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Historie čísla π

Práce mapuje historii chápání konstanty vyjadřující poměr obvodu kružnice k jejímu průměru,
kterou dnes označujeme řeckým písmenem π. Je chronologicky rozdělena do sedmi kapitol, z
nichž první čtyři (od počátku civilizace do konce osmnáctého století) se ve shodě s dobovým
chápáním věnují metodám, jež umožňovaly výpočet stále přesnějších aproximací π (měřeno
počtem desetinných míst, na které bylo správně spočteno), stěžejní šestá (devatenácté století)
důkazům iracionality a transcendence π a sedmá se vrací zpět k výpočtům aproximací, tentokrát
však pomocí počítačů v druhé polovině dvacátého století.

Zpracování historické části je kvalitní. Autorka neopomněla žádnou kulturu Starého světa,
která problém poměru obvodu kruhu k průměru (resp. obsahu k čtverci průměru) řešila, a popis
jejich výsledků přehledně člení podle chronologicky-geografického hlediska na kapitoly První
zmínky o π (Egypt a Mezopotámie), Starověké Řecko, Dálný východ (Čína a Indie) a Úpadek
ve středověké Evropě. Přehled výsledků jednotlivých kultur je úplný, přesný a matematicky
detailní, což je zvláště důležité, neboť historii čísla π se věnuje řada populárních publikací, které
matematickou stránku opomíjejí. Autorka v některých případech uvádí i moderní hypotézy o
vzniku některých výsledků, neboť odvození nebylo historicky považováno za důležité a tudíž ani
zaznamenáváno. Významnější chyby obsahuje tato část práce dvě – na str. 28 jsou dvě rovnosti,
které vzdor autorčinu tvrzení nejsou výsledkem dosazení do obecnějšího vzorce uvedeného na
předchozí straně, a první z nich není ani platná, a na str. 39 chybějí ve dvou vyjádřeních π tečky
na konci, znamenající nekonečnou řadu, čímž je fakticky položena rovnost mezi π a racionální
číslo.

Z hlediska vlastního přínosu je stěžejní kapitola šestá. Zde autorka dokazuje iracionalitu a
transcendenci čísla π a též některé historicky i myšlenkově související výsledky, jako důkaz
existence transcendentních čísel a transcendenci Eulerovy konstanty. Důkazy těchto výsledků
jsou poměrně obtížné (přesto, že autorka neuvádí původní historické důkazy, ale jednodušší
důkazy novější), proto jsou v literatuře uváděny prakticky výhradně v podobě předpokládající
matematicky zkušeného čtenáře a pro studenty bakalářského studia jsou nepřístupné. Autorka
rozpracovala obtížné kroky důkazů tak, aby byly srozumitelné i pro méně erudované čtenáře,
právě zhruba na úrovni bakalářského studia učitelství matematiky. Bohužel, v jednom případě
patrně sama nepochopila podstatu, protože závěr důkazu iracionality π je zmatečný a chybný.
Autorka se také patrně otrocky drží značení ve zdrojích, z nichž čerpala, o čemž svědčí např.
použití Z+ místo u nás standardního N. Celkově však tuto kapitolu hodnotím po obsahové
stránce jako velmi dobrou.

Závěrečná sedmá kapitola, věnovaná aproximacím π pomocí výpočetní techniky, je sice pře-
hledově úplná, chybí v ní však matematický obsah, tedy alespoň stručný náčrt metod, kterými
byly výsledky dosaženy.

Slabinou práce je jazyková stránka. Obsahuje některé – i vážné – gramatické chyby („osob-
nosti se zasloužiliÿ, „kameny dopadaliÿ, počeštení jmen amerických matematiků z Chudnovsky
na Chudnovský), ale především je dosti slabá stylisticky. Řada formulací je nevhodných či ma-
toucích, do té míry, že narušují plynulost čtení textu („Vyřeší se v ní (kapitole, pozn. autor
posudku) spousta okolností ve vztahu k πÿ, „I na pobřeží velkých řek Jang – c – tiang žily



vyspělé národy s bohatými matematickými znalostmi – Čínaÿ, „(renesance byla) největší po-
krokový převrat, který lidstvo dosud zažiloÿ, „vědci, kteří se zasloužili o vývoj čísla πÿ). V
některých případech chybné formulace vedou až k matematicky chybným tvrzením („nekonečné
číslo πÿ – čímž se myslí, že má nekonečný desetinný rozvoj). Za snad vůbec největší jednotlivou
chybu práce považuji tvrzení z Úvodu, že „V polovině 20. století se podařilo prokázat, že počet
desetinných míst π je nekonečnýÿ, které je v přímém rozporu s bezprostředně předcházejícím
konstatováním, že iracionalita π je známa od roku 1761. Autorka patrně naráží na výsledek
K. Mahlera, který v roce 1953 ukázal, že π není Liouvilleovo číslo, avšak interpretuje ho chybně.

Za příkladné lze naopak označit rozsáhlé, různorodé Zdroje. Jejich forma odpovídá pravidlům,
stejně jako důsledné odkazy v textu.

Shrnutí:

Práce obsahuje jednotlivé – v některých případech i vážné – chyby, naplňuje však formu
bakalářské práce. Nezpochybnitelně obsahuje vlastní přínos autorky. Doporučuji, aby byl uznána
jako práce bakalářská.
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