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indukce. Přílohou práce je didaktický materiál ukazující možnost rozvíjení algoritmu
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1.3.1 Vzdělávání učitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.1.4 Eukleidův algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.2.3 Kořeny polynomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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B.3 Eukleidův algoritmus . . . . . . . . . . . .
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Úvod
Matematik, který není tak trochu básníkem, nemůže býti dokonalým matematikem.
Weierstrass1

Vymezení tématu disertační práce
Tématem, které stálo na začátku práce, bylo srovnání využití principů a algoritmů ve
vyučování matematice na úrovni středních všeobecně vzdělávacích škol. Principy chápeme jako široce uplatnitelná (často nedokázaná). Algoritmické metody se vyznačují
mimo jiné pevně danou (úzkou) množinou vstupních údajů.
Po prvotním ohledání tématu se ukázalo několik skutečností. Prvním zjištěním
byla obrovská šíře tématu. Řešením bylo zúžení tématu na využití principů (především principu indukce) a algoritmů v dělitelnosti, a to zejména přirozených čísel. Tato
oblast je mimořádně bohatá právě na algoritmy, které se vyvíjely spolu se svými zápisy. Nicméně práce se zabývá i užitím algoritmů ve výuce geometrie, a to v rámci
matematického kurzu pro nadané žáky.
Rovněž se ukázalo, že po teoretické stránce je tato oblast málo zpracovaná, zvláště
v české literatuře. Algoritmy se v matematice prosazují až od druhé poloviny 20. století a v didaktice matematiky se objevují zejména v souvislosti s programovatelným
učením, což není směr, který bych osobně ve výuce následoval. Zajímal jsem se o jejich využití v rámci běžné výuky, jakým způsobem jsou do ní zapojeny. Na základě
tohoto výzkumu jsem sestavil učební materiál, který sleduje výuku Eukleidova algoritmu jako postupně budovanou a rozšiřovanou metodu hledání největšího společného
dělitele. Ostatně právě Eukleidův algoritmus je pravděpodobně metoda, se kterou se
v českých středoškolských učebnicích nejdéle pojí slovo algoritmus, na druhou stranu
se vzhledem k vyučování této metody samotný název objevuje až v polovině 20. století.
Vedle algoritmů početních operací je pak častou ilustrací pojmu algoritmu ve středoškolských učebnicích, které se algoritmizací zabývají.
Mým záměrem je poukázat na využití algoritmických metod jakožto prostředku,
který má pomoci ve výuce dané oblasti matematiky (zde především dělitelnosti), rovněž pak na práci s principiálními poznatky. Právě středoškolské učebnice jsou důležitým zdrojem informací v této oblasti. Jejich vývoj ukazuje změny v chápání algoritmických metod a principů ve vyučování. Zkoumal jsem učebnice pro české všeobecně
1

Podle Dratvová, B. Metodologie matematiky. In: Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1924,
r. 53, č. 1–2, s. 60–71.
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vzdělávací střední školy od poloviny 19. století po současnost. Zde jsem se soustředil
na kapitoly věnované dělitelnosti, popřípadě na témata dělitelnost využívající a rozvíjející.
Další oblastí mého zájmu bylo využití algoritmických metod ve vzdělávání matematicky nadaných žáků. Dělitelnost a teorie čísel jsou častými tématy a náměty úloh,
se kterými se talentovaní žáci setkávají, at’ už v Matematické olympiádě či jiných soutěžích. Jiné typy aktivit nabízí projekt Talnet, který se zaměřuje na online vzdělávání
nadaných žáků v přírodních a technických disciplínách. V rámci projektu Talnet jsem
vyvíjel spolu se doc. RNDr. Zbyňkem Šírem Ph. D. kurz, který se zabýval algoritmy
nebo i dělitelností polynomů.

Obsah disertační práce
V první kapitole je stručně představena historie školství v českých zemích od roku
1848 po současnost s důrazem na školství střední. Obsah učebnic a tedy i výuka dělitelnosti jsou podmíněny podobou školství, jak jeho aktuálním stavem, tak jeho vývojem
a tradicí. V učebnicích lze zaznamenat společenský a jazykový vývoj a zejména vývoj
didaktických názorů, prostředků a cílů. Jde o stručný souhrn historie, jehož účelem je
zasazení výuky dělitelnosti do souvislostí, podrobněji je historie školství zpracována
v pracích O. Kádnera (viz [2] nebo [3]), M. Bečvářové (viz [1]), Z. Veselé (viz [12])
a dalších.
Považuji za potřebné předložit přehled teorie dělitelnosti, která by čtenáře uvedla
do problému z vědeckého hlediska. Z něj plyne řada otázek, metod a náhledů na dělitelnost jako součást středoškolského všeobecného vzdělávání. Učinil jsem tak ve druhé
kapitole. Tvrzení jsou dokazována, což umožňuje sledovat závislost celé teorie dělitelnosti na induktivním charakteru přirozených čísel. Vedle dělitelnosti přirozených
a celých čísel je zde zníněna i dělitelnost polynomů a její vztah ke kořenům polynomů.
Důkazy jsem sestavil podle vlastních úvah, popřípadě s přihlédnutím ke knihám [39]
a [37].
Třetí kapitola je těžištěm celé práce, z jejíhož obsahu se odvíjejí výsledky práce.
Je v ní popsán výskyt dělitelnosti ve středoškolských učebnicích. Kapitola je členěna
podle tří časových úseků oddělenými roky 1908 a 1948. Každý oddíl se zaměřuje na
jiný aspekt učebních textů. V prvním období se pozornost soustředí na metody a algoritmy dělitelnosti a jejich výklad, nebot’ právě v tomto období je jejich počet největší.
Navíc se jejich prezentace vyvíjí a mění, stejně tak jejich znázorňování pomocí různých schémat. Ve druhém období více vstupují do výuky dělitelnosti slovní úlohy jako
odraz snahy ukázat její praktické využití a přiblížit a zatraktivnit látku žákům. Rovněž
se začínají ve větší míře vydávat sbírky úloh. Třetí období je ve znamení bouřlivého
vývoje vyučování (nejen) dělitelnosti. Nejprve dělitelnost mizí z učebnic pro vyšší oddělení středních všeobecně vzdělávacích škol, poté se vrací jako pomůcka pro výuku
množin, výroků a důkazových metod. Jako samostatné téma se znovu objevuje až v 80.
letech, v současné době je dělitelnost dokonce i tématem maturitní zkoušky z matematiky. Proto se kapitola věnuje využití dělitelnosti v uvedených tématických celcích,
stejně tak v úlohách sbírek.
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Čtvrtá kapitola se pokouší vymezit pojmy princip a algoritmus s důrazem na vyučování matematice. S dělitelností je úzce spojený princip indukce. Z algoritmů je
nejvíce pozornosti věnováno Eukleidovu algoritmu a jeho didaktickému využití. Tato
kapitola se do značné míry opírá o informace ze třetí kapitoly.
Pátá kapitola zachycuje využití algoritmů ve vzdělávání nadaných žáků. Největší
prostor je věnován jednomu z matematických kurzů projektu Talnet. Jsou zde popsány
dvě části kurzu, které se zabývají algoritmickými metodami jednak v geometrii (řezání
mnohoúhelníků), jednak v algebře (polynomy). Rovněž je zde vyhodnocena diskuze
studentů o pojmu algoritmus.
V závěru jsou pak shrnuty výsledky celé práce a navrženy možné směry dalšího bádání. Disertační práce je doplněna seznamem literatury a dvěma přílohami. První příloha uvádí přehled schémat algoritmů prvočíselného rozkladu a Eukleidova algoritmu,
která se vyskytují v učebnicích. Druhou přílohu tvoří učební materiál, který ukazuje
rozvíjení algoritmu pomocí množiny vstupů, a to na příkladu Eukleidova algoritmu.
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Kapitola 1
Přehled vývoje českého školství
V této kapitole podáme stručný přehled školství v českých zemích a na Moravě v Rakousku, později Rakousko–Uhersku, Československu a České republice. Zaměříme se
především na školství střední. Hlavním zdrojem byly knihy [2] a [3] Kádnera1 , dále
pak práce Bečvářové [1], Veselé [12] a Mikulčáka [7], [8].

1.1 České školství od roku 1848 po první světovou válku
1.1.1

Stav rakouského školství před rokem 1848

Rakouské školství v první polovině 19. století bylo velmi zaostalé a nevyhovovalo
ani potřebám své doby. Zásadním změnám školství bránil konzervatismus státních
úředníků a katolické církve, která zde zastávala dominantní roli; přetrvával tak lehce
upravený systém josefínského školství. Velkým problémem bylo sociální postavení
a hmotné zaopatření učitelů – plat byl nuzný, navíc si jej kantoři museli vybírat od
rodičů žáků sami, což se ne vždy dařilo.
Kádner [2] píše:
Sám všemocný kníže Metternich uznal sice v rozmluvě se známým spisovatelem německým Adalbertem Stifterem, že rakouský učitel patří k nejdůležitějším osobám ve státě a že je nutno zabezpečiti jeho postavení, ale přece jen
nakonec rozmluvy namítl, odkud jen vzíti peníze k provedení těchto plánů,
načež prý Stifter odpověděl: „To nevím, ale tolik vím, že státy pro to, aby
vzpamatovaly se ze škod vznikajících z nedostatečného vzdělání lidu více peněz musí vynakládati, než kdyby ihned bylo školství náležitě zařízeno.“
([2], str. 85)
1

Otakar Kádner (1870–1936), přední osobnost české pedagogiky první poloviny 20. století, profesor
Univerzity Karlovy. Autor mnoha prací z oblasti pedagogiky, např. Dějiny pedagogiky, Stručné dějiny
pedagogiky nebo Vývoj a dnešní soustava školství [2].
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1.1.2

Exnerova-Bonitzova reforma (1848–1849)

V polovině 19. století se žádné zásadní změny v základním (elementárním) školství neděly. Zůstával systém triviálních (obecných) škol (nižší stupeň; učilo se hlavně trivium,
tj. čtení, psaní, počítání), dále hlavních a normálních (vzorných) škol. Vyučovacím jazykem byla němčina. Povinná docházka trvala od 6 do 12 let, následovaly nedělní
opakovací kurzy až do 18 let2 .
Rok 1848 změnil především systém středního školství. Dne 16. 9. 1849 byl vydán
Nástin organizace gymnázií a reálek v Rakousku F. Exnera3 a H. Bonitze4 (císařem
Františkem Josefem I. byl potvrzen až v roce 1854). Mezi jeho přínosy patří:
• Latina přestala být vyučovacím jazykem. Stala se jím němčina (až nyní se němčina stala povinným předmětem na gymnáziích).
• Zvýšil se podíl matematiky a přírodních věd ve vyučování, byl zplnohodnotněn
zeměpis (odtržen od dějepisu).
• Byl uplatňován dvojstupňový systém vyučování: Střední školy byly rozděleny na
nižší a vyšší stupeň, na každém byly jednotlivé disciplíny probírány v různém
rozsahu a pojetí, na nižším stupni názorně, na vyšším pak více exaktně.
• Zrušil se status třídních učitelů5 , jednotlivé předměty učili specialisté.
• Ustanovila se maturitní zkouška na gymnáziích.
• Padl monopol na vydávání středoškolských učebnic (do té doby všechny učebnice vydával Studijní fond). Každá učebnice však musela být schválena ministerstvem vyučování.
• Snaha o laicizaci středního školství. Rakouská gymnázia v té době byla pod
silným vlivem katolické církve, zejména řádů. Pokus to byl však jen částečně
úspěšný, zvláště kvůli nedostatku peněz a konzervativnosti úřadů.
• V r. 1850 byly zřízeny zemské úřady školní, které měly nad školami pedagogický
a didaktický dozor; důraz byl kladen na náboženské otázky.
V roce 1850 začal vycházet první rakouský pedagogický časopis, Zeitschrift für
die österreichischen Gymnasien vedený Bonitzem. Soustředilo se na objasňování a obhajobu reformy. Časopis vycházel až do roku 1920.
Provádění reforem v praxi bylo však pomalé a nedůsledné, částečně vinou nedostatku financí. Reforma vyvolala v konzervativních a církevních kruzích odpor. Tlak
vyvrcholil v podobě církevního patentu ze dne 5. 1. 1855, kterým byl vyhlášen konkordát, tj. smlouva mezi papežem a císařem. Z něj pak vyplynulo mimo jiné následující:
2

Pro dívky byly opakovací kurzy později zkráceny do 15 let.
Franz Friedrich Exner (1802–1853), německý filosof.
4
Hermann Bonitz (1814–1888), německý filolog, profesor klasické filologie na Vídeňské univerzitě
v letech 1849–1866, poté ředitel gymnázia v Berlíně.
5
Třídní učitelé před rokem 1848 na středních školách vyučovali třídu všem předmětům kromě náboženství. Byla to jedna z podstatných překážek při zvyšování úrovně vyučování.
3
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• Veškeré vyučování katolíků bylo pod dohledem církve (biskupa), muselo být
v souladu s vírou.
• Učitelé museli být bezvadně katolického smýšlení (Kádner [2], str. 97). Církvi
také náleželo právo dosazovat a odvolávat učitele, plně tak ovládala vnitřní život
školy. Stát nadále zajišt’oval pouze finanční prostředky.
Nastala však jedna důležitá změna: Učitelé již nevybírali poplatky za učení od rodičů žáků sami. Tato povinnost přešla na obce. Je třeba dodat, že mnohdy byla tato
činnost nedůsledná, docházka byla leckde nedbalá (Kádner [2], str. 99).
Prohraná válka proti sardinsko-francouzskému vojsku v roce 1859 vyústila v pád
Bachova absolutismu a posléze vývoj v mocnářství si vynutil změny ve školství.
V říjnu 1860 bylo zrušeno ministerstvo vyučování, bylo obnoveno až v roce 1867.

