizations hyperplanes or finite projective planes are used.

We have asked two questions to Prof. Hammerstein. As the reader is surely
impatient to know answers, we write the answers before the questions.

ANSWER: I do not know.
QUESTION: Who is Josef Tkačuk?
ANSWER: No.
QUESTION: Have you finished your work successfully?

And it was explained to us that the prices of dyes have increased; thus Prof.
Hammerstein’s grant is not sufficient for buying them and Prof. Hammerstein
had to interrupt his interesting investigation.
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Aplikace teorie grafů ve vojenství

E. C. Hammerstein
Universitas Hammersteiniana Hamrstejnensis

Universitas Melanesiensis
Informace MVS 45 (září 1995), 34–35

Je známo, že prof. Hammerstein kromě Universitas Hammersteiniana Hamrs-
tejnensis působí i na Melanéské universitě. A tam navázal styky i s Melanéskou
vojenskou akademií. Na základě těchto styků se rozhodl zabývat se aplikacemi
teorie grafů ve vojenství, a to především v základní ženijní přípravě.

Už malé dítě si hraje s lopatičkou na písku. Když trochu vyroste, oblékne
slušivý maskovací stejnokroj, jehož opasek zdobí opět lopatka — tentokrát polní
lopatka pro základní ženijní činnost. Kromě lopatky zdobí opasek i další přívěsky
— sumka neboli patrontaška, ochranné přezůvky neboli atomkecky a útočný nůž.
O tom však zde mluvit nebudeme; nejdůležitějším pojmem je zde polní lopatka.

Poznamenejme, že polní lopatka našla svou cestu i do heraldiky. Dvě zkřížené
polní lopatky najdeme v erbu rodu Radeckých z Radče. Asi to není náhoda,
protože z tohoto rodu pocházel maršálek dodnes známý svým pochodem.

Když přijde voják do pole, nejdříve si lehne. Vleže pak vykopává polní lo-
patkou okop pro ležícího střelce. Když je tento okop hotov, lehne si do něho a
pokračuje v kopání — tentokrát kope okop pro klečícího střelce. Do hotového
okopu si pak klekne a vkleče vykopává okop pro stojícího střelce. V něm se ko-
nečně může postavit a pokračovat v kopání vestoje. To už kope spojovací zákop
mezi svým okopem a okopem některého jiného vojáka. Kdo luští křížovky, ten ví,
že spojovací zákop na čtyři písmena je sapa — odtud výraz sapér.

Je třeba poznamenat, že prof. Hammerstein sám prakticky tento postup nepo-
znal. Svou základní vojenskou službu prožil jako učitel matematiky na vojenských
učilištích. Se ženijní přípravou přišel do styku víceméně symbolicky. Jeho ctitelé
mohou navštívit v Bratislavě místo zvané Kuchajda, kde shlédnou tzv. Hammer-
steinův okop — místo, z něhož se prof. Hammersteinovi podařilo polní lopatkou
dostat ze země pár hrstí hlíny.

Vraťme se k okamžiku, kdy voják začíná kopat sapu. Tehdy přichází k slovu
teorie grafů — začíná vznikat sapový graf SapG. Jeho uzly jsou okopy jednotli-
vých vojáků, jeho hrany jsou sapy spojující tyto okopy. Pro znalce romštiny po-
znamenávám, že graf SapG nemusí být had (romsky sap = had). V grafu SapG
zkoumáme číslo vstřícnosti VstrSapG. Rovná se rozdílu n−m, kde n je počet uzlů
a m je počet hran. Jde o to, že sapa od vojáka V 1 k vojákovi V 2 může být celá ko-
pána jedním z těchto vojáků; pak je to hrana orientovaná. Je-li tomu tak ve všech
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případech, jde o graf orientovaný a m = n, tedy VstrSapG = 0. Je však možné,
že vojáci V 1 a V 2 kopou tutéž sapu, každý ze své strany, a uprostřed se sejdou;
taková hrana je pak neorientovaná a VstrSapG > 0. Pokud VstrSapG = 0, jde
o graf unicyklický; je-li VstrSapG = 1, je to strom. Při VstrSapG > 1 vznikne
graf nesouvislý. Pak je třeba ještě kopat mosty, aby graf byl souvislý a velitel
mohl projít všemi okopy a zkontrolovat čistotu polních lopatek. A zpravidla pak
tyto dodatečné hrany musejí kopat vojáci, kteří díky vstřícnosti místo jedné sapy
kopali pouze 0.5 sapy; takto potom místo jedné sapy kopou 1.5 sapy, případně
více. Uvažme také, že stojící střelec špatně vidí ven ze svého okopu, a tak mo-
hou vzniknout dvě různé sapy mezi vojáky V 1 a V 2; každou kope jeden z nich a
nesetkají se. To potom je dvojice rovnoběžných opačně orientovaných hran.

Je-li získaný graf souvislý, je možno budovat ještě další sapy tak, aby byl
hamiltonovský (v tom případě velitel prochází grafem jako obchodní cestující)
nebo eulerovský (pak prochází jako čínský listonoš). A i pak je vhodné jej upravit
na graf úplný. Očekává-li se kontrola z vyšších míst, je vhodné vytvořit úplný p-
multigraf, kde p je očekávaný počet vysoce postavených návštěvníků. Je to proto,
aby jednotliví důstojníci mohli procházet grafem, aniž by se potkávali a museli se
zdravit.

U grafu SapG pak zavádíme duhové obarvení hran. Jednoduché orientované
hrany se barví barvou 1, což je obvyklá vojenská barva khaki (na tabuli bohužel
musí být zakreslena bíle). Na rovnoběžné dvojice orientovaných hran se užívají
barvy 2 a 3, na neorientované hrany barva 4. Na dodatečně kopané mosty se
užívá barva 5. Hrany doplňující na hamiltonovský (resp. eulerovský) graf se barví
barvou 6 (resp. 7). Takto máme sedm barev jako u duhy — odtud název. Na další
hrany se pak užívá dalších barev; při neomezeném zvětšování čísla p u úplného
p-multigrafu jich může být neomezeně mnoho.