1.1.3

60. léta a Základní zákon školní (1869)

Nespokojenost se stavem mocnářství, která se hromadila v 60. letech, vedla i k dalším
reformním krokům ve školství.
Dne 12. prosince 1867 byl vydán říšský zákon, který stanovil, že:
• Věda a vyučování jsou svobodny.
• Zakládat výchovné ústavy je oprávněn každý občan, který prokázal zákonnou
způsobilost.
• Výuka náboženství má být obstarávána příslušnou církví, státu však náleží nejvyšší vedení všeho školství a výchovy.
• Všechny jazyky „v zemi obvyklé“ ([2], str. 111) jsou rovnoprávné ve škole,
úřadě i veřejném životě.6
V témže roce byl schválen i Základní zákon o zastupitelstvu říšském, který ponechal říšské radě kompetenci zřizovat univerzity a vydávat základní zákony o školách obecných a středních; jednotlivé země pak spravovaly technické, odborné a reálné
školy.
Další omezování vlivu církve ve školství znamenal Zákon o postavení školy k církvi ze dne 25. května 1868. Stanovil mimo jiné:
• Dozor nad školami, elementárními i středními, příslušel státu, církev pečovala
jen o výuku náboženství. Církevní školy získaly právo veřejné až po splnění
zákonných podmínek.
• Veřejné školy se staly přístupné všem občanům bez rozdílu náboženského vyznání.
• Schvalování učebnic bylo právem státní správy.
6

K tomuto paragrafu však nevyšla prováděcí vyhláška, což vyvolávalo národnostní spory. Viz Kádner [2], str. 111.
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• Učiteli se mohli stát pouze zákonně způsobilí občané.
Nový Základní zákon školní (ministra L. Hasnera a profesorů Glasera a Beera),
upravující obecné školství, byl vydán 14. května 1869 a zůstal v platnosti až do zániku
mocnářství. Přitom samotné jeho schválení bylo neobvykle rychlé.
Obsahem zákona bylo:
• Právo dozoru nad školami se přesunulo z církve na stát.
• Veřejné školy byly přístupné žákům bez rozdílu vyznání.
• Bylo zavedeno rovné právo na elementární vzdělávání.
• Rozšířil se obsah vyučování, zvláště o reálie. Zavedl se povinný tělocvik.
• Zlepšily se vyučovací metody.
• Byla zavedena povinná osmiletá docházka.
• Kladl se důraz na prohloubení vzdělání učitelů, učitelé se vzdělávali v seminářích při univerzitách (byly zřizovány již před rokem 1850).
• Učitelský plat byl uspokojivě navýšen a zajištěn státem.
• Zrušil se monopol státu na vydávání učenic pro vyšší stupeň elementárních škol.
• Samospráva se začala podílet na organizaci škol.
Zákon narazil nejen na (pochopitelný) odpor církevních kruhů7 , ale i na odpor ze
českých politiků (Staročechů i Mladočechů), kteří ho považovali za pokus o centralizaci a další germanizaci školství. Čeští předáci agitovali proti volbám do nově zřizovaných školních rad, byla napadána osmiletá povinná školní docházka, zastánci zákona
mezi Čechy byli tiskem pranýřováni a umlčováni. Státní správa tvrdě zasáhla: Rozpustila odbojná okresní zastupitelstva, trestala a suspendovala učitele, dokonce vyslala
armádu vymáhat dlužné školní poplatky. Zemský výbor pak Němce najmenoval členy
školních rad a Češi ztratili možnost ovlivňovat správu školství v zemi. Německá správa
vystavěla řadu měšt’anek, českých přibylo méně. Odpor Čechů začal opadat v roce
1872, kdy Mladočeši odstranili tento bod ze svého programu; na sjezdu v roce 1874
pak zdůraznili význam vzdělání lidu a moderní školy.
Katolická církev se rychle zorientovala v situaci a zaujala pozice ve školních orgánech. Tudíž laicizace školství zdaleka nebyla důsledná, někde vliv církve dokonce
zesílil. Navíc bylo možné zakládat školy při mnišských kongregacích.
Hlavním problémem zákona bylo jeho nepochopení a odmítnutí občany, přišel
„shora“: Nařízení o učitelských platech a školní docházce se někde prováděla částečně
7

Papež Pius IX. označil zákon za neblahý a zhoubný, linecký biskup J. Rudigier vydal proti zákonu
pastýřský list takového rázu, že list musel být zkonfiskován a biskup byl obžalován ze zločinu rušení
veřejného pokoje. Viz Kádner [2], str. 114–115.
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nebo vůbec, zákon obsahoval výjimky v jednotlivých zemích (Halič, Bukovina)8 . Některé cíle nebyly dosaženy vinou špatných úředníků, kteří zákon prováděli.
Kádner uvádí, že díky tomuto zákonu se v 80. letech 19. století vzdělanost v nejpokrokovějších částech mocnářství dostala na stejnou úroveň jako vzdělanost v nejzaostalejších pruských provinciích ([2], str. 119).
V 70. letech se plně projevily potíže a překážky v prosazování školního zákona. Vídeňský krach roku 1873 vedl k neochotě obcí vydržovat školy a stavět nové. Sedlákům
se nelíbila ztráta levné dětské pracovní síly v důsledku zavedení osmileté docházky.
Také se projevilo zklamání z nesplnění příliš ambiciózních plánů reformy.
Konzervativní katolické kruhy rovněž vyvíjeli snahu navrátit dominantní vliv na
školství církvi.
Za úřadování ministra K. Stremayra v letech 1871 – 1879 byly vydány výnosy
o užívání učebnic a školních pomůcek, o nových měrách a vahách9 , o zařízení škol,
o činnosti zemských školních inspektorů; byly vydány nové osnovy pro měšt’anky
a obecné školy.

1.1.4

Školství od 80. let do Marchetovy reformy (1908)

V 80. letech se zvedla nová vlna odporu politiků proti stávající zákonné úpravě školství. Jejím výsledkem byla novela zákona z roku 1883, která upravila zákon o obecném školství následovně:
• Stanovila úlevy ze školní docházky po dvanáctém roce věku (na venkově tak
mohla probíhat pouze šestiletá školní docházka). Mohlo se vyučovat i jen polodenně10 . Na jednoho učitele připadlo až 160 žáků.
• Omezila se výuka reálií, tělocvik pro dívky byl prohlášen za nepovinný.
• Zemské školní konference se měly konat každých 6 let místo každých 3 let (konference byly zavedeny již v roce 1781).
• Správa škol se povinně účastnila náboženských cvičení.
• Správa školy musela být téhož vyznání jako většina žáků, musela vykonat i zvláštní zkoušku z náboženství.
• Učitel mohl být disciplinárně potrestán za své mimoškolní aktivity.
Byl to citelný zlom ve vývoji, návrat ke zastaralému obecnému školství.
8

Svobodné město Terst zákon vůbec neprovedlo až do zániku říše. Viz Kádner [2], str. 129
Viz například učebnici Č. Jarolímka [92].
10
Kádner uvádí, že v roce 1900 jedna třetina škol v mocnářství vyučovala polodenně ([2], str. 125).
9
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1.1.5

Školství po Marchetově reformě (1908–1909)

V roce 1908, za ministra vyučování G. Marcheta, proběhla další středoškolská anketa,
která vyústila v novou reformu školství, především středního. Zdůrazňáno bylo zachování charakteru gymnázia, pouze se rozšířily reálie, zjednodušila se učební látka,
aby se ulevilo žákům. Pozornost se více upírala na zemské jazyky, tělocvik a volitelné
předměty.

Čechy
Morava
Slezsko
Celkem

Gymnázia
22
15
1
38

Reálná gymnázia
24
10
1
35

Reálky
30
13
–
43

Tabulka 1.1: Počty středních škol ve školním roce 1917–1918 podle
Z. Veselé [12], str. 68
Kvalita elementárního školství se v různých částech Rakouska–Uherska před první
světovou válkou velmi lišila. Školy v českých zemích byly na velmi dobré úrovni.
Válka však velmi tvrdě zasáhla jak školy (budovy škol byly přeměňovány na kasárna
a nemocnice), tak učitele (pokrokoví učitelé byli pronásledováni „ochránci morálky“
a „vlastenci“, mnozí učitelé byli odvedeni na frontu, nahradili je často nezkušení
učitelé nebo učitelky, dokonce i studenti měšt’anek). Počet škol je zachycen v Tabulce 1.1.5.11

1.2 Čeština na (středních) školách do vzniku Československa
První, kdo vyučoval češtině na střední škole, byl J. Jungmann, a to na gymnáziu v Litoměřicích v letech 1800 až 1815. Později se připojili K. I. Thám v Praze, J. Chmela
v Jičíně a Hradci Králové, V. A. Svoboda v Jindřichově Hradci, J. V. Sedláček v Plzni
a další.
V roce 1816 vydala dvorská studijní komise dekrety, kterými vyhlásila, že v místech s českou nebo smíšenou populací mají učitelé a prefekti umět česky i německy,
dále se mohlo cvičit v překládání z latiny do češtiny a ve slohu. Znalost češtiny byla
doporučena i teologům, požadována u lékařů a ranhojičů. O dva roky později bylo doporučeno učit češtině, aby byl dostatek úředníků ovládajících jak němčinu, tak češtinu.
Školní úřady však těmto nařízením nevěnovaly pozornost, zůstala tak pouze na papíře.
Ve školním roce 1848–1849 byla čeština povinným předmětem s dotací 2 až 3 hodiny týdně na gymnáziích: Akademickém v Praze, v Hradci Králové, v Jičíně, v Jindřichově Hradci a v Písku, dále na řádových gymnáziích v Mladé Boleslavi, v Německém
Brodě, v Klatovech, v Litomyšli a v Rychnově. Také bylo povoleno na těchto školách
11

Více informací lze nalézt v knize [2], str. 133.
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vyučovat česky náboženství, zeměpis, dějepis a přírodopis, ne všechno se ale uskutečnilo.
V květnu 1864 odhlasoval český zemský sněm rovnoprávnost češtiny a němčiny
jako vyučovacího jazyka. Jeden z uvedených jazyků měl být jazykem vyučovacím,
druhý pak povinným předmětem na středních školách. Stav byl potvrzen Zákonem
o rovnoprávnosti jazykové na školách až 18. 1. 1866.
Impulzem pro rozvoj českých středních škol bylo rozdělení Karlo–Ferdinandovy
univerzity na německou a českou v roce 1882. Posléze však byl zbržděn ordonancemi
ministra P. Gautsche z 29. června 1886, kterými omezoval české střední školy. Přesto
se české školství postupně až do světové války rozmnožovalo a mohutnělo. Celý proces upevnění a vybudování českého středního školství vyvrcholil v prvních letech po
vzniku Československé republiky, kdy definitifně padlo upředňostňování německých
škol.

1.3
1.3.1

Status učitelů
Vzdělávání učitelů

Reformy z roku 1849 stanovily, že učitelé elementárních škol mají absolvovat dvouleté
kurzy při vzorných školách. Do kurzů byli přijímáni mladíci starší šestnácti let, kteří
s dobrým prospěchem absolvovali dvě nebo tři třídy gymnázia nebo reálky. V českých zemích byly tři kurzy české (v Praze, Hradci Králové a Litoměřicích), dva německé (v Praze a Litoměřicích) a jeden oboujazyčný (v Českých Budějovicích). Dočasně také byly povoleny jednoroční kurzy podle místních potřeb, v Mladé Boleslavi
český, v Chrudimi a Plzni oboujazyčné a v Chebu, Jáchymově, Chomutově a Liberci
německé. Hlavní důraz byl kladen na praktické dovednosti, učilo se jen tomu, co učitel potřeboval „ve škole a kostele“ (Kádner [2], str. 104). Kurz byl zakončen výroční
zkouškou, po jejím složení byl absolvent způsobilý vyučovat na triviálních a hlavních
školách.
Od roku 1850 se učitelé dále vzdělávali v seminářích a vědeckých ústavech zřizovaných při univerzitách.
Za ministra K. Stremayra (v letech 1871–1879) vyšly nařízení o přípravkách k učitelským ústavům a nový organizační status učitelských ústavů. Počty ústavů v Rakousku v 70. a 80. letech jsou zachyceny v Tabulce 1.3.1 Novela zákona z roku 1883
pak omezila vzdělávání učitelů. V roce 1886 vyšla nová osnova pro učitelské ústavy,
která rušila univerzitní semináře pro učitele, omezila reálie a matematiku ve vyučované látce, naopak byly přidány hodiny hry na varhany a náboženství. Došlo tak ke
snížení požadavků na učitelské vzdělání a vzdělávání. Další změny ve vzdělávání učitelů (obecného školství), i přes ministerské ankety a diskuze odborníků, se až do první
světové války neuskutečnily.
Již před rokem 1849 byly při univerzitách zřizovány stolice pedagogiky, které měly
připravovat středoškolské učitele. Neexistovaly však jednotné předpisy, které by stanovily požadavky na kandidáty.
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Země
Čechy
Morava
Slezsko
Dolní Rakousy
Horní Rakousy
Solnohrady
Štýrsko
Korutany
Krajina
Přímoří
Tyroly a Vorarlberk
Halič
Bukovina
Dalmácie
Celkem

Ústavů pro učitele
1872 1881 1882
10
12
12
3
4
4
3
3
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
4
4
6
6
6
1
1
1
1
1
1
40
42
42

Ústavů pro učitelky
1872 1881 1882
2
3
4
2
3
3
1
1
1
2
5
6
1
1
1
–
–
–
1
2
2
1
1
–
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
–
1
1
1
1
1
19
27
28

Tabulka 1.2: Počet učitelských ústavů v letech 1872, 1881 a 1882 v
Rakousku podle Veselé [12], str. 43
Až v roce 1850 byly ustanoveny na univerzitách zkušební komise pro kandidáty
učitelství. Byly určeny podmínky a pravidla pro středoškolské učitele, stanovily se
aprobační kombinace (matematika se studovala pro gymnázia v kombinaci s fyzikou,
přírodopisem nebo filozofickou propedeutikou12 , pro reálky byly povolené kombinace
s fyzikou nebo deskriptivní geometrií). Způsobilým učit na středních školách se mohl
stát kandidát, který složil zkoušky učitelské způsobilosti.
V srpnu 1870 byla řádová gymnázia vyzvána, aby všichni učitelé měli složenou
státní zkoušku (přitom pouze jedna šestina učitelů vyhovovala tomuto kritériu). Mnoho
ústavů pak bylo převzato státem.
V roce 1897 byly upraveny zkoušky učitelské způsobilosti pro středoškolské učitele, zvýšil se počet aprobačních kombinací, sjednotily se aprobace pro různé typy
školV roce 1911 byl přijat nový zkušební řád, zavedly se jednotné komise pro všechny
typy středních škol. V roce 1904 se zavedly zkoušky kandidátek učitelství, ty však
mohly učit pouze na dívčích školách.

1.3.2

Kariérní systém středoškolských učitelů

Absolvent zkoušky učitelské způsobilosti nejprve strávil na škole zkušební rok; první
pololetí hospitoval u jemu přiděleného vedoucího učitele, ve druhém pololetí pak bezplatně vyučoval pod jeho dohledem. Poté se učitel stal suplujícím profesorem (po zemřelém profesoru, profesoru na dovolené apod.) nebo provizorním učitelem (v nově
otevíraných paralelkách). Skutečným učitelem se pak mohl stát, pokud byl vybrán
12

Úvod do filozofie.
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v konkurzu, po třech letech13 se stal (pokud se osvědčil) definitivním profesorem,
který měl zajištěno stálé místo a penzi.
Celý kariérní systém středoškolských učitelů byl pevně určen, za rozličných okolností a z různých příčin však byl měněn, více viz knihu Kádnera [2] nebo Bečvářové [1].

1.4
1.4.1

Typy středních všeobecně vzdělávacích škol
Gymnázium

Gymnázium představovalo typ střední školy postavený na výuce klasických jazyků,
mělo připravovat na studium na univerzitě. Stručně shrneme jeho stav před reformami
po roce 1848.
Roku 1805 vstoupily v platnost úpravy středních škol, jejichž autorem byl F. I. Lang.
Rušily systém třídních profesorů a nahrazovaly je odbornými učiteli. Gymnázia měla
být v univerzitních městech šestiletá, jinde pětiletá. Důraz byl kladen na latinu, dále
se učila matematika, zeměpis, dějepis a přírodní vědy (na pětiletých školách nebyla
fyzika). Celkem se učilo 18 hodin týdně, pro podrobnosti viz Tabulku 1.4.1.
Třída
Latina
Řečtina
Zeměpis a dějepis
Matematika
Přírodní vědy
Náboženství

I.
9
–
3
2
2
2

II.
9
–
3
2
2
2

III.
9
2
3
2
–
2

IV.
9
2
3
2
–
2

V.
9
2
3
2
–
2

Tabulka 1.3: Vyučování na pětitřídním gymnáziu po roku 1805 podle
Kádnera [2], str. 226
O tři roky později vyšel Gymnasial kodex, shrnutí nařízeních, předpisů, osnov a instrukcí pro učitele; platil po celou první polovinu 19. století. Jeho uplatňování naráželo
na nedostatek peněz.
Ve stejném roce byla zreformována i filozofická studia (filozofické kurzy), mezičlánek mezi gymnázii a univerzitami. Byla dvouletá nebo tříletá (pokud byla zřízena
při univerzitách). Důraz byl kladen na výuku latiny (byla vyučovacím jazykem do roku
1849). Vyučovaly se filozofie, matematika, dějepis, náboženství a řečtina, volitelnými
předměty byly přírodní vědy, estetika, pedagogika, dějiny umění a technologie.
V roce 1847 bylo v celé rakouské monarchii pouze 84 gymnázií, z toho 47 státních,
ostatní vedly řády.
Reformy po roce 1848 změnily podstatně tvář gymnázií: Podle Exnerova a Bonitzova Nástinu organizace gymnázií a reálek v Rakousku se filozofické ústavy spojily
13

Do tříletého období se započítávala i doba na pozici suplenta, proto často byl učitel rovnou jmenován definitivním profesorem. V roce 1917 bylo od této tříleté zkušební doby upuštěno úplně.
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s gymnázii a vzniklo tak osmileté gymnázium, dělené do dvou stupňů po čtyřech letech. Na nižším stupni bylo poskytováno elementární vzdělání, na vyšším stupni pak
filozoficko–historické a matematicko–přírodovědné vzdělání.
V českých zemích se vyučovalo v němčině, na dvojjazyčných ústavech i v češtině.
Němčina se stala povinným předmětem. Latina se vyučovala od první třídy, řečtina
od třetí třídy (viz Tabulku 1.4). Hodinová dotace matematiky byla zvýšena. V osmé
třídě se vyučovala filozofická propedeutika (psychologie a logika, zbyly ze zrušených
filozofických studií), od r. 1855 i v sedmé třídě. Nově přibyly jako nepovinné předměty
kreslení, zpěv, tělocvik a moderní jazyky.
Ročník
Náboženství
Latina
Řečtina
Mateřský jazyk
Dějepis zemský
Matematika
Filozofická propedeutika
Fyzika a přírodověda
Celkem

I.
2
8
–
4
3
3
–
2
22

II.
2
6
–
4
3
3
–
2
20

III.
2
5
5
3
3
3
–
3
24

IV.
2
6
4
3
3
3
–
3
24

V.
2
6
4
2
4
4
–
2
24

VI.
2
6
4
3
3
3
–
3
24

VII.
2
5
5
3
3
3
–
3
24

VIII.
2
5
6
3
3
–
2
3
24

Celkem
16
47
28
25
25
22
2
21
186

Tabulka 1.4: Předměty na gymnáziu po r. 1849 podle Kádnera [2], str. 234
V roce 1855 došlo k drobným přesunům hodin, na vyučování matematice se nic
nezměnilo.
Konkordát měl za důsledek přerušení reformních kroků. Již v letech 1853 a 1854
vyšly ministerské výnosy, které posilovaly katolický charakter gymnázií. Státní orgány
se vzdaly možnosti kontrolovat připravenost učitelů, toto právo připadlo biskupům,
stejně tak právo kontrolovat veškeré vyučování. Profesorem gymnázia se nově mohl
stát pouze katolík. Proto v roce 1863 bylo v říši sto tři katolická gymnázia, jedno
evangelické a dvě řecko-katolická.
Obrat nastal až po změně režimu a reformách v 60. letech: přibývá státních škol,
stát dokonce přebírá některé církevní školy. Opět je vyžadována státně ověřená připravenost učitelů. Zároveň se naříká na přetěžování žáků.
V 70. letech se hlavní síly soustředily na budování nových škol a na úpravu platových podmínek. V roce 1873 byly učitelé zařazeni do úřednických tříd.
Osmdesátá léta charakterizuje boj o podobu gymnázia. Vyvstával stále jasnější odpor proti systému škol, postavenému na novohumanistickém základě. Bylo voláno po
větším zastoupení přírodních věd, moderních jazyků a matematiky, po zavedení povinného kreslení a tělocviku. Maturity byly označovány za přebytečné, brojilo se proti
přetěžování žactva.
V roce 1882 vyhlásila vláda anketu, která vedla k následujícím úpravám:
• Vyučování klasických jazyků bylo upraveno, důraz byl kladen na historickou
stránku antiky.
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• Zmenšil se počet písemných prací.
• Byly zavedeny tělocvik a kreslení (2 resp. 3 hodiny týdně ve všech třídách).
• Osnovy matematiky a fyziky byly zrevidovány a upraveny, matematika byla posílena o dvě hodiny týdně ve všech třídách.
• Zavedl se nový český a německý pravopis.
• Počet hodin stoupl na 28 – 31 hodin týdně.
V roce 1884 vychází nová osnova pro gymnázia, ovšem doporučujícího, nikoliv
direktivního rázu, a v roce 1885 spis Weisungen zur Führung des Schulamtes an
der Gymnasien in Oesterreich (znovu vydán 1896 a 1901), který obsahoval praktické
pokyny o třídních knihách, vysvědčeních nebo maturitních zkouškách.
Další úprava osnov pak proběhla v roce 1900.
Marchetova reforma byla vyhlášena 20. března 1909 a zavedena do prvních až čtvrtých tříd ve školním roce 1909–1910, poté se postupně rozšiřovala do vyšších tříd
až do roku 1913. Osnova původně vyšla pro německé ústavy, pro české školy pak v Drtinově Reformě středoškolské s českého hlediska v roce 1909 a ve Věstníku českých
profesorů XVII.
Výsledkem reformy bylo:
• Na českých ústavech byla opět němčina povinná (původně byla povinná jen v letech 1866–1868) s týmž počtem hodin jako čeština. Na německých ústavech byla
čeština nepovinná, teprve zájem Němců vedl v roce 1912 k ustanovení češtiny
jako povinného předmětu.
• Nepovinnými předměty byly zemské jazyky, moderní řeči, kreslení na vyšším
gymnáziu, zpěv, stenografie, deskriptivní geometrie, později v Haliči i chlapecké
ruční práce.
• Stoupl počet hodin na 30 – 32 hodin týdně (viz Tabulka 1.5).
Vyučování matematiky bylo na gymnáziu nově rozvrženo do tří stupňů: nižší stupeň (první až třetí třída), střední (čtvrtá a pátá třída) a vyšší stupeň (šestá až osmá
třída). V osmé třídě se opakovala probraná látka a ukazovaly se historické a filozofické
souvislosti.14
Vojenské napětí v Evropě pak vedlo v roce 1910 k zavedení cvičení ve střelbě
v nejvyšších dvou třídách, od roku 1914 pak probíhaly výklady důstojníků o vojenství
a v roce 1915 se zavedly pochodová cvičení a hry vojenského rázu, kterým přihlíželi
důstojníci.
14

Například v učebnici [73] B. Bydžovského a J. Vojtěcha je kapitola věnovaná historii a současnému
postavení matematiky.
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??

I.
2
4
8
–
–
2
3
2
–
–
3
1
2
27

II.
2
4
7
–
2
2
3
2
–
–
3
–
2
27

III.
2
3
6
5
2
2
3
–
2
–
2
–
2
29
–
2
–
2
29

???

???

IV.
2
3
6
4
2
2
3

V.
2
3
6
5
3
1
3
3
–
–
–
–
2
28

VI.
2
3
6
5
4
1
3
2 nebo 3
–
–
–
–
2
28 nebo 29
3
–
4
2
–
–
2
28 nebo 29

??

??

VII.
2
3
5
4 nebo 5

VIII.
2
3
5
5
4/3†
–
2
–
3/4†
2
–
–
2
28

Celkem
16
26
49
28 nebo 29
19 nebo 20
10
23
9 nebo 10
12 nebo 13
4
10
1
16
224 nebo 226

Na českých školách bylo v prvním a druhém ročníku o hodinu méně.
Zde byly dějepis a zeměpis spojeny, s dotací 3 hodin týdně v prvním semestru, ve druhém semestru se neučily.
???
Fyzika a chemie byla spojena s přírodopisem, učily se 3 hodiny týdně.
†
První semestr/ druhý semestr.

?

Tabulka 1.5: Vyučování na gymnáziích po r. 1909 podle Kádnera [2], str. 243

Ročník
Náboženství
Vyučovací jazyk
Latina?
Řečtina
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika a chemie
Fil. propedeutika
Kreslení
Krasopis
Tělocvik
Celkem

1.4.2

Reálka

Reálky (reálné školy) měly studenty vzdělávat na základě moderních potřeb, s důrazem na praktické dovednosti.
Do reforem na konci 40. let 18. století se však témeř nerozvíjely. Roku 1770 vznikla
ve Vídni Real–Handlungsakademie, první skutečná reálka; už o rok později byla rozšířena na dvouletou. Přijímala patnáctileté mladíky.
Podle návrhu revizní komise (1799) a následně podle Schulkodexu (1805) měly
být v hlavních městech nebo obchodních centrech zakládány reálky, které měly poskytovat obchodní, průmyslové a hospodářské vzdělání jako vyšší stupeň elementárních
škol. Vznikaly často při vyšších učilištích, technikách a odborných školách. Do osnovy
byly zařazeny všeobecné předměty (náboženství, moderní jazyky, reálie atd.), ve vyšších třídách pak odborné nauky (technologické, obchodní, zemědělské). Byl to jediný
typ elementárních škol (až na vzorné hlavní školy), který používal v té době systém
odborných učitelů.
V Čechách vznikly první reálky v Rakovníku (lesnická, 1829)15 , v Liberci (průmyslově–obchodní, 1837) a v Praze (přípravka ke studiu na technice, 1833).
Reformy z roku 1849 pevně zařadily reálky do systému rakouského školství:
Ze čtvrtých tříd bývalých hlavních škol se vytvořily dvou- nebo tříleté nové ústavy,
které zůstaly s hlavními školami spojeny, takzvané nesamostatné reálky (podreálky).
Jejich cílem bylo připravit na řemeslnická, hospodářská a obchodní povolání (hodinové
dotace viz v Tabulce 1.6).
Ročník
Náboženství
Mateřský jazyk
Druhý živý jazyk
Zeměpis a dějepis
Matematika
Užitá aritmetika s účetnictvím
Přírodopis a přírodozpyt
Technologie
Kreslení
Krasopis
Celkem

I.
2
3
3
2
6
–
4
–
6
2
28

II.
2
3
3
2
–
3
4/2?
5
4/6?
2
28

Celkem
4
6
6
4
6
3
7
5
11
4
56

Tabulka 1.6: Vyučování na podreálkách (1849) podle Kádnera [2], str. 103
?

První semestr/ druhý semestr.

Rozhodnutím z 6. září 1849 reálky se staly šestiletými ústavy, rozčleněnými na
dva tříleté stupně. Poskytovaly středoškolské všeobecné vzdělání bez klasických jazyků a připravovaly ke studiu na technikách.
15

V prvním ročníku byly 4 hodiny matematiky, pro hospodáře a řemeslníky 6 hodin kreslení; ve druhém ročníku 4 hodiny matematiky a 2 hodiny kupeckého počtářství; ve třetím ročníku 6 hodin kreslení.
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Úprava z 13. srpna 1851 mění reálky zpět na „pouhé“ odborné školy pro obchodníky a živnostníky (Viz Tabulku 1.7).
Ročník
Náboženství
Vyučovací jazyk
Druhý živý jazyk
Zeměpis a dějepis
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Strojnictví
Aritmetika? ?
Matematika
Geometrie a rýsování
Kreslení
Stavitelství
Krasopis
Celkem

I.
2
5
3
3
2
2
–
–
4
–
10
–
–
2
33

II.
2
5
5
3
2/–?
2/4?
–
–
4
–
4
6
–
2
33

III.
2
5
3
3
–
–
6
–
3
–
–
6
3
2
33

IV.
2
4
3
4
2
–
2
–
–
9
–
6
–
2
34

V.
2
3
3
4
2
4
2
–
–
5
–
10
–
(2)
35(37)

VI.
2
5
3
4
2
4
2
2
–
2
–
10
–
–
34

Celkem
12
25
20
21
9
13
12
2
11
16
14
38
2
8 (10)
202 (204)

Tabulka 1.7: Reálky po r. 1851 podle Kádnera [2], str. 257
?

První semestr/ druhý semestr.
?
? Směnkařství a celnictví.

Obliba reálek od 50. let 18. století stoupá. V roce 1861 jich bylo v mocnářství už
třicet osm. V roce 1867 se upravily osnovy:
• Odstranil se výklad o clech, monopolech a strojnictví.
• Je zmenšena hodinová dotace chemie a kreslení.
• Posilují se moderní jazyky, zeměpis, dějepis, matematika a přírodní vědy.
O rok později se zvýšil počet ročníků na sedm, studium se rozdělilo na čtyřletý
nižší stupeň a tříletý vyšší stupeň. Reálky opět poskytovaly všeobecné vzdělání s důrazem na matematicko–přírodovědné předměty, opět byly chápány jako přípravky pro
studium na technikách a zemědělských vysokých školách.
V roce 1869 byly zavedeny maturitní zkoušky. Přitom zákonodárství reálek měly
v kompetencích jednotlivé země, v českých zemích bylo schváleno v roce 1874, na
Moravě o pět let později (Viz Tabulky 1.4.2 a 1.4.2).
Problémem reálek byly vysoká týdenní dotace hodin a vysoké požadavky, maturanti však měli silně omezené možnosti dalšího studia. Během dalších let byl vyvíjen
tlak na přiblížení reálek gymnáziím, což se odrazilo v úpravách osnov v letech 1879
a 1898, kdy byly přidány hodiny jazykům, naopak omezilo se vyučování matematice.
Marchetova reforma se reálek příliš nedotkla, výnos z 8. dubna 1909 zachovává
sedmitřídní reálky i vysoký počet hodin.
Vyučování matematiky se na nižším stupni shodovalo s vyučováním na gymnáziích, avšak na vyšších reálkách se velmi lišilo, nebyl zde použit trojstupňový systém.
24

Ročník
Náboženství
Čeština
Zeměpis a dějepis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Geometrie a rýsování
Kreslení
Krasopis
Tělocvik
Němčina (nepovinná)
Celkem

I.
2
4
3
3
3
–
–
6
–
2
2
5
30

II.
3
4
4
3
3
–
–
3
4
2
2
5
33

III.
2
3
4
3
–
3
–
3
4
–
2
4
34

IV.
2
3
4
4
–
3
3
3
4
–
2
3
34

V.
2
3
3
5
2
–
3
3
4
–
2
4
34

VI.
2
3
3
5
2
3
3
3
2
–
2
3
34

VII.
2
3
3
5
2
4
–
3
4
–
2
3
34

Celkem
15
23
24
28
12
13
9
24
22
4
14
27
215

Tabulka 1.8: Vyučování na českých reálkách (1874) podle Kádnera [2], str. 258
Ročník
Náboženství
Čeština
Němčina
Francouzština
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Geometrie a rýsování
Deskriptiva
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Kreslení
Krasopis
Tělocvik
Celkem