Prof. Hammerstein hodlal toto prakticky vyzkoušet s posluchači Melanéské
vojenské akademie. Ukázalo se, že půda korálového atolu na to byla velice ne-
vhodná a polní lopatky se lámaly. Nepomohlo ani užití lopatek z organického
materiálu, a to jak z tuzemských rohů narvalů a pilounů, tak i z importovaných
losích parohů. Nadto tu byly ještě neshody se štábem chemického vojska. Uká-
zalo se, že graf SapG někdy může být isotoxální, což se chemickým důstojníkům
nelíbilo; prohlašovali, že s bojovými toxickými látkami smějí pracovat pouze oni
a ne nějací ženisté nebo dokonce prof. Hammerstein.

Hlavní potíž však byla s tím, že na Melanéské vojenské akademii nelze studovat
teorii smíšených grafů. Teorie neorientovaných grafů se totiž studuje na 2. fakultě
spolu s ergodickou teorií a s teorií Lieových grup, zatímco teorie orientovaných
grafů se studuje na 5. fakultě spolu s K-teorií a s teorií katastrof. Takto přišly
důmyslné výzkumy prof. Hammersteina vniveč a on se nedočkal úspěchu a slíbené
cti, že Melanéská vojenská akademie bude přejmenována na Academia Militaris
Hammersteiniana Melanesiensis.
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Hammersteinovy Herľanské gejzírové grafy
Informace MVS 45 (září 1995)

Prof. E. C. Hammerstein se při svém pobytu na Islandě seznámil s mnohými
gejzíry. Není divu, že potom projevil zájem i o studený gejzír na území tehdejšího
Československa — v Herľanech. Dozvěděl se při té příležitosti o jedné zajímavé
hře zvané herľanská ruleta.

Erupce gejzíru trvá dvacet minut a mezi jednotlivými erupcemi bývá 34 až 36
hodin. Erupce lze předpovídat, a to tak, že se určí dvouhodinový interval, v němž
by erupce měla nastat. Hra probíhá tak, že se zmíněný interval rozdělí na dvanáct
disjunktních desetiminutových intervalů (berou se jako intervaly otevřené) a hráči
sázejí na jednotlivé intervaly. Vsadí-li hráč na určitý časový interval, musí sedět
na trysce gejzíru po celý tento interval, ať gejzír stříká či nikoliv. Zde nastává jev,
který se nazývá simulace kalení. V jedné z přednášek na konferenci se již mluvilo
o simulaci žíhání. Při kalení stejně jako při žíhání se kov zahřeje na vysokou
teplotu. Zatímco při žíhání se pak nechává pomalu vychladnout, při kalení se
prudce ochladí. Staří Řekové k tomu užívali beraní krve, ale jinak se zpravidla
užívá vody. Při herľanské ruletě hráč sedící na nečinném gejzíru je rozpálen radostí
z toho, že je suchý, že čas ubíhá a že za chvíli bude sedět na gejzíru někdo jiný, a
ten bude promočen. Vytryskne-li najednou pod ním gejzír, tato radost je studenou
vodou zkalena. Jde tedy o krásný příklad simulace kalení.

E. C. Hammerstein sestrojil Hammersteinův herľanský gejzírový graf HHGG,
anglicky Hammerstein Herlany Geysir Graph. Všimněme si, že v anglickém názvu
se uvádí „Herlanyÿ bez háčku (mäkčeňa) na l. Je to proto, že cizincům by ten
háček dělal potíže, a to včetně Čechů.

Množina uzlů grafu HHGG je sjednocením množin I10 a I20. Množina I20
se skládá ze 101 intervalů (i, i + 20) pro i = 0, 1, . . . , 100, které jsou částmi
zmíněného dvouhodinového intervalu. Množina I10 se skládá ze zmíněných dva-
nácti desetiminutových intervalů. Dva intervaly jsou spojeny hranou právě tehdy,
mají-li neprázdný průnik. Je-li jeden z intervalů z I10 a druhý z I20, je příslušná
hrana ohodnocena číslem rovným součinu čísla −1 a počtu celých čísel obsaže-
ných v tomto průniku. Počet těchto čísel je počet minut, které stráví hráč vsadivší
na příslušný interval z I10 ve stříkajícím gejzíru, pokud gejzír stříká právě v pří-
slušném intervalu z I20. Násobení číslem −1 se provádí proto, aby se takovéto
ohodnocení dalo interpretovat jako hodnota výhry (nikoliv prohry).

Zmíněný graf není spárůprostý (claw-free), ale je aspoň polospárůprostý (semi-
claw-free). Neznamená to, že neobsahuje žádný „polospárÿ či „semi-clawÿ. Zna-
mená to, že jeho množinu uzlů lze rozložit na dvě disjunktní podmnožiny; jedna
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z nich je množina uzlů, které jsou centry spárů (indukovaných K1,3), zatímco
druhá je množina uzlů, které jimi nejsou.

Pro hlubší zkoumání zákonitostí herľanské rulety zavedl E. C. Hammerstein
ještě další grafy, a to Hammersteinův herľanský předpovědní gejzírový graf HH-
PGG a Hammersteinův herľanský realizační gejzírový graf HHRGG. K jejich kon-
strukci použil údajů o erupcích gejzíru od jeho vzniku v roce 1873. Grafy HHPGG
a HHRGG mají společnou množinu uzlů, kterou je množina všech dní od vzniku
gejzíru do dnešního dne. Graf HHPGG má hrany neorientované, červené orien-
tované a modré orientované. Dny d1, d2 jsou spojeny neorientovanou hranou,
jestliže na oba byl předpověděn tentýž dvouhodinový interval. Ze dne d1 jde čer-
vená (resp. modrá) orientovaná hrana do dne d2, jestliže interval předpověděný
pro den d1 předchází o hodinu (resp. o dvě hodiny) interval předpověděný pro
den d2. Graf HHRGG má rovněž neorientované a orientované hrany (slíbil jsem
prof. Hammersteinovi, že nebudu užívat výrazu „smíšený grafÿ), a to ohodnocené
čísly 1, 2, . . . , 20. Dny d1, d2 jsou spojeny neorientovanou hranou, jestliže v oba
tyto dny gejzír stříkal v přesně stejném dvacetiminutovém intervalu. Ze dne d1
jde do dne d2 orientovaná hrana ohodnocená číslem i ∈ {1, 2, . . . , 20}, jestliže
erupce v den d1 předcházela erupci v den d2 o i minut.