I.
2
4
5
–
–
3
3
–
–
3
–
–
5
2
2
29

II.
2
4
3
5
2
2
3
3
–
3
–
–
4
–
2
33

III.
2
4
3
5
2
2
3
3
–
–
3
–
4
–
2
33

IV.
2
3
3
3
2
2
4
3
–
–
3
3
4
–
2
34

V.
2
3
3
3
3
–
5
–
3
3
–
3
4
–
2
34

VI.
2
3
3
3
3
–
5
–
3
2
3
3
2
–
2
34

VII.
2
3
3
5
3
–
5
–
3
2
4
–
2
–
2
34

Celkem
14
24
23
24
15
9
28
9
9
13
13
9
25
2
14
231

Tabulka 1.9: Vyučování na moravských reálkách (1879) podle Kádnera [2], str. 259

25

1.4.3

Reálné gymnázium

Reálná gymnázia vznikla po Exnerově – Bonitzově reformě. Měla spojit výhody klasického gymnázia a moderní reálky. Na jedné straně jim však bylo vytýkáno, že se
málo zaměřují na reálie a kreslení, na druhé straně přílišný utilitarismus a materialismus (Kádner [2], str. 264–265).
V roce 1849 vyšel status, který umožňil, aby nižší reálka mohla být přípravou
i pro vyšší gymnázium, nižší reálka tak mohla být spojována s nižším gymnáziem.
První reálné gymnázium pak vzniklo v Táboře v roce 1862, vyučovalo se zde česky.
Osnovu pro něj vypracoval jeho tehdejší ředitel V. Křížek (viz Tabulku 1.10). Další
gymnázia podle táborského vzoru vznikla v Chrudimi (1863), v Praze na Malé Straně
(1865), v Plzni (1871) a poté i v dalších městech.
V roce 1870 se uskutečnila anketa, která měla vyjasnit postavení reálného gymnázia. Vyplynulo z ní, aby společný zůstal pouze nižší stupeň gymnázia a reálky.
V roce 1872 (v Čechách, na Moravě 1874) pak vyšly nové osnovy: Žáci třetích
a čtvrtých tříd se učili zvlášt’ jen v předmětech rozdílných pro gymnázium a reálky,
od páté třídy se pak učili zvlášt’ ve všech předmětech. Jak se ukázalo, velkou nevýhodou bylo přetížení žáků ve třetí a čtvrté třídě, přitom výsledky (například v matematice
studentů reální větve oproti studentům reálek) byly slabé. Původní nadšení pro zřizování tohoto typu škol opadalo, počet reálných gymnázií klesal.
Radikální změna v oblibě nastala po Marchetově reformě. Na tento typ střední
školy se dokonce změnila i některá gymnázia a reálky. Vše zapříčinilo vydání nových
osnov (viz Tabulku 1.11). Výhodou reálného gymnázia byla možnost odložit rozhodnutí žáka, kterou větev bude studovat, až na čtrnáctý rok jeho věku.
Na českých školách přibyla ještě němčina se stejnou hodinovou dotací jako čeština,
francouzštině byla ve třetím ročníku ubrána hodina.
Osnova vyučovacího jazyka, latiny, matematiky, kreslení, psaní a tělocviku se shodovala s gymnazijními osnovami, matematika se vyučovala třístupňovým systémem.

1.4.4

Další typy gymnázií

Po roce 1908 vznikl nový typ střední školy, takzvané reformní reálné gymnázium16 .
Bylo osmileté, osnova nižšího čtyřletého oddělení se shodovala s osnovou reálek, osnova vyššího stupně je popsána v Tabulce 1.12.
Reformní reálná gymnázia měla původně nahrazovat reálná gymnázia tam, kde
existovala jen reálka, k níž by se reformní reálné gymnázium připojilo pouze jako
paralelní třídy ve vyšším oddělení. Postupně se však začala objevovat i samostatné
ústavy (v Čechách ve Vrchlabí, ve Slezsku v Bohumíně).
Vlastní rozvoj reformních reálných gymnázií nastal až po vzniku Československa.
Děčínský typ gymnázia (podobně jako valašskomeziříčský typ) byl zřízen za Marchetovy reformy. První ústav tohoto druhu vznikl v Děčíně: Místní reálné gymnázium
(v obvyklé formě) začalo vyučovat ve školním roce 1899 – 1900 a když se později
16

Jiný název byl reálné gymnázium typu B, toto označení se však podle Kádnera [2] nevžilo. Reálné
gymnázium typu A pak byl nový název pro původní reálné gymnázium.

26

27

2
6
–
2
4
–
3
3
–
2
–
5
–
2
–
29

Náboženství
Latina
Řečtina
Čeština
Němčina
Francouzština
Dějepis a zeměpis
Matematika
Fyzika
Přírodopis
Lučba
Deskriptiva a rýsování
Kreslení
Krasopis
Fil. propedeutika
Celkem

2
6
–
2
4
–
3
3
–
2
–
3
4
1
–
30

II.
2
6
–

r.

2
4
–
3
3
2/–?
–
–/ 2?
2
–
4
–
2
–
28 30

4

g.

III.

28

–
–
–

–

6
4

g.

–
–

3
4
3
–

2
4

2

3
2
4

3

–
–

r.

30

IV.

28

–
–
–

–

5
4

g.

–
–

4
4
–
3

2
3

2

V.

30

2
4
4

2

–
–

r.

VI.
g. r.
2
6
–
5
–
2
3
–
2
3
4
–
4
2
2
–
2
–
4
–
–
29 30

VII.
g. r.
2
6
–
4
–
2
4
–
2
3
2
4
4
–
–
3
–
4
–
2
–
2
–
29 30

VIII.
g.
2
5
5
3
4
–
2
1
4
–
–
–
–
–
2
28

Celkem
g.
r.
16
14
46
18
26
–
17
14
30
26
–
9
24
22
24
25
12
12
9
9
3
11
10
22
4
22
3
5
4
–
228 209

?

První semestr/ druhý semestr.

Tabulka 1.10: Vyučování na reálných gymnáziích (1862) podle Kádnera [2], str. 267

I.

Ročník

28

I.
2
4
6
–
–
2
3
–
2
–
–
–
3
1
2
25

II.
2
4
6
–
2
2
3
–
2
–
–
–
3
–
2
26

III.
2
3
6
5
2
2
3
–
–
–
2
–
2
–
2
29
–
2
–
2
29

??

??

??

IV.
2
3
6
4
2
2
3
–

V.
2
3
6
4
3
1
3
2
2
–
–
–
–
–
2
28

VI.
2
3
5
3
3
1
3
2
2
2
–
–
–
–
2
28

VII.
2
3
5
3
3
1
3
–
2
2
3
–
–
–
2
29
2
–
2
–
4
3
–
–
2
29

?

?

VIII.
2
3
5
3

Celkem
16
26
45
22
18
11
23
4
12
4
12
3
10
1
16
223

??

Dějepis a zeměpis byly v sedmém ročníku spojeny, s dotací 3 hodiny.
Přírodopis, chemie a fyzika byly ve čtvrtém ročníku spojeny, s dotací 3 hodin.

?

Tabulka 1.11: Vyučování na reálných gymnáziích (1908) podle Kádnera [2], str. 273

Ročník
Náboženství
Vyučovací jazyk
Latina
Druhý živý jazyk (francouzština)
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Deskriptiva
Přírodopis a geologie
Chemie
Fyzika
Fil. propedeutika
Kreslení
Krasopis
Tělocvik
Celkem

Ročník
Náboženství
Vyučovací jazyk
Latina
Druhý živý jazyk (francouzština)
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis a geologie
Fyzika a chemie
Fil. propedeutika
Kreslení
Tělocvik
Celkem

V.
2
3
7
3
3
1
3
3
–
–
2
2
29

VI.
2
3
7
3
3
1
3
3
–
–
2
2
29

VII.
2
3
8
3
3
1
3
–
4
1
–
2
30

VIII.
1
3
8
3
?
?

2
2
4
2
–
2
30

Celkem
7
12
30
12
12
3
11
8
8
3
4
8
118

Tabulka 1.12: Vyučování na vyšším stupni reformních reálných gymnázií (1908) podle Kádnera [2], str. 275
?

Dějepis a zeměpis byly v sedmém ročníku spojeny, s dotací 3 hodiny.

mělo otevírat vyšší oddělení, byla vytvořena nová kombinace gymnázia a osmitřídní
reálky; měla první dvě třídy společné, v ostatních ročnících se studenti učili některé
předměty zvlášt’.
Za Marchetovy reformy byla přidána i reálně gymnaziální větev. Vyučování tak
bylo v první a druhé třídě pro všechny společné, ve třetí a čtvrté třídě se žáci rozdělovali jen na řečtinu a francouzštinu a od pátého ročníku se rozdělovali na předměty
příslušné větve, v ostatních předmětech probíhala společná výuka (viz Tabulku 1.13).
Matematika se učila podle gymnaziálních osnov.
Čeština byla nepovinná, učilo se jí 3 hodiny týdně. Dalšími nepovinnými předměty
byly francouzština pro gymnazisty (od třetí třídy), angličtina pro žáky reální a reálně
gymnaziální větve (od páté třídy) nebo latina pro realisty (od páté třídy).
Další ústavy tohoto typu vznikly v Mostě v Rakousku a v Českých Budějovicích
(bylo otevřeno až po vzniku Československa), vyučovacím jazykem na všech těchto
školách byla němčina. Rakouská vláda tento typ, na rozdíl od následujícího, podporovala a snažila se jej prosadit i v dalších městech, kde chtěli vybudovat střední školu.
V říši vznikly tři ústavy valašskomeziříčského typu, a to ve Valašském Meziříčí, Brně a Pardubicích, na základě statutu z roku 1907 (vypracovaného prof. Drtinou
a prof. Wagnerem). Byly to dívčí školy s českým vyučováním. Po celou dobu jejich
existence byla snaha je transformovat na obvyklá reálná gymnázia, už revize osnov
v roce 1910 (ředitelem brněnského ústavu Bezdíčkem, viz Tabulku 1.4.4) přiblížila
tyto školy k reálným gymnáziím.
Ústavy pak jako tento typ školy postupně zanikly, valašskomeziříčský v roce 1916,
brněnský v roce 1917 a pardubický v roce 1919. Tím tento typ střední školy vymizel.

29

30

2
4
8

–
–
–
–
2
3
–
–
2
–
–
–
4
1
2
28

Náboženství
Němčina
Latina

Řečtina
Francouzština
Angličtina
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Rýsování
Deskriptiva
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Fil. propedeutika
Kreslení
Psaní
Tělocvik
Celkem

–
–
–
2
2
3
1
–
2
–
–
–
4
–
2
29

2
4
7

II.

–
–
–
2
2
3
1
–
–
–
3
–
3
–
2
27

sp.
2
3
6
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5

–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5

III.
g. rg.
– –
– –
– –
–
–
–
2
2
3
1
–
1
1
2
–
3
–
2
28

sp.
2
3
6
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4

–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4

IV.
g. rg.
– –
– –
– –
–
–
–
3
1
3
–
–
2
2
–
–
–
–
2
18

sp.
2
3
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11

r.
–
–
–

–
–
3| {z 3}
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
2| {z 2}
–
–
–
1
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
11 11

V.
g. rg.
–
–
–
–
6| {z 6}
–
–
–
4
1
3
–
–
2
–
–
–
–
–
2
17

sp.
2
3
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11

r.
–
–
–

–
–
2| {z 2}
–
2
–
–
–
–
–
1
–
–
2| {z 2}
–
–
2| {z 2}
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
12 11

VI.
g. rg.
–
–
–
–
6| {z 6}
–
–
–
3
–
3
–
–
2
–
3
2
–
–
2
20

sp.
2
3
–
4(5)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9(10)

r.
–
–
–
–
–
–
4/3?
–
2
–
–
–
–
3/4?
2
–
–
2
18

sp.
2
3
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

r.
–
–
–

–
–
3| {z 3}
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
2| {z 2}
–
–
–
1
–
–
–
2
–
–
–
–
10 12

VIII.
g. rg.
–
–
–
–
5| {z 5}
–
–
–
19 12
10
23
3
–
11
3
11 12
4
14
1
16
185

sp.
16
26
27
28(29)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50(51)

–
20
–
–
–
–
–
6
2
2
–
–
–
–
–
52

Celkem
g.
rg.
–
–
–
–
22
22

sp. – společné předměty; g. – předměty gymnazijní větve; rg. – předměty reálně gymnazijní větve; r. – předměty realní větve
Svorka značí, které větve byly danému předmětu vyučovány společně.
?
První semestr/ druhý semestr.

–
–
3| {z 3}
–
2
–
–
–
–
–
1
–
–
2| {z 2}
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
10 10

VII.
g.
rg.
–
–
–
–
5| {z 5}

Tabulka 1.13: Vyučování na gymnáziu děčínského typu (1908) podle Kádnera [2], str. 278–279

I.

Ročník

–
20
9
–
–
2
–
8
2
3
1
–
8
–
–
53

r.
–
–
–

31

2
6
–
5
–
–
3
3
3
–
–
–
–
–
4
1
2
29

Náboženství
Čeština
Latina
Němčina
Francouzština
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Propedeutika
Kulturní dějiny řecké a římské
Úvod do deskr. geometrie
Kreslení
Krasopis
Tělocvik
Celkem

2
3
7
4
–
2
2
3
2
–
–
–
–
–
3
–
2
30

II.
2
3
6
3
5
2
2
3
–
–
2
–
–
–
2
–
2
32

III.
2
3
6
3
3
2
2
3
–
2
2
–
–
–
2
–
2
32

IV.
2
3
6
3
3
3
1
3
3
3
–
–
–
–
–
–
2
32

V.
2
3
6
3
3
3
1
3
3
2
–
–
–
–
–
–
2
31

VI.

VII.
kl. m.
1
1
3
6
3
3
3
3
–
3
–
2
–
1
4
2
2
–
–
2
–
–
2
32

VIII.
kl. m.
1
1
3
5
3
3
3
4
–
2
–
2
–
4
3
2
–
–
2
–
–
2
32

Celkem
kl. m.
14
27
42 37
27
20
19
11
23
11 15
7
8
12
5
4
0
0
4
11
1
16
250

Tabulka 1.14: Vyučování na gymnáziu valašskomeziříčského typu (1910) podle Kádnera [2], str. 252, zvlášt’
pro klasické a moderní oddělení.

I.

Ročník

1.4.5

Dívčí školství

Schulkodex (1805) určil vychovávat dívky pouze na triviálních školách a v klášterech.
Roku 1860 vznikla v Písku vyšší dívčí škola. V Praze pak roku 1863 vznikla další
vyšší dívčí škola, původně tříletá, v roce 1870 byla rozšířena na čtyři třídy, v roce 1887
pak na šest tříd. Další dívčí škola, zvaná Vesna, byla založena v roce 1866 v Brně.
Účelem těchto škol nebyla příprava na vysokoškolské studium, ale pouze rozšíření
obecného vzdělání.
V roce 1890 vzniklo v Praze soukromé dívčí gymnázium spolku Minerva, první
dívčí střední škola, nezískala však status veřejné školy. Nejprve si studentky doplňovaly vzdělání (získané v měšt’ankách) v dvouleté přípravce, zvláště latinu a řečtinu.
Poté absolvovaly čtyřleté studium, osnovy byly stejné jako pro chlapecké gymnázium.
Na závěr se skládala maturita, avšak na Akademickém gymnáziu. Ve školním roce
1902–1903 byla zavedena osnova osmiletého gymnázia a ve školním roce 1910–1911
se ústav transformoval na obyčejné reálné gymnázium (typu A).
Teprve v prosinci 1900 byl vydán prozatímní statut, který umožnil vznik dívčí
střední školy, šestiletého dívčího lycea. Přijímala desetileté dívky nebo žákyně třetí
třídy měšt’anek, vždy po složení přijímací zkoušky. Studentky po absolvování školy
skládaly maturitní zkoušku (předpis byl pro ni vydán v roce 1901). Nový zkušební
řád, vydaný v březnu 1908, umožňoval hlásit se absolventkám k mimořádnému studiu na filozofické fakultě nebo, pokud složily doplňující zkoušky z latiny, ke studiu
farmacie. Další doplňovací zkoušky umožnily absolventkám učit některé předměty na
obecných a měšt’anských školách.
Definitivní status, spolu s novými osnovami, vyšel 14. října 1912. Přibyl v něm
povinný tělocvik, byla zavedena dvoustupňová výuka. Osnovy přiblížily lycea k reálkám a reálným gymnáziím. Tento proces pak vyvrcholil po vzniku Českosloveska, kdy
lycea byla přeměněna na reformní reálná gymnázia.

1.5

Školství v letech 1918 až 1948

Vznik Československa dal příležitost rozvinout české školství a upravit jej podle soudobých potřeb a představ. Tato příležitost však byla využita pouze částečně.
Celé školství se v první řadě muselo vyrovnat s válečnými ztrátami. Odstraňovaly
se také prvky školního života podporující rakouské mocnářství17 , rušila se nařízení
vydaná na podporu válečného úsilí.
Na Slovensku bylo třeba vybudovat od základů slovenské školství, které v důsledku
mad’arizace prakticky neexistovalo. Nedostávalo se učitelů, podle Veselé [12] byla až
třetina učitelů pedagogicky nekompetentní, až do konce roku 1921 působili na mnoha
místech, zejména od světa vzdálených, učitelé bez jakéhokoliv vzdělání, rolníci, řemeslníci, kteří svou práci vykonávali lacino, ovšem také velmi jednoduše (str. 73). Proto
byli na Slovensko učitelé umíst’ováni.
17

Učební osnovy pro české školy byly pouze přeložené osnovy německé, tomu odpovívalo i jejich
prorakouské zaměření.
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Vybudovaní dalších českých škol bylo potřebné i v dalších oblastech republiky.
Veselá [12] uvádí příklad Brna, kde v prosinci 1918 byly otevřeny tři střední školy a ve
školním roce 1919/20 dvě expozitury.18 Přesto však zde bylo 6 českých středních škol
pro 3244 českých studentů (průměrně bylo 40 studentů ve třídě) a 6 německých škol
pro 2090 německých studentů (průměrně 33 žáků ve třídě).
Rovněž se sjednocovala a centralizovala školská správa. Stát omezoval vliv církví
ve školství, už v listopadu 1918 vyšel ministerský výnos, který nařídil zemským školním radám oznámit ve školách, že náboženské úkony nejsou součástí výuky a nemají
vliv na prospěch žáků. Přesto se postátňování škol dělo obtížně, například na Slovensku byla po založení republiky pouze 22 % škol státních, ostatní spravovaly církve
(římsko- a řecko-katolická, evangelická, reformovaná církev a židovská obec) nebo
jednotlivci.

1.5.1

Střední školství v letech 1918–1939

Střední školství stálo před několika úkoly. Zakládaly se nové české a slovenské školy.
Bylo také třeba zmodernizovat jeho pojetí, obsahové změny výuky po roce 1908 nebyly postačující, charakter škol, i českých, byl rakušácký.
Dívčí školství nebylo rovnoprávné s chlapeckým. Již výnos z 19. listopadu 1918
stanovil, že privatistky si nadále (pokud si to jejich rodiče budou přát) budou s veřejnými žáky rovny v právu účastnit se výuky.
V poválečných letech převládala snaha zachovat oddělené dívčí střední školství.
Dívky se měly hlásit nejprve na dívčí školy, teprve po jejich naplnění se mohly hlásit
na chlapecké školy. V roce 1921 bylo toto nařízení zrušeno. Omezování dívčích lyceí
pak začalo v roce následujícím.
První úpravy osnov a zaměření všech typů středních škol se odehrály již v roce
1919. Ministerstvo je chápalo jako úpravy přechodné. Byl posilován laický charakter
škol, zvětšil se rozsah přírodovědného vzdělávání, role mateřského jazyka posílila.
Vzrostla snaha sjednotit různé typy středních škol, zjednodušit jejich systém. Po úpravě
z roku 1919 se gymnázia a reálná gymnázia lišila pouze tím, že místo 28 hodin řečtiny
na gymnáziích se na reálných gymnáziích vyučovalo 23 hodin francouzštiny a 5 hodin
deskriptivní geometrie. Na reálkách byla zavedena filozofická propedeutika v rozsahu
2 hodin.
Prudce se rozvíjejícím typem školy bylo reformní reálné gymnázium. Důvodů
vzrůstu jeho obliby bylo několik. Společnost tíhla k praktičtěji zaměřenému středoškolskému vzdělání. Reformní reálné gymnázium bylo pokládáno za předobraz jednotné školy spojující vzdělání humanitní a přírodovědné. Jeho oblíbenost se však na
konci 30. let utlumila, a to pro nejasnost jeho koncepce, velkou náročnost a pro nezdařilé úpravy osnov v roce 1927. Roli nejpopulárnějšího typu střední školy poté převzalo
reálné gymnázim.
Uvedené kroky správy ze začátku 20. let byly považovány za dočasné. V rámci
přípravy hlubší reformy byla v roce 1919 vyhlášena ministerstvem školství anketa.
18

Odloučená působiště, samostatné pobočky.
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Komise připravující dotazník byla složena ze zástupců ministerstva (Fr. Drtina, V. Appelt, B. Bydžovský, K. Velemínský) a dalších odborníků (A. Bayer, J. Brant, L. Červenka, Z. Franta, O. Chlup, J. Jeniště, O. Kádner, J. Kolmann, F. Lepš, F. Mašek,
S. Nikolau, J. Šafránek, K. Weigner). Dotazník byl zaslán všem českým a německým
středním školám, všem vysokým školám a také ministerstvům. Výsledky ankety však
byly rozpačité. Dotazník byl příliš rozsáhlý, obsahoval 227 otázek. Navíc řada otázek
byla nešt’astně formulována, umožňovaly například odpovědět pouze ano – ne, nebo
měly malou výpověd’ní hodnotu. Anketa také neukázala jasný cíl reformy, jak má připravovat střední škola do života i pro vysokoškolská studia.
Na začátku dvacátých let bylo vypracováno několik návrhů nových učebních osnov. Mezi nejvýznamnější patřily návrhy Jednoty českých matematiků a fyziků19 , klasických filologů a dále návrh J. Čeňka a P. Hájka. Většina návrhů se od sebe příliš
nelišila, rozdíly byly zejména v chápání role latiny ve výuce. Společným prvkem pak
byla délka středoškolského studia osm let20 a dělení do dvou oddělení, přičemž nižší
(čtyřleté) oddělení mělo být jednotné pro všechny žáky.21 Podle těchto návrhů se pak
odvíjela debata o budoucí reformě.
Všechny tyto návrhy zůstaly pouze na papíře, stejně tak návrh ministerského reformního oddělení vedený Maškem z roku 1923 i návrh, z části formulovaný do paragrafů nového zákona, vytvořený komisí v čele s B. Bydžovským. Ostatně provádění
hlubších změn ve školství se v polovině 20. let nesetkávalo s politickou podporou.
Jediným výsledkem všech poválečných snah tak byla tzv. malá středoškolská reforma, úprava osnov v roce 1927, viz Tabulky 1.15 a 1.16. Provedené změny neřešily
obecnější a zásadnější otázky položené v diskuzích. Pohled ministerského výnosu byl
uřednického rázu. Vytvořil dva společné čtyřleté základy, pro gymnázia a reálná gymnázia a pro reálky a reformní reálná gymnázia. Silně negativní dopad měla reforma
právě na reformní reálná gymnázia, kde na jedné straně byla deskriptivní geometrie
do páté a šesté třídy, na straně druhé došlo k neúměrnému posílení jazyků, i když počet hodin latiny byl snížen na polovinu. Vysoké školy technického charakteru se tak
obávaly nedostečné přípravy právě v technickém směru.
Nepříliš zdařilý zásah do osnov vyvolal další reformní úsilí. Na jaře 1930 se ministerským výnosem upravily osnovy pro nižší oddělení, sjednotily se první dva ročníky
všech typů středních škol. Tím se také nižší střední škola přiblížila ke škole měšt’anské. Od školního roku 1934/35 se začaly používat nové školní osnovy také pro vyšší
oddělení a do čtyřech let byly zreformovány všechny ročníky. Touto úpravou byl teprve potlačen rakouský systém, až tento zásah byl důkladný. Jeho závadou však bylo
jeho provedení pouze pomocí ministerských výnosů. Nebylo tak možné jakkoli systematičtěji zasáhnout do charakteru reálek, které se nadále řídily rakouskými zemskými
zákony.
Jednou z hlavních změn bylo společné čtyřleté nižší oddělení, což umožnilo odložit
rozhodnutí o profesní orientaci do pozdějšího věku. Princip jednotné školy byl vyvážen
19

Učební plán JČMF byl pokusně zaveden na reálném gymnáziu v Praze na Smíchově a na reálce
v Karlíně v roce 1921.
20
Návrh JČMF počítal s šestiletou střední školou a navazující dvouletou vysokoškolskou přípravkou.
21
Podrobněji viz [12], str. 90–94.
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Třída
Náboženství
Vyučovací jazyk
Jazyk německý?
Latina
Řečtina
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Filozof. propedeutika
Kreslení
Psaní
Tělocvik
Celkem

I. II.
2
2
4
4
4
4
6
6
— —
— 2
2
2
4
3
2
2
— —
— —
— —
3
3
1 —
2
2
30 30

III.
2
4
4
6
—
2
2
3
—
—
3
—
2
—
2
30

IV.
1
4
4
6
—
2
2
3
???
???

2
—
2
—
2
30

V. VI.
1 —
3
3
3
3
4
4
6
6
3
3
1
2
3
3
2
2
2
2
— —
— —
— —
— —
2
2
30 30

VII.
—
3
2
4
6
3
2
3
2
—
3
2
—
—
2
32

VIII.
—
4
2
5
6
??
??

2
2
—
4
2
—
—
2
32

Celkem
8
29
26
41
24
18
13
24
12
6
12
4
10
1
16
244

Tabulka 1.15: Vyučování na gymnáziích (1927) podle Kádnera [3], str. 96
?
??

Na školách s německým jazykem vyučovacím jazyk československý.
Dějepis a zeměpis měly v osmé třídě společnou dotaci 3 hodiny týdně.
???
Přírodopis a chemie měly společnou dotaci 2 hodiny týdně.

volbou nepovinných předmětů v dotaci 2 hodiny týdně.
V návaznosti na úpravy osnov byl výnosem z 12. 8. 1936 stanoven nový zkušební
řád, v lednu 1938 pak předpisy pro maturity.
Po roce 1933 se také diskutovalo o dalších otázkách, jako byly přetíženost osnov,
prodloužení sedmileté reálky na osmiletou nebo komplexní hodnocení žactva a zavedení školních psychologů. Mnohé z těchto snah se však střetávaly s nepříznivou
hospodářskou situací, vrcholila hospodářská krize. V důsledku toho se zavíraly i některé školy. Politické a společenské ovzduší v předvečer mnichovské dohody houstlo.
V tomto světle se objevovaly i nové návrhy na úpravu středního školství, které potlačovaly všeobecně vzdělávací charakter střední školy.22

1.5.2

Vzdělávání učitelů

V prvních dvou letech československého státu probíhala válkou přerušená diskuze
o zavedení vysokoškolského vzdělávání učitelů obecných a měšt’anských škol a o
zkvalitnění výuky středoškolských profesorů. Jediným výsledkem bylo založení Školy
vysokých studií pedagogických v roce 1921 v Praze a o rok později v Brně. Zde probíhalo dvouleté studium o sobotách a nedělích. Za ministra Dérera v roce 1929 pak
byla založena první státní pedagogická akademie, dvousemestrální v Bratislavě, a po
dobrých zkušenostech se v roce 1931 otevřely pedagogické akademie i v Brně a Praze.
22

Více viz Veselá [12], str. 106–7.
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Třída
Náboženství
Vyučovací jazyk
Němčina
Francouzština
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Deskr. geom. a rýsování
Filozof. propedeutika
Kreslení
Psaní
Tělocvik
Celkem

I.
2
6
5
—
2
2
4
2
—
—
—
—
4
1
2
30

II.
2
4
3
4
2
2
3
2
—
—
2
—
4
—
2
30

III.
2
4
3
4
2
2
3
—
—
3
2
—
3
—
2
30

IV.
1
3
3
4
3
2
4
??
??

2
3
—
2
—
2
32

V. VI.
1 —
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
4
4
2
3
3
2
— 4
3
3
— —
3
2
— —
2
2
32 32

VII.
—
4
2
3
?
?

5
3
—
4
2
2
2
—
2
32

Celkem
8
28
21
21
16
12
27
12
8
13
15
2
20
1
14
218

Tabulka 1.16: Vyučování na reálkách (1927) s československým vyučovacím jazykem
podle Kádnera [3], str. 97
?
??

Dějepis a zeměpis měly v sedmé třídě společnou dotaci 3 hodiny týdně.
Přírodopis a chemie měly ve čtvrté třídě společnou dotaci 3 hodiny týdně.

Akademie fungovaly až do roku 1939, kdy byly protektorátními orgány zrušeny, po
válce už znovu obnoveny nebyly. Vzdělávání učitelů obecných a měšt’anských škol
dále probíhalo na učitelských ústavech.
Po změnách v přípravě středoškolských profesorů bylo voláno hned po vzniku československého státu, poukazovalo se na nutnost zlepšit pedagogickou přípravu, udržet
nebo zvýšit odbornou přípravu a zlepšit náplň zkušebního roku.
Nově vyhlášená republika byla postavena před problém nebývalého nedostatku učitelů. Byl například dočasně zrušen zkušební rok pro nedostatek kandidátů23 . Od školního roku 1925/26 byl zvýšen hodinový úvazek. Středoškolští profesoři byli rovněž
povoláváni do diplomatických služeb24 . Po roce 1919 přibyly nové zkušební skupiny
(tj. kombinace aprobací), např. tělocvik a matematika. Nově se upravil zkušební řád
pro kreslení v kombinaci s matematikou a geometrickým rýsováním.
Byla ustavena ministerská komise pod vedením profesora Bydžovského, která pak
vydala v roce 1926 návrh na úpravy přípravy a zkoušek kandidátů středoškolských
učitelů. Návrh však pro nedostatek politické vůle přijat nebyl, komise byla rozpuštěna
a až do roku 1945 se v přípravě středoškoských učitelů nic podstatného nezměnilo.
23
24

Viz Kádner [3], str. 115
Viz Veselá [12], str. 109
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1.5.3 České (střední) školství za Protektorátu
Německá okupace a ustanovení Protektorátu Čechy a Morava dopadly na školství se
vší tvrdostí. Docházelo k postupnému oklešt’ování školství. V první řadě se měnily
osnovy škol a učební pomůcky tak, aby jednotlivé předměty podporovaly okupační
ideologii. Hlavním předmětem, zvláště na středních školách a měšt’ankách, se stala
němčina. České vysoké školy byly v roce 1939 zavřeny údajně na tři roky, ve skutečnosti byly obnoveny až po skončení války25 . Řada vysokoškolských učitelů se pak
zapojila do středního školství, at’ už jako učitelé nebo autoři učebnic.
Po německém vzoru se hlavními typy středních škol staly reálné gymnázium (chlapecké a dívčí) a gymnázium (pouze chlapecké). Byl potlačován všeobecný charakter
středních škol, byla vynechána výuka kreslení, rýsování, deskriptivní geometrie a úvod
do filozofie. Zavedla se umělecká výchova, pro dívky pak ženské ruční práce, nauka
o vedení domácnosti, sociální a zdravotní péče a péče o dítě a vaření.
Docházelo k perzekuci učitelů i studentů, nejen židovského původu. Řada škol byla
uzavřena nebo zabrána okupační správou. Jak válka pokračovala, zásahy do školství
se stupňovaly. Řada studentů a učitelů byla nasazena na práce doma i v Německu, někteří byli odsunuti do koncentračních táborů. Ve školním roce 1944/45 nebyly otevřeny
osmé třídy, žáci byli nasazeni ve válečném průmyslu. V témže roce byli septimáni zařazeni do tzv. Technische Nothilfe, kde odstraňovali následky náletů. V zimě se pro
nedostatek paliva nevyučovalo. Více viz knihu [12] Veselé, str. 127–131.