Srovnáváním vlastností popsaných grafů se snažil prof. Hammerstein popsat
zákonitosti herľanské rulety. Když se mu to nedařilo, rozhodl se problém zobecnit.
Pro graf HHPGG zavedl soustavu devíti axiomů. Jestliže množiny neorientova-
ných hran, červených orientovaných hran a modrých orientovaných hran jsou po
řadě N , Č, M , pak máme tuto soustavu axiomů:

(i) (x, y) ∈ N & (y, z) ∈ N ⇒ (x, z) ∈ N
(ii) (x, y) ∈ N & (y, z) ∈ Č ⇒ (x, z) ∈ Č
(iii) (x, y) ∈ N & (y, z) ∈M ⇒ (x, z) ∈M
(iv) (x, y) ∈ Č & (y, z) ∈ N ⇒ (x, z) ∈ Č
(v) (x, y) ∈ Č & (y, z) ∈ Č ⇒ (x, z) ∈M
(vi) (x, y) ∈ Č & (y, z) ∈M ⇒ (x, z) ∈ N ∪ Č ∪M
(vii) (x, y) ∈M & (y, z) ∈ N ⇒ (x, z) ∈M
(viii) (x, y) ∈M & (y, z) ∈ Č ⇒ (x, z) ∈ N ∪ Č ∪M
(ix) (x, y) ∈M & (y, z) ∈M ⇒ (x, z) ∈ N ∪ Č ∪M

Graf splňující tyto axiomy se pak nazývá zobecněný HHPGG čili GHHPGG.
Je ovšem možno dále zobecňovat; lze přidat další barvy hran a tím i další axiomy.
Podobnou axiomatiku lze zavést i pro HHRGG; tam je axiomů podstatně více a
graf, který je splňuje, je GHHRGG.

Byla dokázána řada pěkných lemátek (slovensky „lemičiekÿ); není však vhodné
v krátké přednášce uvádět lemmata. Bylo dokázáno i mnoho vět; ty však jsou zase
příliš složité na to, aby v tak krátké přednášce mohly být reprodukovány. Neuve-
deme tedy nic.
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Řekneme jen, že vznikla obsáhlá teorie, která již s herľanskou ruletou nesouvi-
sela. Na otázku, proč byla vybudována právě tato teorie, prof. Hammerstein vždy
poukazoval na její motivaci ze zkoumání gejzíru, což oceňovali zejména islandští
matematikové.

Obec Herľany se rozhodla prof. Hammersteina za jeho zásluhy odměnit svým
čestným občanstvím. Bylo to však krátce předtím, než se mezi Machnínem a
Herľany rozprostřela hranice; prof. Hammerstein se obával, že by mu čestné ob-
čanství slovenské obce mohlo činit potíže při získávání českého občanství. Tedy
odmítl. Obec mu chtěla aspoň udělit titul čestného strážce gejzíru. Jeho čestná
povinnost by spočívala v tom, že by vždy 1. ledna zelenou ratolestí symbolicky
vyčistil trysku gejzíru pro následující rok. Prof. Hammerstein namítl, že je ob-
tížné 1. ledna sehnat zelenou ratolest. Bylo navrženo, aby místo 1. ledna se to dělo
ve výroční den založení obce; toto datum však nebylo možno zjistit. Prof. Ha-
mmerstein odmítl i možnost, že by svou čestnou povinnost konal vždy na své
narozeniny; mnohasetkilometrová cesta vlakem by mu radost z narozenin zkalila.
Takže nakonec prof. Hammerstein dostal pouze medaili s vyobrazením gejzíru a
s heslem „Strieka, ale neubúda!ÿ.

Vyšné Ružbachy 2004, foto Geňa Hahn
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Modelování křídel večerků

Informace MVS 46 (únor 1996)
Předneseno na Konferenci českých matematiků v Poděbradech dne 6. února 1996.

Sešli jsme se tento večer ve vinárně U netopýra, a proto bych se chtěl úvodem
zmínit o tom, že existuje hezké české synonymum slova netopýr, a to večerek.
Toho slova užívá například Petr Bezruč. A s večerky bude souviset i dnešní před-
náška. Týká se tzv. Poděbradského rukopisu. Je to latinský rukopis neznámého
autora ze šestnáctého století. V jeho úvodu se autor pozastavuje nad tím, že bás-
níci často opěvují let ptáků, zejména orlů, sokolů, holubů a skřivanů, ale dosud
nikdo neoslavil jediného savce, který rozpíná svá křídla směrem ke slunci – tedy
večerka. Zde je třeba ovšem poznamenat, že večerek rozpíná tato svá křídla smě-
rem ke slunci právě v době, kdy slunce nesvítí – odtud výraz večerek. Naopak
večerek bývá považován za něco strašidelného a například ďábel bývá zpodobňo-
ván s netopýřími křídly. Autor spisu to vysvětluje lidskou závistí. Člověk přijímá
jako přirozené, že létají ptáci; ti jsou k tomu jaksi přírodou určeni. Je-li však
jediný savec, který je schopen létat, pak člověk nelibě nese, že tímto jediným
savcem není on, nazývající sám sebe pánem přírody, ale drobný a skromný ve-
čerek. (Rukopis byl napsán v době, kdy ještě neexistovali bratři Montgolfierové,
natož pak bratři Wrightové.) Autor rukopisu konal pokusy s netopýřími křídly a
snažil se o vzlétnutí, což se mu nepodařilo. Navíc se musel skrývat, protože měl
nepříjemnosti právě pro svou zmínku o zobrazování ďábla.