1.5.4

Školství mezi roky 1945 a 1948

Po ukončení bojů druhé světové války začala obnova všech oblastí veřejného života,
včetně školství. Předpisy vydané po 30. září 1938, které odporovaly demokratickému
duchu, byly zrušeny. Ze škol odcházeli příznivci nacistického režimu. Naopak se vraceli perzekvovaní učitelé a další pracovníci z koncentračních táborů a nasazení v bývalé Říši.
Byla činěna opatření, aby dopady na žáky a celý systém se umenšily. Postiženým
žákům bylo umožněno studovat, popřípadě ukončit studium, mimořádným způsobem.
Byla provedena revize učebnic a dalších pomůcek.
Byly vydány prozatímní osnovy pro školní rok 1945/46, které navazovaly na úpravu
osnov z roku 1933. Omezení technické výuky na reálném gymnáziu byla kompenzováno otevřením technické sekce v třetí a páté třídě, kde se rozšířila výuka matematiky,
fyziky a rýsování, posléze i deskriptivní geometrie a výtvarná výchova.
Mnohé školy byly znovu otevřeny, byt’ často ve skromných podmínkách. Některé
německé školy v pohraničí byly přeměněny na české. Znovu byly otevřeny vysoké
školy, dekretem prezidenta republiky z roku 1945 vznikly Vysoká škola politická,
Akademie výtvarných umění, Akademie múzických umění. V roce 1946 byla obnovena univerzita v Olomouci a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze. V následujícím roce byly založeny Vysoká škola sociální v Brně a vysoká škola Janáčkovavy
akademie múzických umění.
25

Je třeba připomenout, že v Praze dále působila německá univerzita; ta byla v roce 1945 zrušena.
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Dekretem prezidenta ze dne 27. 10. 1945 bylo zřízeno vysokoškolské vzdělávání
učitelů všech typů a stupňů škol na pedagogických fakultách a odděleních vysokých
škol. Dekretem ze stejného dne byl pak zřízen i výzkumný ústav pedagogický J. A.
Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.
Dále také pokračovaly diskuze o různých otázkách školství, o jednotné a diferencované škole. Žádné zákonné změny však v tomto směru až do komunistického převratu
nebyly přijaty.

1.6

Školství po roce 1948

V následujícím textu v krátkosti shrneme vývoj československého a českého školství,
především všeobecně vzdělávacího středního škoství, a vyučování matematice po roce
1948. Jako hlavní zdroje používáme práce [8] a [7] J. Mikulčáka a články [4] a [5]
D. Hrubého, dále pak knihu [9] F. Morkese.

1.6.1

Školství po reformě z roku 1948

V roce 1948 byl přijat nový školský zákon, který je spojován s osobou ministra školství Z. Nejedlého. První vzdělávací stupeň představovala pětitřídní národní škola.
Druhý stupeň představovala jednotná čtyřletá střední škola. Na ní navazovaly všeobecně vzdělávací čtyřletá gymnázia, různé typy čtyřletých středních odborných škol
(s maturitou) a odborná učiliště. Gymnázia se dělila na dvě větve, které se lišily volbou mezi latinou a deskriptivní geometrií.
Reforma se rovněž pokoušela modernizovat školskou matematiku, přiblížit jí soudobé odborné matematice, vystavět ji na strukturních a teoretických základech. Mezi
vůdčí představitele didaktiky matematiky tohoto období patřil E. Čech.
Už na tehdejší střední škole v prvních dvou ročnících se pracovalo s axiomy a větami, dokazovala se tvrzení. Na takový metodický přístup však nebyli ani žáci, ani
učitelé připraveni. Zřizovaly se doučovací kroužky pro žáky, kteří potřebovali doplnit znalosti a dovednosti. Naopak pro talentované žáky se otevíraly zájmové kroužky
z matematiky. Práce v obou případech byla učitelům započítávána do úvazku.
Navazující gymnázium pak látku zopakovalo a prohloubilo o další témata, osnovy
byly cyklické.
Dalším vývojem se ukázaly nedostatky nového pojetí. Především chyběla diferenciace střední školy i gymnázií. Učitelé, původně z měšt’anských škol, nebyly řádně
připraveni na nový přístup k výuce. Zlepšit přípravu kantorů se ministerstvo snažilo
dlouhodobým školením učitelů matematiky v Letovicích od 1. října do 22. prosince
1951. Tato snaha neměla uspokojivý výsledek.
Podstatně se změnilo postavení Jednoty českých matematiků a fysiků. V roce 1949
byl vytvořen monopol Státního pedagogického nakladatelství na vydávání učebnic.
Tím Jednota ztratila hlavní zdroj svých příjmů, rovněž musela přizpůsobit svou činnost
i nově nastolenému režimu. Přesto její působení v didaktice matematiky a učitelské
komunitě je v druhé polovině 20. století rozsáhlé.
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1.6.2

Školství po reformě v roce 1953

Když podle koncepce Zdeňka Nejedlého proběhly první čtyři ročníky školského systému, byla podle vůle politického vedení státu (proti vůli Z. Nejedlého) podle sovětského vzoru zavedena Jedenáctiletá střední škola (JSŠ) a její neúplná povinná část
Osmiletá střední škola (OSŠ). Návrh zákona nebyl dán do veřejné diskuse. Pedagogičtí pracovníci, kteří s novou koncepcí nesouhlasili, museli ze školství odejít. Odešel
i Zdeněk Nejedlý. ([7], str. 258).
Zkrácení výuky o dva roky si vyžádalo radikální změnu osnov matematiky, byla
odstraněna jejich cykličnost, látka se už znovu neopakovala. Posilovala se vědeckost
výuky, která se dostávala do sporu s psychickým vývojem žáků. Výsledkem bylo, že
žáci vycházeli ze školy s neúplným vzděláním. Mnohé vědomosti byly nabyty pouze
formálně. K tomu i přispívala přemíra látky, jednotlivá témata se stačila probrat, ale už
ne procvičit.
Výhrady k osnovám vznesla řada odborníků, včetně pracovníků Československé
akademie věd. Ta pro krátkost lhůt k opravám odmítla za změny převzít odpovědnost,
na úpravách učebnic se řada posuzovatelů podílela mimo oficiální cesty. Změněné požadavky pak učitelům zprostředkovávali krajští metodikové v Krajských ústavech pro
vzdělávání učitelů (později přejmenovaných na Krajské pedagogické ústavy). Nedostatky reformy se začaly projevovat už v roce 1954, měly být vyřešeny pomocí metodických statí vydaných o rok později. Protože však jejich účinek byl nedostatečný,
vydaly se nové experimentální učebnice postavené na ideji základního učiva, tj. učiva,
které měli zvládnout všichni žáci. V důsledku pak došlo k poklesu připravenosti žáků
ke studiu na vysokých školách, které začaly požadovat jedno- i dvouleté přípravné
kurzy ke vstupu na vysokou školu.

1.6.3

Školství po reformě z roku 1960

Reforma, která měla napravit školský systém, byla vzhlášena v roce 1960. Nazírání
pojmu jednotná škola se změnilo od představy, že všichni žáci budou navštěvovat po co
nejdelší dobu školu shodného typu, k ideji, že všichni žáci mají možnost navštěvovat
školu odpovídající jejich schopnostem a zájmům a že budou schopni pokračovat na
školu vyššího stupně.
Vznikla tak v povinném I. cyklu základní devítiletá škola (ZDŠ), na ní potom
navazovaly diferencované školy II. cyklu: tříleté střední všeobecně vzdělávací škola
(SVVŠ), školy odborné, školy učňovské a nově střední školy pro pracující, které
navazovaly na dvou- a tříletá odborná učiliště a měly doplnit vzdělání jejich absolventů
na úplné střední vzdělání.
Postupné osnovy předchozího období byly zpětně nahrazeny osnovami cyklickými.
Vzdělání získané na ZDŠ bylo díky tomu ucelené, autoři nových učebnic se snažili
látku vykládat přiměřeně psychickému vývoji žáků.
SVVŠ měla nejprve tři větve, pak pouze dvě, přírodovědnou a humanitní. Osnovy
kopírovaly (až na pořadí hesel) osnovy čtyřletých gymnázií z roku 1948. Požadavky
na přesnost pojmů a vyjadřování z předchozího období se však udržely. V učebnicích
se rovněž objevovaly příklady z praxe, které měly vtáhnout žáky do výuky. Nově bylo
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zařazeny dny pracovního vyučování, jejich realizace se však ukázala problematická,
podřadná práce byla pro žáky negativně motivující, proto bylo pracovní vyučování
postupně umenšováno.
Od 60. let se v české didaktice rozvíjí proud tzv. modernizace vyučování matematice. J. Mikulčák [7] uvádí, že didaktika matematiky v tomto období soustředila
například na rozvoj myšlení žáků v matematice, jejich větší aktivní zapojení do výuky. Byly vydány Matematické (fyzikální a chemické) tabulky pro základní školy (F.
Běloun) a střední školy (J. Mikulčák, L. Krkavec), což mělo omezit učení se vzorcům
zpaměti a nahradit jej cílevědomým vyhledáváním v literatuře.26
Další oblastí zájmu didaktiky matematiky byl rozvoj funkčního myšlení žáků. Byla
zkoumána i klasifikace a možnost použití (standardizovaných) testů.

1.6.4

Školství v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století

V roce 1969 byla zrušena výuka o sobotách. Proto byly tříleté SVVŠ přeměněny na
čtyřletá gymnázia. Do školské matematiky proniklo množinové pojetí a práce s kalkulačkou, od roku 1976 se postupně zaváděly nové učebnice. Učebnice pro gymnázia
byly vydávány až od roku 1977, do té doby se používaly učebnice pro SVVŠ, které
doplnily komentáře pro učitele.
Na začátku 80. let se kriticky zhodnotily úpravy z roku 1976. Negativně bylo hodnoceno konkrétní provedení záměrů a cílů v osnovách, zejména pak k přílišnému rozsahu učiva na všech stupních a typech škol. Nové učebnice pro gymnázia pak byly
zaváděny po roce 1984. Styl výuky se dále odkláněl od abstraktních pojmů k příkladům z praxe a zapojení kalkulaček a další didaktické techniky (zpětný projektor).

1.6.5

Vzdělávání učitelů

V roce 1945 bylo ustaveno vysokoškolské vzdělávání pro učitele všech stupňů škol.
Avšak negativní zásah přišel už v roce 1949, byl zrušen institut uvádění začínajících
učitelů do praxe. Čerství absolventi učitelství matematiky alespoň obdrželi dostupné
učebnice matematiky.
Další vzdělávání učitelů převedlo do svých kompetencí ministerstvo školství a později pak měl je na starosti Ústřední ústav pro další vzdělávání učitelů a jeho krajské
pobočky.27
Koncem padesátých let se změnil systém přípravy učitelů. Vysoké školy pedagogické zanikly, vzdělávání učitelů I. a II. stupně převzaly pedagogické fakulty univerzit
26

Běloun, F., et al. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro sedmý až devátý ročník. 1. vydání.
Praha: SPN, 1965, 125 s.
Kol. autorů, Matematické fyzikální chemické tabulky pro střední všeobecně vzdělávací školy. 1. vydání. Praha: SPN, 1966, 287 s.
Obě publikace vyšly v dalších vydáních. Tabulky pro střední školy vyšly už dříve: Čech, E., et al.
Matematické, fysikální a chemické tabulky pro školy střední: Doplněk k učeb. aritmetiky, geometrie, fys.
a chem. pro šk. stř. Dotisk 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství, 1950, 50 s. (Citováno podle [56].
27
Hrubý [4], str. 221.
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a samostatné pedagogické fakulty28 . Až do sedmdesátých let museli učitelé kvůli platovému postupu po deseti letech praxe absolvovat postgraduální studium. Od roku 1960
začaly vycházet metodiky matematiky pro učitele. Rovněž se uskutečňovaly letní školy
a konference učitelů matematiky. Další vzdělávání učitelů pak obstarával Ústřední
ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků.

1.6.6

Školství po roce 1989

Po událostech na konci roku 1989 a pádu komunistického režimu se školství radikálně
změnilo. Hlavní změnou byl nárůst neodborných a krátkozrakých zásahů do školské
soustavy. Koncepce školství se mění spolu s ministry, je příliš dopřáváno sluchu laické
veřejnosti a zájmových skupin. Dlouhodobější projekty se prosazují obtížně, navíc
mnohé jsou připravovány pouze úřednickou rukou.
Zřizovateli škol se stávají obce. Fungování sítě škol zajišt’ovali okresní školské
úřady, od roku 2002 krajské školní úřady. Byla oživena víceletá gymnázia, osmiletá
a šestiletá29 . Vzniká celá řada soukromých škol, znovu se zakládají církevní školy.
Regulace počtu a kvality škol, zvláště těch nestátních, byla nedostatečná, na což upozorňovala Jednota již v roce 1992. Nově, k 1. lednu 1991, za tímto účelem vznikla
školní inspekce. Její funkce a pravomoce se pak upřesňovaly a měnily. Ministerstvo
se také snažilo bojovat s chybějícími aprobacemi učitelů, ovšem vlažně. V roce 1997
došlo k první stávce učitelů v našich dějinách30 .
Teprve ve druhé polovině devadesátých let byly schváleny koncepční materiály,
tzv. standardy pro základní školství (1995), čtyřletá gymnázia (1996) a střední odborné
školy (1998). Další změny pak přišly až v novém tisíciletí. Zásadní změnu ve školských
dokumentech přinesl zákon z roku 2004, podle nějž ministerstvo zpracovalo Národní
program vzdělávání. Vznikají rámcové vzdělávací programy (RVP) a na jejich základě
pak jednotlivé školy vypracovávají školní vzdělávací programy (ŠVP). Učit se podle
ŠVP začalo ve školním roce 2009/10.
Období po roce 1989 vyžaduje časový odstup pro další zhodnocení. Více podrobností lze nalézt v článku [5] nebo stati [7], případně v knize [9] F. Morkese.

28
V roce 1959 byly založeny samostatné pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí
nad Labem, Hradci Králové, Ostravě, Nitře a Banské Bystrici (podle [54], str. 829–830).
29
V letech 1990 až 1995 existovala i sedmiletá a pětiletá gymnázia.
30
Už v roce 1991 se učitelé v demostraci postavili poprvé proti ministrovi školství Petru Vopěnkovi,
který je považoval za přisluhovače bývalého totalitního režimu. Viz Morkesovu knihu [9], str. 100-104
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Kapitola 2
Dělitelnost
V této kapitole shrneme základní teorii dělitelnosti, a to na středoškolské úrovni. Systematicky uvádíme poznatky, které se v učebnicích od roku 1852 používaly. Začneme
s dělitelností celých, popř. přirozených čísel1 . Dále uvedeme základní poznatky z dělitelnosti polynomů. Některé další pojmy, které se dělitelnosti dotýkají a jsou v učebnicích užity jen okrajově (například Mersennova čísla, dokonalá čísla), neuvádíme, lze
je však najít v další literatuře [32] nebo [41]. Tvrzení dokazujeme, pouze v malé míře
se budeme odvolávat na další literaturu.

2.1

Dělitelnost celých a přirozených čísel

V následujícím textu budeme používat množinu N přirozených čísel s dobrým uspořádáním2 < a množinu Z ⊃ N celých čísel s uspořádáním <, opatřenou obvyklými
operacemi sčítání, odčítání a násobení.
Mějme dvě celá čísla k, l, k 6= 0. Řekneme, že k dělí l, jestliže existuje celé číslo a
tak, že l = a · k. V takové situaci rovněž říkáme, že l je dělitelné číslem k, k je dělitel
l nebo l je násobek k.
Značíme pak k | l. Pokud k nedělí l, píšeme k6 | l.
Tvrzení 2.1.1. Pro libovolná celá čísla k, l, m, k 6= 0, l ≥ m platí:
1. k|l ∧ k|m ⇒ k|(l ± m);
2. k|l ∨ k|m ⇒ k|l · m;
3. k|m ∧ m|l ⇒ k|l, (m 6= 0);
4. 1|l;
5. pokud l 6= 0, pak l|l;
6. k|l ∧ l|k ⇒ k = ±l.3
1

Pokud pracujeme s přirozenými čísly, je to výslovně uvedeno.
Tj. každá neprázdná množina přirozených čísel má nejmenší prvek.
3
Pro přirozená čísla k, l tedy platí k = l.

2
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Důkaz.
1. Necht’ k|l ∧ k|m, tj. existují celá čísla a, b tak, že l = ak, m = bk. Pak
l ± m = (a ± b)k, proto k|(l ± m).
2. Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že k|l, tj. l = ak pro nějaké celé číslo
a. Pak l · m = ak · m = (am)k, a tak k|l · m.
3. Z předpokladu plyne, že existují a, b ∈ Z taková, že m = ak, l = bm, tedy
l = b(ak) = (ba)k a k|l.
4. Tvrzení plyne z rovnosti l = 1 · l.
5. Opět tvrzení plyne z rovnosti l = 1 · l.
6. Z definice dělitelnosti existují čísla a, b tak, že k = al, l = bk. Pak k = a(bk)
a tedy 1 = ab, a, b se tak rovnají ±1. Odtud již plyne tvrzení.
Dělitelé l a 1 (nenulového) čísla l se nazývají samozřejmí dělitelé.
Věta 2.1.2 (Dělení se zbytkem). Necht’ k, l jsou celá čísla, l 6= 0. Pak existuje právě
jedna dvojice čísel a, z ∈ Z, 0 ≤ z < |k| tak, že
l = ak + z.

(2.1)

Důkaz. Nejprve předpokládejme, že k, l > 0. Uvažme všechny násobky k menší nebo
rovny než l a označme největší z nich ak. Pak číslo z := l − ak je nutně menší než k
a nezáporné.
Pokud bychom zvolili menší násobek a0 k čísla k, pak z 0 = l − a0 k ≥ l − (a − 1)k =
z + k > k.
Jestliže k, l < 0, pak podle předchozího existují a0 , z 0 ∈ Z, 0 ≤ z 0 < |k| tak, že
−l = a0 k + z 0 . Pak polož a = −a0 , z = −z 0 .
Zbývající dva případy se vyřeší obdobným způsobem.
Číslo z z předchozí věty se pak nazývá nejmenší nezáporný zbytek po dělení čísla
l číslem k.
Jestliže číslo z v rovnici 2.1 místo uvedené podmínky splňuje − 12 |k| ≤ z < 21 |k|,
nazývá se nejmenší absolutní zbytek.
Jestliže čísla k, l ∈ Z∗ mají pouze dva společné dělitele, a to čísla 1, −1, nazývají
se nesoudělná. V opačném případě se nazývají soudělná4 .
Věta 2.1.3. Necht’ k, l ∈ Z∗ jsou nesoudělná. Pak
∀m ∈ Z : kl|m ⇔ k|m ∧ l|m.
Důkaz. Necht’ kl|m, tj. existuje a ∈ Z tak, že m = akl. Pak ale m = (ak)l a l|m.
Obdobně k|m. (Tato implikace tedy nevyžaduje nesoudělnost).
Necht’ k|m a l|m, k, l nesoudělná. Existuje tak celé číslo b takové, že m = bl
a protože k6 | l (z nesoudělnosti), musí existovat b0 ∈ Z tak, že b = b0 k, m = (b0 k)l
a odtud již plyne tvrzení.
4

V teorii dělitelnosti přirozených čísel mají nesoudělná čísla jediného společného dělitele 1.
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2.1.1

Prvočísla

V tomto a následujícím oddílu se budeme zabývat pouze přirozenými čísly.
Přirozené číslo, které má pouze samozřejmé dělitele, se nazývá prvočíslo. Prvočíslo má tak právě dva různé dělitele. Čísla s více jak dvěma děliteli se nazývají složená čísla. Číslo 1 má pouze jediného dělitele – samo sebe; není tak ani prvočíslem,
ani číslem složeným. Ostatní přirozená čísla mají nejméně dva dělitele.
Věta 2.1.4. Mezi děliteli libovolného čísla l ∈ N, l > 1, je alespoň jedno prvočíslo.
Důkaz. Uvažme druhý nejmenší dělitel čísla l, označme ho r.5 Pokud by r bylo číslo
složené, pak ho lze rozepsat jako r = a · b, kde a, b ∈ N, 1 < a, b < r. Protože pro
nějaké c ∈ N je l = c · r = c · a · b, je například a, 1 < a < r, dělitelem l, což je spor
s minimalitou r. Tedy r má pouze samozřejmé dělitele a je prvočíslem.
Věta 2.1.5. Prvočísel je nekonečně mnoho.
Důkaz. Pro spor předpokládejme, že prvočísel je konečný počet, označme je p1 , p2 ,. . . ,
pk , k ∈ N. Uvažme číslo
P = p1 · p2 · · · · · pk + 1.
Číslo P je větší jak kterékoli z prvočísel p1 , p2 ,. . . pk , tudíž musí být složené. Zjevně
žádné z prvočísel p1 , p2 , . . . pk není dělitelem P , nebot’ dělíme-li jimi P , dostáváme
vždy zbytek 1. Pokud by dělitelem bylo nějaké složené číslo, pak podle Věty 2.1.4 by
mělo prvočíselný dělitel pi , 1 ≤ i ≤ k, a ten by byl podle Tvrzení 2.1.1 dělitelem P .
Tedy neexistuje žádné přirozené číslo větší jak 1 a menší než P , které je dělitelem P ,
P má tak pouze samozřejmé dělitele a je prvočíslem, což je spor s předpokladem, že
prvočísel je k.
Z uvedené věty pak plyne nekonečnost množiny přirozených čísel.
Jestliže n = k1 · k2 · · · · · kl , kde n, k1 , k2 , . . . , kl , l ∈ N, pak říkáme, že součin
k1 · k2 · · · · · kl je rozkladem čísla n. Jestliže navíc k1 , k2 , . . . , kl jsou prvočísla (ne
nutně různá), pak takový rozklad se nazývá prvočíselný rozklad.
Lemma 2.1.6. Necht’ prvočíslo p nedělí přirozené číslo a. Pak všechny násobky a
dělitelné p mají tvar
a · p, a · 2p, a · 3p, . . .
Důkaz. Mějme k nejmenší přirozené číslo (tj. kladné) takové, že a · k je dělitelné p,
tedy 1 < k ≤ p. Uvažme libovolný přirozený násobek a · l čísla a dělitelný p. Pak
podle Věty 2.1.2 existují přirozená čísla m, z, 0 ≤ z < k tak, že l = km + z. Tedy
číslo a · z = a · l − a · km je dělitelné p. Pak ovšem díky 0 ≤ z < k a minimalitě k
plyne, že z = 0. Odtud plyne, že a · l = a · km, tedy libovolný násobek čísla a dělitelný
p je požadovaného tvaru.
5

Nejmenší dělitel je 1.
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Věta 2.1.7. Mějme přirozená čísla a, b a prvočíslo p. Potom jestliže p dělí součin ab,
pak dělí alespoň jedno z čísel a, b.
Důkaz. Necht’ p6 | a (jinak by tvrzení platilo). Pak podle předchozího lemmatu je ab
tvaru a · kp, k ∈ N, a odtud již plyne tvrzení.
Lemma 2.1.8. Součin a1 · a2 · · · · · ak , k ∈ N, je dělitelný prvočíslem p právě tehdy,
když některý z činitelů a1 , a2 , . . . ak je dělitelný prvočíslem p. Speciálně součin (ne
nutně různých) prvočísel je dělitelný prvočíslem p právě tehdy, když některý z činitelů
je roven prvočíslu p.
Důkaz. Důkaz první implikace plyne indukcí za pomoci předchozí věty. Jestliže součin
a1 · a2 · · · · · ak dělí p, pak jej rozdělíme na dva výrazy
a1 · a2 · . . . al , al+1 · · · · · ak ,

l ∈ N, l < k.

Jeden z těchto výrazů musí být dělitelný p. S ním pak proces opakujeme, až najdeme
hledaného činitele původního součinu.6
Obrácená implikace je zřejmá.
Věta 2.1.9 (Základní věta aritmetiky). Pro každé složené číslo n prvočíselný rozklad
existuje a je jednoznačný až na pořadí činitelů.
Důkaz. Existence: Uvažme dělitele čísla n. Podle věty 2.1.4 existuje prvočíselný dělitel p1 čísla n, tedy n = p1 · a1 , kde a1 ∈ N, 1 ≤ a1 < n. Stejně tak existuje prvočíselný
dělitel p2 čísla a1 , tedy a1 = p2 · a2 , a2 ∈ N, 1 ≤ a2 < a1 , atd. Protože se čísla
ai zmenšují, ale jsou kladná, musí se některé z nich, například aj , rovnat 1. Pak ale
n = p1 · p2 · · · · · pj .
Jednoznačnost: Necht’ jsou dány dva různé prvočíselné rozklady čísla n:
n = p1 · p2 · · · · · pk = q 1 · q2 · · · · · ql ,

k, l ∈ N.

Každý z činitelů pi , 1 ≤ i ≤ k, dělí n, tudíž dělí i součin q1 · q2 · · · · · ql a podle
lemmatu 2.1.8 i některého z jeho činitelů, tudíž je mu přímo rovno. Podobně ukážeme,
že i každé z prvočísel qi , 1 ≤ i ≤ l, je rovno některému činiteli prvního součinu.
Tedy součiny se mohou lišit pouze tím, kolikrát je dané prvočíslo v něm zastoupeno,
například pi . Jelstliže však obě strany rovnice
p1 · p2 · · · · · p k = q1 · q 2 · · · · · ql
vydělíme nejvyšší mocninou pi , která dělí její levou stranu, potom pravá strana musí
zůstat přirozeným číslem (protože příslušná mocnina pi dělí n) a na pravé straně nemůže zbýt žádný činitel rovný pi , jinak by i podíl levé strany byl nadále dělitelný pi ,
což je ve sporu s lemmatem 2.1.8. Tudíž oba prvočíselné rozklady sestávají ze stejných
mocnin stejných prvočísel a jsou totožné až na pořadí činitelů.
Povšimněme si, že v důkazu byla použita indukce.
6

Zde se využívá indukční charakter přirozených čísel.
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Věta 2.1.10. Necht’ přirozené číslo n má prvočíselný rozklad n = pa11 · pa22 · · · · · pakk ,
a1 , a2 , . . . ak ∈ N, k ∈ N. Pak každý dělitel m čísla n má tvar m = pb11 · pb22 · · · · · pbkk ,
kde 0 ≤ bi ≤ ai , 1 ≤ i ≤ k.
b

k+1
· · · · · pbl l ,
Důkaz. Nejprve necht’ m má prvočíselný rozklad m = pb11 · pb22 · · · · · pbkk · pk+1
l > k, tj. prvočísla pk+1 , . . . pl nejsou obsažena v prvočíselném rozkladu n. Protože m
je dělitelem n, existuje c ∈ N takové, že n = c · m, tudíž n = c · pb11 · pb22 · · · · · pbl l , čímž
dostáváme spor.
Tedy nutně m = pb11 · pb22 · · · · · pbkk , kde 0 ≤ bi , 1 ≤ i ≤ k. Ukážeme, že všechna bi
nepřevyšují ai : Kdyby pro nějaké i bylo bi > ai , pak pbi i by nedělilo n, tudíž ani m by
nedělilo n a to je spor.

Věta 2.1.11. Necht’ přirozené číslo n má prvočíselný rozklad n = pa11 · pa22 · · · · · pakk ,
a1 , a2 , . . . ak ∈ N, k ∈ N. Pak počet dělitelů čísla n je
(a1 + 1)(a2 + 1) · · · · · (ak + 1).
Důkaz. Každý dělitel je podle předchozí věty tvaru m = pb11 · pb22 · · · · · pbkk , kde 0 ≤
bi ≤ ai , 1 ≤ i ≤ k. Tedy pro každé v rozkladu n obsažené prvočíslo pi platí, že se
v rozkladu dělitele m může vyskytnout v mocninách 0, 1, 2,. . . ai , tedy v ai +1 různých
mocninách. Použijeme-li nyní kombinatorické pravidlo součinu, obdržíme tvrzení.

2.1.2

Znaky dělitelnosti

U čísel (nejen) v dekadickém zápisu se často využívají tvrzení o jeho dělitelnosti čísly
2k , 5k , 10k , k ∈ N, 3, 9, 11. Těmto tvrzením se pak říká znaky dělitelnosti, kritéria
dělitelnosti nebo též pravidla dělitelnosti.
Věta 2.1.12. Číslo n je dělitelné 2 právě tehdy, když v jeho dekadickém zápisu je číslice
na místě jednotek 0, 2, 4, 6 nebo 8.
Důkaz. Necht’ n = 10a + j, a, j ∈ N, 0 ≤ j ≤ 9. Z Tvrzení 2.1.1 a z vlastnosti 2|10a
pak dostaneme
2|n ⇔ 2|j ⇔ j ∈ {0, 2, 4, 6, 8}.