Profesor Hammerstein se rozhodl v jeho výzkumech pokračovat. Při tomto
bádání byl veden latinským veršem ze zmíněného rukopisu: „Ad Iovem volet, quis
Solem attingere vult.ÿ (Ať k Jupiteru letí, kdo Slunce dosáhnouti chce.) Tento verš
bývá někdy vysvětlován jako tajuplné poselství astronautům dvacátého století.
Prof. Hammerstein jej chápal v tom smyslu, že chce-li člověk dosáhnout určitého
cíle, musí se někdy vydat opačným směrem. A tak od večerků, kteří svými křídly
brázdí nebesa, se obrátil k savcům, kteří se svými rypáky hrabou v bahně země
– tedy k vepřům. Rozhodl se modelovat netopýří křídla z kůže vepřů a dalších
vepřů pak použít k jejich vyzkoušení. Napínal takto sestrojená křídla vepřům vždy
mezi přední a zadní nohu a snažil se je přimět, aby létali, a to tím, že je shazoval
s visuté rampy. Založil za tímto účelem Ústav pro bádání letu bravu a trval
na tomto názvu, i když byl některými lidmi upozorňován na jeho neestetičnost,
především na neestetičnost jeho zkratky ÚBLB.

Takový náročný výzkum ovšem vyžadoval také pojištění. Šlo o to, pojistit
vepře na život, a to na dobu deseti vteřin po shození s rampy. Pokud by po těchto
deseti vteřinách vepř ještě žil, pojišťovna by neplatila nic; v opačném případě by
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vyplatila pojistnou částku odstupňovanou podle počtu vteřin. Pojišťovna byla
ochotna vzít na sebe toto riziko pouze pod podmínkou, že se sama pojistí u za-
jišťovny. Avšak ani žádná zajišťovna nechtěla takové pojištění zajistit, pokud se
sama nepojistí. Musela by tedy vzniknout posloupnost P , Z1, Z2, Z3, . . . taková,
že zajišťovna Zi+1 zajišťuje zajišťovnu Zi pro každé i a zajišťovna Z1 zajišťuje po-
jišťovnu P . Je zřejmé, že to lze realizovat dvěma odlišnými způsoby; buď takováto
posloupnost je nekonečná, nebo obsahuje cyklus. První možnost ovšem naráží na
velké technické těžkosti, takže bylo přikročeno, i když po dlouhém jednání, k vari-
antě druhé. Bylo nalezeno n zajišťoven Z1, . . . , Zn a pojišťovna P ; číslo n se nám
nepodařilo zjistit, ale bylo dosti veliké. Zajišťovna Zi+1 zajišťovala zajišťovnu Zi
pro i = 1, . . . , n − 1, dále zajišťovna Z1 zajišťovala pojišťovnu P a pojišťovna
P zajišťovala zajišťovnu Zn. Potíže nastaly, když bylo fakticky nutno pojistné
částky vyplácet. Skutečně pro každé i = 1, . . . , n − 1 zajišťovna Zi+1 vyplatila
příslušnou částku zajišťovně Zi a zajišťovna Z1 ji vyplatila pojišťovně P . Ta však
ji musela vyplatit zajišťovně Zn, takže na profesora Hammersteina nezbylo vůbec
nic. Pojišťovna mu zůstala dlužna, což ho vůbec nepřekvapilo, protože takové
mravy jsou u pojišťoven běžné.

Navíc se mezi jeho vepři rozšířila červenka. Profesor Hammerstein chtěl uzavřít
novou pojistnou smlouvu s tím, že nemocní vepři by byli už předem pokládáni
za mrtvé. Na to však nepřistoupila ani pojišťovna P , ani žádná ze zajišťoven
Z1, . . . , Zn, takže tímto způsobem neviditelná ruka trhu zmařila definitivně po-
psaný výzkum.
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Jak lovit jednorožce

Informace MVS 50 (listopad 1997), 42–43
Předneseno na konferenci GRAFY ’97 v Chudenicích

Na této konferenci už bylo vysloveno jméno Lewis Carroll. Čtenáři jeho „Alenky
v říši divůÿ si jistě vzpomenou na dětskou říkanku o lvu a jednorožci. To jsou
totiž štítonoši ve státním znaku Velké Británie. A netřeba jít až do britské heral-
diky. Jednorožec se vyskytuje v erbu kutnohorských erbovních měšťanů Smíšků
a Vrchovišť. Je to zlatý jednorožec ve skoku (tedy ve stejné poloze jako český lev)
na modrém štítě. Nad štítem je jako obvykle přilba s modrozlatými přikryva-
dly (jinak zvanými fafrnochy či famfrnochy — nezaměňovat s chodským lidovým
nástrojem téhož názvu). Klenotem je opět jednorožec, tentokrát rostoucí.

Jednorožec je podoben koni. Na rozdíl od něho je však sudokopytník, má
rozdělená kopyta. Rovněž ocas je jiný než koňský. Last but not least — kůň nemá
žádné rohy, ale jednorožec má právě jeden roh; odtud název „jednorožecÿ.

Podnícen touto inspirací, zavedl E. C. Hammerstein pojem jednorožce v te-
orii grafů. Vychází z pojmu retraktu orientovaného hammersteinovsky (zkráceně
ROH). Říkáme o grafu, že je orientován hammersteinovsky, jestliže jeho orientace
má Hammersteinovu vlastnost. Jak známo, Hammersteinova vlastnost je tak slo-
žitá, že ji nelze v takovéto krátké přednášce popsat. V angličtině se ještě dodává,
že jde o retrakt uzlů, tedy „hammersteinwise oriented retract of nodesÿ (zkráceně
HORN). Jednorožec je definován jako graf, který obsahuje právě jeden ROH.

Za účelem zkoumání jednorožců se E. C. Hammerstein hodlal odebrat do lovec-
kého zámečku χrudošov1 (čti Chrudošov). Víže se k němu totiž pověst o poustev-
níku χrudošovi (čti Chrudošovi), kterému právě jednorožec byl věrným druhem.
Obživu poustevníkovi skýtal fundraising, to jest vyhledávání sponsorů. Jedno-
rožec nosil na hřbetě mošnu, do níž sponsoři poustevníkovi vkládali své dary.
Je ovšem třeba podotknout, že tehdejší čeština byla poněkud odlišná od dnešní.
Místo „sponsorský darÿ se tehdy říkalo „almužnaÿ a „fundraisingÿ se označoval
jako „žebráníÿ. Na toto je možné nalézt i jiné příklady. V oné mytické době se
second-hand neboli sekáč označoval slovem „vetešnictvíÿ. Slovo „second-handÿ
se tehdy v češtině vůbec nevyskytovalo a slovo „sekáčÿ označovalo předchůdce
dnešního kombajnéra.

1Omlouváme se čtenářům za malé počáteční χ ve vlastních jménech. Jelikož velké řecké X
se od latinského X neliší, zvažovali jsme možnost vysázet explicitně (rozuměj „polopatickyÿ)
$\Chi$. Od toho jsme však ustoupili, protože řídící slovo \Chi v TEXu neexistuje; nezkušené
čtenáře bychom mohli zmást, zkušené případně rozzlobit. Postoj prof. Hammersteina k tomuto
problému nám není znám. Pozn. redakce
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Vyskytl se však zlý lučištník Dětřiχ (též Dě3χ — čti Dětřich), který se roz-
hodl věrné zvíře zabít. Vystřelil šíp přesně po přímce směřující do jednorožcova
srdce. A tu poustevník vykonal zázrak — dráha šípu se z přímky změnila v pseu-
dopřímku. Jednorožec byl zachráněn. (Viz obrázek.)

���������	
c© autor

Na paměť tohoto zázraku byl pak postaven zámek χrudošov. Marně se však
E. C. Hammerstein těšil, že mu to místo poskytne další inspiraci. Našel tam nápis:
„Tento zámek byl uzavřen 1. 4. 1997.ÿ

Nicméně se E. C. Hammerstein pustil do díla. Rozhodl se vytvářet adjacenční
matici jednorožce náhodně. Nejjednodušším způsobem, jak náhodně generovat
nuly a jedničky, je ovšem házení korunou. To však prof. Hammersteinovi připa-
dalo příliš nudné, a tak dal přednost generování pomocí kostek domina náhodně
vytahovaných z urny. Za člen adjacenční matice by se vždy bral rozdíl čísel na
kostce modulo 2. K výpočtu této hodnoty by se využilo starého motovidla upra-
veného na počítací stroj. Prof. Hammerstein znal jednu chodskou vesnici, kde
rodina Fuxů už po tři staletí vyráběla krásně intarzované dominové kostky, když
se však na tuto firmu obrátil, dozvěděl se, že ji ekonomické potíže donutily re-
dukovat výrobu, takže místo domin vyrábí nyní již pouze monomina. Firma mu
nabídla skvostné monomino, ale on byl nucen je odmítnout, protože jeho potřebě
nevyhovovalo. Vrátil se opět k házení korunou. A už se mu to nezdálo ani tak
nudné. Dokonce pozoroval, že je to čím dál snadnější. Koruna totiž ztrácela svou
hmotnost, jak v ní ubývalo obsahu zlata.

Konečné výsledky by se daly vyjádřit jako dobrá zpráva a špatná zpráva.
Dobrá zpráva: Byla určena třída C taková, že třída všech jednorožců je její

podtřídou.
Špatná zpráva: C = ∅.
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Návštěva Henriho Lebesguea v Rejvízu

Informace MVS 58 (září 2002), 38–41
Pro nepřítomnost autora na závěrečné večeři konference GRAFY 2002 v Rejvízu

přednesl Bohdan Zelinka.

Obsahem této přednášky jsou jisté výsledky prof. Hammersteina v historii ma-
tematiky. Týkají se návštěvy Henriho Lebesguea v Rejvízu v první polovině dva-
cátého století. Data, z nichž E. C. Hammerstein vycházel, byla poměrně skoupá.
Bylo známo, že prof. Henri Lebesgue dlel na léčení v Lázních Lipová. Jednou se
vypravil k Mechovým jezírkům poblíže Rejvízu a byl tam nalezen v bezvědomí.
V ruce prý třímal kus světélkujícího ztrouchnivělého dřeva. A ač jeho zachránci
z personálu Rejvíz k němu byli velice laskavi, brzy se s nimi nepohodl a vrátil
se okamžitě do Paříže, kde se dále věnoval teorii míry a integrálu podle něho
pojmenovaných.

Prof. Hammerstein se vypravil do Jeseníků a postupně se mu podařilo z jed-
notlivých fakt sestavit konečnou mozaiku. Zjistil především, že slavný problém
čtyř barev, problém to výrazně diskrétně matematický, okouzlil i takového typic-
kého matematického analytika, jakým byl prof. Lebesgue. A ten se pevně rozhodl
pustit se do jeho řešení. Na to potřeboval ovšem naprostý klid. Nechtěl, aby ně-
kdo poznamenával, že jediná správná matematika je ta, v níž ke každému ε > 0
existuje δ > 0 o určité vlastnosti. Uvážil, že dokonalý klid mu mohou přinést
tiché lázně, nejlépe v cizině. Jako správný Francouz si zjistil, že v Československu
existují lázně, kde se léčí vínem; jsou to Lázně Lipová. Neváhal a objednal si tam
léčebný pobyt.

A třeba říci, že od prvního okamžiku ho provázelo zklamání. Brzy poznal,
že léčení vínem spočívá v tom, že pacient dostane za den jednu sklenku vína a
jinak je trápen žízní a neustálým pohybem. (Dnes prý to je ještě horší, protože
není ani ta sklenka vína. Alkohol je považován za zhoubný jed a jako takový do
léčení nepatří.) Po dnech vyplněných popsaným léčením následovaly noci, v nichž
ho ve snech děsil podivný přízrak. Šlo nepochybně o vojenskou osobu, nebylo
však patrné, z které je doby. Stejně jako středověký rytíř měl veliký štít pětiúhel-
níkového tvaru, který připomínal želví krunýř. Neměl však brnění, zato měl na
hlavě vysokou čáku se zlatým křížkem a se třemi zlatými korunkami. Vůči prof.
Lebesgueovi se vyjadřoval s opovržením, které bylo ještě zdůrazněno potupným
anglickým tykáním: „Thou cantankerous mathematical fosl! Thou thinkst that
thou knowot mathematics. I tell thee that thou doest not know anything!ÿ

Prof. Lebesguese se dotazoval domácích občanů na tuto záhadnou postavu.
Dověděl se, že je to rytmistr Petersen, proslulé místní strašidlo. V třicetileté válce
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měl se svou švédskou eskadronou ustoupit z města Javorníku v českém Slezsku
do pruského Slezska. Byl to triviální úkol, protože Javorník je obklopen hranicí
ze tří stran. Rytmistr Petersen však nedal na rady teoretických stratégů a všude
hrdě vykřikoval: „Velí se s hřbetu koně, ne z pohodlného fotelu!ÿ A tak se stalo,
že se spoléhal jen na sebe a výsledkem byla zkáza celé eskadrony.

Uchovala se o něm píseň „Petersen va-t-en guerreÿ, později přejmenovaná na
„Marlborough va-t-en guerreÿ a dále píseň s refrénem „Nad Cukmantlem bijou
zvonyÿ. I u ní došlo k přejmenování, jednak město Cukmantl změnilo svůj název
na Zlaté Hory, jednak u nás převládla zaoceánská kultura natolik, že i samo dějiště
bití zvonů se přeneslo za oceán.

Podstatnou vlastností uvedeného strašidla je tedy zášť k teoretikům, a to
zdaleka nejen vojenským. Ale vědci mu nezůstali nic dlužni. Historikové například
tvrdili, že nebyl ve válce třicetileté, ale pouze v sedmileté, která byla ovšem o sto
let později. (Pak byla ovšem otázka, co v ní dělal jako Švéd.) Aby mohl ustoupit
přes hranice z českého do pruského Slezska, musela tam ta hranice být. Aby tam
ta hranice byla, musely Čechy prohrát onu část Slezska, která se stala pruským
Slezskem, dnes je to polské Slezsko. A aby ji Čechy prohrály, musel jim ji někdo
prohrát. A ten někdo byla Marie Terezie, ovšem až sto let po třicetileté válce.

Záhadou stále zůstával Petersenův veliký štít podobný želvímu krunýři. Zato
se však zdálo, že zdaleka nebylo takovým tajemstvím dřevo, které nosil Lebesgue
v ruce. Nebylo to prý žádné ztrouchnivělé dřevo z rašeliniště, ale zcela čerstvé
dřevo. A bylo prý nějak popsané inkoustem.

Hlavní důvod nošení toho dřeva byl ovšem nasnadě, a nasnadě bylo i to,
proč prof. Lebesgue nikomu tento důvod nesděloval. Bylo to na obranu proti
případnému útoku rytmistra Petersena. Byl tu však i další důvod k nošení dřeva
i k psaní na něm. Prof. Lebesgue se při své exkurzi do diskrétní matematiky
zabýval i integrálními stromy, což vhodně spojovalo teorii grafů s jeho původním
zájmem. A to dřevo bylo při tom zcela stylové.

A tak lázeňští hosté v Lipové potkávali prof. Lebesguea na procházkách s po-
lenem v ruce a za chvíli byl mezi nimi znám jako „ten francouzský dřevákÿ, což
mu ovšem vůbec nevadilo. Nestaral se o lidi kolem sebe a neúnavně pracoval na
problému čtyř barev. A dočkal se chvíle, kdy nabyl přesvědčení, že konečně může
zvolat totéž, co svého času nešťastný maratónský běžec: „Zvítězil jsem!ÿ I vydal
se v radosti na výlet k Mechovým jezírkům. Bylo už kvečeru. Za malou chvíli
nastala noc typická pro tento kraj, temná a sychravá. A náhle zavál prudký zá-
van větru, který odmetl cáry mlh valící se nad rašeliništěm. Bylo jasné, co bude
následovat. Na cestu vycválal bílý velitelský kůň a na něm děsivá postava v čáce
a s pětiúhelníkovým štítem. „Ne, dnes opravdu ne! Dnes nade mnou nemají moci
prokletí rytmistrové ani žádná jiná strašidla! Dnes jsem vítězem! Slavný problém
čtyř barev jsem vyřešil já! Já a jen já, Henri Lebesgue!ÿ
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Marně se Lebesgue takhle utěšoval. Děsivá postava se zastavila vedle něho a
usykla: „Thou cantankerous foolish discrete mathematician! Thou thinkst thou
art a victor. Oh, victor! Thou hast never proved anything thou wantst to prove.
Thy result is only a theorem on five colours; such a theorem was yet proved by
Kempe and even Hadwiger and even Heawood knew it only thou art so cantanke-
rous to think that thou hast solved the Four Colours Problem. Thou foolish dis-
crete mathematician!ÿ A postava se k němu stále přibližovala. Prof. Lebesgue sáhl
po dřevu a podařilo se mu jen ulomit kus ztrouchnivělé světélkující větve stromu
vyrůstajícího z rašeliniště. Ještě si stačil uvědomit, že postava mluví pravdu. Pak
padl na mokrou půdu rašeliniště a necítil už nic.

Probudil se až po nějaké době v posteli v penzionu v Rejvízu, kam ho personál
penzionu přenesl.

Po potupném anglickém tykání bylo pro něho opravdovým osvěžením uctivé
německé onikání. Personál penzionu ho ujišťoval, že si ho všichni velice váží a
že budou velice šťastni, bude-li v penzionu trávit i své další tvůrčí dovolené.
Vždy mu bude zajištěno ubytování a stravování. A prof. Lebesgue byl ujištěn i
o tom, že se mu rozhodli prokázat zvláštní poctu. Dali pro něho vyrobit židli, do
jejíhož opěradla byl vyřezán reliéf jeho obličeje. On však se nedočkavě ptal: „A
co je s mým dřevem?ÿ Dozvěděl se, že to ztrouchnivělé bylo vyhozeno, zato však
z toho čerstvého bylo právě vyřezáno zmíněné opěradlo. „A co je s textem na
dřevě?ÿ Pochopitelně kusy zašpiněné od inkoustu musely být odřezány.

Místo očekávané radosti projevil prof. Lebesgue rozpaky až znechucení. On,
který se ještě před krátkou chvílí domníval, že dosáhl slavného matematického vý-
sledku přišel právě o svůj rukopis a ještě by měl v podobě židle zdobit hospodský
lokál! Jakmile mu to zdravotní stav dovolil, obrátil se k Rejvízu zády. Za zády mu
zůstalo rašeliniště a po něm cválající rytmistr Petersen, židle v penzionu Rejvíz
s jeho vyřezaným portrétem, jeho sklenka na léčebné víno v Lázních Lipová a
celý ten nevlídný sychravý kraj. Vpředu už byla jen milovaná Paříž.

A pak už prof. Lebesgue zapomněl na veškerou diskrétní matematiku a vrátil
se k tomu, co mu doopravdy dalo slávu – k Lebesgueově míře a k Lebesgue-
ovu integrálu. Nelitoval už, že nevyřešil problém čtyř barev. Ani tehdy by se asi
příslušná věta nejmenovala Lebesgueova, stejně jako se dnes nejmenuje Hakenova-
Appelova-Kochova.

A tak lze říci, že všechno dopadlo ke všeobecné spokojenosti. Matematičtí
analytici se radovali, že jejich obor byl obohacen o cenné výsledky. Lebesgue se
radoval, že na ně přišel on a že se podle něho jmenují. Diskrétní matematikové se
radovali, že jim problém čtyř barev vydržel ještě pár desetiletí a že pro jejich obor
přitahoval nové adepty. Jen ať ti ze starší generace přiznají, že kdyby nebylo pro-
blému čtyř barev, možná by více váhali s volbou svého oboru. Radovali se ovšem i
Haken, Appel a Koch, že problém čtyř barev vyřešili. A radovala se i pošta v ma-
lém universitním městě Urbana ve státě Illinois, že mohla vydat zvláštní razítko
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s nápisem „Čtyři barvy stačíÿ. Které jiné, včetně pošt staroslavných universitních
měst jako Praha, Salamanca, Coimbra či Uppsala bylo něco podobného dopřáno?

Jen prof. Hammerstein seděl na vyřezávané židli v penzionu Rejvíz a hleděl
z okna do kraje, nad nějž se snášela taková noc, v jaké jezdí rytmistr Petersen.
Nějak se mu nezdálo, že strašidel historie končí takto klidně a smírně. A stále
přece ještě zůstává otázka, co hledal Švéd na českém území ve válce, jejíž délka
nedosahovala ani čtvrtiny z třiceti let. A co jeho štít? Má symbolizovat rychlost
jeho vojenského manévrování?

A náhle si prof. Hammerstein uvědomil: „Vždyť všechno může být jinak!ÿ
Ano, vše by mohlo být jinak. Petersen by nemusel být zrovna Švéd, mohl by

být klidně třeba Dán. A vůbec by to nemusel být rytmistr. Mohl by být třeba
zrovna matematikem a mít pouze vědeckého konkurenta, s nímž by si ho lidé pletli
a který by se jmenoval Reidemeister. Všechno může být jiné. Přece už Goethe
říká: „. . . . . . ÿ (Citát o šedé teorii a o zeleném stromě života nechť si čtenář doplní
sám, měl by jej znát.)

Hrad Hamrštejn, sídlo prof. Hammersteina, 2009 foto Martin Mareš
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E. C. Hammerstein a teorie šípů

Za nepřítomného E. C. Hammersteina přednesl 27. 5. 2004 B. Zelinka.

Tato přednáška začíná jako obvykle vnořením spiritu. Jde o spirit zvaný vodka
Fjodor a byl vybrán nikoliv kvůli slabomyslnému synovi cara Ivana Hrozného, ale
kvůli samotné osobě přednášejícího. Jméno Fjodor totiž není nic jiného než ΘEO
∆ΩPOΣ čili „Boží darÿ, což odpovídá jeho jménu.

V této souvislosti je třeba připomenout také jinou osobnost než E. C. Hammer-
steina, a to P. Erdöse. Jeho vztah ke spiritu byl zcela odlišný; ani jej nenazýval
„spiritÿ, ale „jedÿ (anglicky „poisonÿ). Byl-li mu někdy nějaký spirit vnucen,
třeba ve formě aperitivu u slavnostní večeře, našel si vždy nějakého spolustolov-
níka, kterému jej vtiskl do ruky se slovy „This is a poison!ÿ. Mě potkala ta čest
právě na východním Slovensku, na Zemplínské Šíravě, kde jsem od Erdöse dostal
spišskou borovičku.

A to nám připomíná význam jedu ve světové kultuře. Ke každé kultuře patřilo
vždy umění zbavovat své bližní života, přičemž různé jedy hrály ovšem významnou
úlohu. Bylo tomu tak i v předkolumbovských kulturách Ameriky, kde se vyvinuly
otrávené šípy, foukačky na ně a šípový jed kurare. Samozřejmě E. C. Hammerstein
projevil o tyto šípy zájem. Brzy zjistil, že se foukačka na šípy musí skládat ze dvou
trubic; ta horní je pro přívod vzduchu, z té dolní vylétne šíp. Je-li horní trubice
dlouhá 70 cm, musí být dolní dlouhá aspoň 170 cm.

Když se americká kultura začala šířit přes oceán do Evropy, nešířily se přímo
otrávené šípy, ale sportovní šipky. Ty ovšem naplnily především místa holdování
erdősovskému „poisonuÿ čili hammersteinovskému „spirituÿ; přinášely tedy nejen
potěšení, ale i mrzký mamon návštěvníkům hospod. I vznikla myšlenka rozšířit
šipky mezi mládež, která by tento sport pěstovala jen amatérsky pro své zdraví.
Vznikla akce „šipky do školyÿ neboli „šipošÿ či „šidošÿ. Navázala tak na akci
„internet do školÿ čili „indošÿ, která právě proběhla v České republice. Hlavním
axiomem indoše bylo: „Každý učitel má mít notebookÿ. Ani prof. Hammersteinovi
nebyl dostatečně jasný smysl této věty. Znamená to, že každému učiteli minister-
stvo školství koupí notebook, nebo že si každý pod hrozbou přísných trestů bude
muset koupit notebook za vlastní peníze? E. C. Hammerstein se však pustil do
akce „šipošÿ a brzy sestrojil šípový graf i s příslušným obarvením. Vypadal takto:

(Ty čárkované hrany jsou obarveny barvou zvanou siena pálená.)
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Bylo třeba ještě dokončit barvení a šípy dobře zakořenit. Jako materiál zís-
kal šípy ze zámku Chrudošova, zanechané tam zlým lučištníkem Dětřichem (viz
přednáška v Chudenicích, 1997). Potřeboval však spolupracovníka, který by byl
znalcem zbraní. Našel ho v osobě myslivce, kterého uviděl u harmoniky v hos-
podě, a který se dokonce přímo jmenoval Šipoš. Přijal ho do svých služeb. Jeho
spokojenost s ním však netrvala dlouho. E. C. Hammerstein zjistil, že mu ně-
kdo důkladně vydrhl nově obarvené šípy. Ano, byl to pan Šipoš. Tvrdě se hájil:
„Přece to nenechám zaprasené barvou! Z toho bychom mohli oba chytit AIDS.ÿ Je
nutno podotknout, že pan Šipoš mluvil mysliveckou mluvou, v níž slovo „barvaÿ
znamená „krevÿ. Na člověka totiž nezapůsobí citově zrovna nejlépe, když někdo
řekne: „Trefil jsem ho do srdce a krvácel.ÿ Zcela něco jiného je slyšet větu: „Trefil
jsem ho na komoru a barvil.ÿ (V obou případech jde ovšem o lovnou zvěř, nikoliv
o člověka.) A pan Šipoš ještě zdůrazňoval: „Slovo myslivec je od slova mysliti,
nikoliv stříleti. A myslící člověk přece nesnese na patronách barvuÿ.

I byly další starosti s barvením. Ukázalo se, že lepší je napřed barvit čísla; ta
nelze tak snadno drhnout jako šípy. Z obarvených čísel pak E. C. Hammerstein
na základě výsledků, které získali Fan, Fano a Fannaucq, tvořil množiny, které
se staly barvami pro šípy. A prof. Hammerstein především čekal, až mu celý graf
zakoření. To se stalo a vypadalo to tak, jak znázorňuje následující obrázek. Zde
jsem však porušil zákon České republiky zakazující propagaci hnutí směřujících
k potlačení lidských práv. Nakreslil jsem totiž NYÍLKERESZT čili šípový kříž,
znak to někdejších maďarských fašistů — nyílasů. Proto jako samoobslužná policie
mám povinnost sám sebe rozehnat, takže přednáška nemůže pokračovat.
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Dne 5. února 2005 zemřel prof. RNDr. Bohdan Zelinka, DrSc. Odešel kolega,
který většinu svého života věnoval matematice, výchově studentů a práci pro Jed-
notu, dlouholetý předseda liberecké pobočky JČMF a člen výboru MVS/ČMS. Pra-
videlně zasílal své příspěvky do naší „Drbnyÿ – ať již žertovné či vážně míněné.
Účastníkům konferencí i čtenářům „Drbnyÿ zůstane v paměti jako nenahraditelný
zástupce věčně nepřítomného prof. Hammersteina.

V únoru Bohdan definitivně odpověděl na svou klasickou otázku, zda přijde
prof. Hammerstein: bohužel, již definitivně nepřijde. Odešel a s ním i jeho matěj-
kelty, omikrony a další matematické jazykolamy a neuvěřitelné myšlenkové kon-
strukce a parodie, kterými nás po léta bavil. Přinášíme jeho poslední dosud neu-
veřejněný příspěvek. Pro Bohdana typický a snad i svým způsobem symbolický.

Jan Kratochvíl, Jiří Rákosník

Profesor Hammerstein a nadpřirozený jev
Informace ČMS 61 (červen 2005), 28

Toto je ještě dodatek k článku o návštěvě H. Lebesguea v Rejvízu.1 Zde prof.
Hammerstein už nepůsobí jako pasivní pozorovatel, ale jako aktivní tvůrce děje.
To, co o něm uvedeme, by sám rozhodně ostře popřel, protože tvrdí, ze s jakými-
koli nadpřirozenými osobami a ději nechce a nebude mít naprosto nic společného.
Skončili jsme líčením, jak prof. Hammerstein seděl u okna v penzionu Rejvíz a
začínal si uvědomovat, co by mohlo být jinak, než on dosud myslel. Pobrukoval si
při tom: „Jako Dán, jako Dán, jako Dán!ÿ A byla chmurná a sychravá jesenická
noc — taková noc, kdy jezdíval rytmistr Petersen. Prof. Hammerstein si už podle
Lebesgueových zápisků uvědomoval, co by mělo následovat. Stejně jako kdysi Le-
besgue i on ucítil ostrý poryv vzduchu a v rašeliništi se objevil bílý velitelský kůň
se strašlivou postavou ve vysoké čáce. Postava se vrhla k němu se svým staroan-
glickým tykáním: „Another cantankerous damned discrete mathematician! What
doest thou make here? Why art thou here? Thou disturbst my peace!ÿ Zdálo se,
že Petersen nerozeznává Hammersteina od Lebesguea. Náhle se však jeho pohled
změnil: „Oh thou, oh excuse me, oh you! Oh you brave discrete mathematician!
Thou hast saved — oh, you have saved me!ÿ Rozjel se na koni po dvoře penzionu.
Nakonec se kůň vypjal a jezdec pozvedl ruku k čáce k zasalutování prof. Ham-
mersteinovi. A náhle se kůň i jezdec rozsypali v bílý popel. Z popele vylétla bílá
holubice a odlétla — zachráněná duše rytmistra Petersena. A zase prudce dopadl
na zem proud deště, jak je to v té krajině obvyklé, a odplavil popel do hloubi
Mechových jezírek.

1E. C. Hammerstein: Návštěva Henriho Lebesguea v Rejvízu, Informace MVS č. 58, září 2002,
str. 38.
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Asistent prof. Hammersteina přednáší profesorův příspěvek.
Vyšné Ružbachy 2004, foto Stanislav Jendroľ
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