Čísla dělitelná 2 se nazývají sudá, ostatní přirozená čísla pak lichá.
Věta 2.1.13. Číslo n je dělitelné 5 právě tehdy, když v jeho dekadickém zápisu je číslice
na místě jednotek 0 nebo 5.
Důkaz. Je obdobný důkazu předešlého tvrzení.
Věta 2.1.14. Číslo n je dělitelné 2k , respektive 5k , k ∈ N právě tehdy, když v poslední
k-číslí jeho dekadického zápisu je dělitelné 2k , respektive 5k .
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Důkaz. Necht’ n = 10k a+j, a, j ∈ N, 0 ≤ j < 10k , j je tedy poslední k-číslí. Protože
10k = 2k · 5k , dostáváme
2k |n ⇔ 2k |(n − 10k a) ⇔ 2k |j,
5k |n ⇔ 5k |(n − 10k a) ⇔ 5k |j.
Důsledek 2.1.15. Číslo n je dělitelné 10k , k ∈ N právě tehdy, když poslední k-číslí
jeho dekadického zápisu je dělitelné 10k , tzn. číslo končí k nulami.
Důkaz. Důkaz plyne z předchozího tvrzení, nesoudělnosti čísel 2k , 5k a Tvrzení 2.1.3.
Věta 2.1.16. Číslo n je dělitelné 3, respektive 9 právě tehdy, když jeho ciferný součet
je dělitelný 3, respektive 9.
Důkaz. Nejprve dokažme jednoduché lemma:
Lemma 2.1.17. ∀k ∈ N : 9|(10k − 1).
Důkaz. 10k − 1 = 10k − 1k = (10 − 1)(10k−1 + 10k−2 + · · · + 1). Odtud již tvrzení
přímo plyne.
Necht’ n = ak · 10k + ak−1 · 10k−1 + · · · + a1 · 10 + a0 , k ∈ N. Pak
ak · 10k + ak−1 · 10k−1 + · · · + a1 · 10 + a0 =
= ak (10k − 1) + ak−1 (10k−1 − 1) + · · · + a1 (10 − 1) +
+(ak + ak−1 + · · · + a1 + a0 )
a z uvedeného lemmatu a z Tvrzení 2.1.1 plyne, že 9|n právě tehdy, když 9 dělí
ak + ak−1 + · · · + a1 + a0 , tedy ciferný součet čísla n.
Věta 2.1.18. Necht’ je dáno číslo n. Označme l, respektive s součet číslic na lichých,
respektive sudých pozicích v dekadickém zápise n. Pak 11|n právě tehdy, když 11 dělí
s − l, resp. l − s.
Důkaz. Nejprve si uvědomme, že 11|102k − 1 a 11|102k−1 + 1, k ∈ N:
102k − 1 = (10 + 1)(102k−1 − 102k−2 + . . . − 1)
102k−1 + 1 = (10 + 1)(102k−2 − 102k−3 + · · · + 1)
Dále necht’ bez úhony na obecnosti je n sudé, n = a2k ·102k +a2k−1 ·102k−1 +· · ·+a1 ·
10 + a0 , k ∈ N, tedy s = a2k + a2a−2 + · · · + a2 + a0 , l = a2k−1 + a2k−3 + · · · + a3 + a1 .
Pak
n = a2k · 102k + a2k−1 · 102k−1 + · · · + a1 · 10 + a0 =
= a2k (102k − 1) + a2k−1 (102k−1 + 1) + · · · + a2 (102 − 1) + a1 (10 + 1) +
+(a2k + a2k−2 + · · · + a0 ) − (a2k−1 + a2k−3 + · · · + a1 ).
|
{z
}
|
{z
}
s

l

Tedy podle Tvrzení 2.1.1 platí 11|n právě tehdy, když 11 dělí s − l.
Důkaz pro liché n probíhá obdobně.
47

Pokud pracujeme se zápisem v jiné než desítkové číselné soustavě, například se
základem n, lze vyslovit analogické věty. Znaky dělitelnosti děliteli čísla n odpovídají
znakům dělitelnosti 2 a 5, znaky dělitelnosti čísly n − 1 a n + 1 jsou analogiemi znaků
dělitelnosti 9 a 11 atd.
Znaky dělitenosti některými složenými čísly lze odvodit z Věty 2.1.3. Další znaky
dělitelnosti jsou uvedeny například v knize [32], str. 29–31, nebo v [130], str. 66–76.

2.1.3

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Celé číslo se nazývá společný dělitel čísel a, b ∈ Z, jestliže dělí jak a, tak b.
Největší takové celé číslo se nazývá největší společný dělitel. Značí se (a, b). Není
těžké si uvědomit, že největší společný dělitel je vždy kladný.7
Celé číslo, které je násobkem jak čísla a, tak čísla b, se nazývá společný násobek.
Nejmenší přirozené číslo, které je společným násobkem a, b, se nazývá nejmenší
společný násobek čísel a a b. Značí se [a, b].8
Je zřejmé, že pro libovolná celá čísla a, b největší společný dělitel i nejmenší společný násobek vždy existují. Rovněž ihned vidíme, že čísla a, b jsou nesoudělná právě
tehdy, když (a, b) = 1.
Pojmy společného dělitele a násobku, největšího společného dělitele a nejmenšího
společného násobku pak obdobně definujeme i pro více čísel, pak pro celá čísla a1 ,
a2 ,. . . , an značíme největší společný dělitel (a1 , a2 , . . . , an ) a nejmenší společný násobek [a1 , a2 , . . . an ].
Necht’ pro dvě přirozená čísla a, b máme prvočíselné rozklady
a = pα1 1 · pα2 2 · · · · · · · pαk k ,

b = pβ1 1 · pβ2 2 · · · · · · · pβkk ,

0 ≤ αi , βi , 1 ≤ i ≤ k.

Zkráceně tedy můžeme psát
a=

k
Y

pαi i ,

b=

k
Y

pβi i .

(2.2)

i=1

i=1

Věta 2.1.19. Pro čísla a, b tvaru 2.2 platí:
(a, b) =

k
Y

pδi i ,

[a, b] =

i=1

k
Y

pµi i ,

i=1

kde δi = min{αi , βi } a µi = max{αi , βi }.
Důkaz. Protože mocnina každého prvočísla pδi i obsažená v největším společném děliteli musí dělit obě čísla a, b a zároveň být nejvyšší možná, musí se δi rovnat minimu
z čísel αi , βi .
Podobně lze odůvodnit druhou část tvrzení.
7

V literatuře lze nalézt i symboly D(a, b) nebo N SD(a, b). V této kapitole striktně používáme
symbol (a, b), v dalších kapitolách však pro přehlednost užíváme právě symbolu D(a, b).
8
V literatuře lze nalézt i symboly n(a, b) nebo N SN (a, b). V této kapitole striktně používáme
symbol [a, b], v dalších kapitolách však pro přehlednost užíváme právě symbolu n(a, b).
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Věta 2.1.20. Necht’ a, b, c ∈ Z. Pak platí:
1. Idenpotence:
(a, a) = a,

[a, a] = a.

2. Komutativita:
(a, b) = (b, a),

[a, b] = [b, a].

3. Asociativita:
(a, (b, c)) = ((a, b), c),

[a, [b, c]] = [[a, b], c].

4. Absorpce:
[a, (a, b)] = a,

(a, [a, b]) = a.

Důkaz. První a druhé tvrzení
zřejmé
Q
Qk z definic.
Qk jsou
αi
Dále uvažujme a = i=1 pi , b = i=1 pβi i , c = ki=1 pγi i .
3. Asociativita:
(a, (b, c)) =

((a, b), c) =

k
Y
i=1
k
Y

pδi i ,

kde δi = min{αi , min{βi , γi }} = min{αi , βi , γi },

pδ̄i i ,

kde δ̄i = min{min{αi , βi }, γi } = min{αi , βi , γi }.

i=1

Důkaz pro největší společný dělitel probíhá stejně, namísto minim se použijí
maxima.
4. Absorpce:
[a, (a, b)] =

(a, [a, b]) =

k
Y
i=1
k
Y

pεi i ,

kde εi = max{αi , min{αi , βi }} = αi ,

pϕi i ,

kde ϕi = min{αi , max{αi , βi }} = αi .

i=1

Z důkazu asocitivity plyne (a, b, c) = (a, (b, c)) a [a, b, c] = [a, [b, c]], což umožňuje snadno induktivně počítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
víc jak dvou čísel. Tento postup je pak vykládán v učebnicích.9
9

V učebnicích se vedle největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou čísel
nejčastěji objevují největší společný dělitel a nejmenší společný násobek tří čísel.
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2.1.4

Eukleidův algoritmus

V této části představíme Eukleidův algoritmus, a to především v souvislosti s teorií
dělitelnosti. Připomeňme, že podle Věty 2.1.1 máme implikaci c|a ∧ c|b ⇒ c|(a ± b)
a že podle Věty 2.1.2 je dělení se zbytkem jednoznačné.
Vstup algoritmu: a, b ∈ Z, |a| > |b|. Popis algoritmu: Postupně hledáme zbytky
z1 , z2 ,. . . následujících dělení:
0 ≤ z1 < |b|,
0 ≤ z2 < z1 ,
0 ≤ z3 < z2 ,

a = k0 b + z1 ,
b = k1 z1 + z2 ,
z1 = k2 z2 + z3 ,
..
.

zn−2 = kn−1 zn−1 + zn ,

0 ≤ zn < zn−1 .

Přitom protože zbytky tvoří klesající posloupnost b > z1 > z2 > . . . zn > 0 zdola
omezenou nulou, musí se některý zbytek, řekněme zn+1 , rovnat 0:
zn−1 = kn zn + 0.
V tomto okamžiku algoritmus končí.
Z předchozího textu je zřejmé, že algoritmus skončí vždy.
Výstupem algoritmu je pak číslo zn .
Věta 2.1.21. Necht’ jsou dána celá čísla a, b, a > b a c je jejich společný dělitel.
Pak čísla z1 , z2 , . . . zn získaná Eukleidovým algoritmem jsou dělitelná číslem c. Navíc
poslední nenulový takto získaný zbytek zn je největším společným dělitelem čísel a, b.
Důkaz. Protože c dělí a i b, musí dělit i z1 = a − k0 b. Podobně protože b i z1 jsou
dělitelné c, je jím dělitelné i z2 = b − k1 z1 . Konečně pro každé přirozené i, 3 ≤ i ≤ n,
jsou zi−2 , zi−1 dělitelná c, a proto je jím dělitelné i zi = zi−2 − ki−1 zi−1 . Tedy c dělí
zn .
Protože ale z rovnosti zn−1 = kn zn plyne, že zn dělí zn−1 , podle zn−2 = kn−1 zn−1 +
zn pak zn dělí zn−2 a postupně pak z rovností zi−2 = ki−1 zi−1 + zi , 4 ≤ i ≤ n − 2
dostaneme, že zn dělí zi−2 . Potom také z rovností a = k0 b + z1 , b = k1 z1 + z2 plyne,
že zn dělí a i b. Je tedy jejich společným dělitelem a všichni společní dělitelé jsou
obsaženi v zn , je zn = (a, b).
Věta 2.1.22. Největší společný dělitel (a, b) čísel a, b je dělitelný všemi děliteli těchto
čísel.
Důkaz. Tvrzení plyne přímo z Věty 2.1.21 a jejího důkazu.10
Věta 2.1.23. Každý (nenulový) společný násobek celých čísel a,b je dělitelný nejmenším společným násobkem [a, b] čísel a, b.
10

V knize [37] je tato věta dokázána bez použití Eukleidova algoritmu.
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Důkaz. Necht’ k je libovolný (nenulový) společný násobek a a b. Pak jej lze psát jako
k = l · [a, b] + z, kde 0 ≤ z < [a, b]. Protože a i b dělí k i [a, b], musí také z být
dělitelné čísly a, b, tudíž je společným násobkem čísel a, b. Potom z minimality [a, b]
plyne z = 0.
Věta 2.1.24. Pro dvě přirozená čísla a,b platí ab = (a, b) · [a, b].11
Důkaz. Protože a dělí a · (a,b b) a b dělí b · (a,ab) , je (celé) číslo (a,abb) společným násobkem
a a b.
je dělitelem (a,abb) podle Věty 2.1.23.
Necht’ ab = k · [a, b], k ∈ Z. Pak [a, b] = ab
k
Tedy existuje l ∈ Z tak, že (a,abb) = l · ab
a odtud úpravou dostaneme k = l · (a, b), tedy
k
(a, b) dělí k.
Na druhou stranu čísla
[a, b]
a
=
k
b

a

b
[a, b]
=
k
a

jsou celá, tedy k dělí a i b. Proto je k dělitelem (a, b).
Pak už z Tvrzení 2.1.1 plyne, že k = (a, b).12
Důsledek 2.1.25. Jestliže a, b jsou dvě nesoudělná čísla, pak [a, b] = ab.
Důkaz. Z předpokladu plyne (a, b) = 1. Proto [a, b] =

ab
(a, b)

= ab.

Věta 2.1.26. Pro všechna celá čísla a, b, m platí:
1. (ma, mb) = m · (a, b);
2. [ma, mb] = m · [a, b].
Důkaz.

1. Stačí vynásobit rovnosti z Eukleidova algoritmu číslem m:
ma = k0 mb + mz1 ,
mb = k1 mz1 + mz2 ,
mz1 = k2 mz2 + mz3 ,
..
.

0 ≤ z1 < b,
0 ≤ z2 < z1 ,
0 ≤ z3 < z2 ,

mzn−2 = kn−1 mzn−1 + mzn ,
mzn−1 = kn mzn .

0 ≤ zn < zn−1 ,

Z poslední rovnice pak dostaneme, že (ma, mb) = mzn = m · (a, b).
2. Z předchozí věty dostáváme
[ma, mb] =

ab
ma · mb
=m·
= m · [a, b].13
(ma, mb)
(a, b)

11

Pokud a, b uvažujeme jako celá čísla, výrazy na stranách rovnosti ve znění věty se mohou lišit
znaménkem.
12
Toto tvrzení lze také snadno dokázat pomocí Věty 2.1.19.
13
Opět důkaz této věty lze provézt prostředky prvočíselného rozkladu pomocí Věty 2.1.19.
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Důsledek 2.1.27. Necht’ a, b ∈ Z a d = (a, b), potom a = a1 d, b = b1 d, kde a1 , b1 ∈
Z. Pak čísla a1 , b1 jsou nesoudělná.
Důkaz. Díky předchozí větě platí d = (a, b) = (a1 d, b1 d) = d · (a1 , b1 ), proto musí
být (a1 , b1 ) = 1.
Právě uvedená věta se odráží ve faktu, že každý zlomek
tvar ab11 .

a
b

lze převést na základní

Zrychlený Eukleidův algoritmus
Eukleidův algoritmus můžeme urychlit, pokud místo nezáporných zbytků zi použijeme
absolutní nejmenší zbytky ri :
Vstup algoritmu: a, b ∈ Z, |a| > |b|.
Popis algoritmu: Postupně hledáme absolutní nejmenší zbytky r1 , r2 ,. . . následujících dělení:
a = k0 b + r1 ,
b = k1 r1 + r2 ,
r1 = k2 r2 + r3 ,

1
1
− |b| < r1 ≤ |b|,
2
2
1
1
− |r1 | < r2 ≤ |r1 |,
2
2
1
1
− |r2 | < r3 ≤ |r2 |,
2
2

..
.
1
1
|rn−1 | < rn ≤ |rn−1 |.
2
2

rn−2 = kn−1 rn−1 + rn ,

Přitom zbytky tvoří klesající posloupnost |b| > |r1 | > |r2 | > . . . |rn | > 0 zdola
omezenou nulou, tudíž musí se některý zbytek, řekněme rn+1 , rovnat 0:
rn−1 = kn rn + 0.
V tomto okamžiku algoritmus končí. Výstupem algoritmu je číslo rn .
Z popisu je zřejmá konečnost algoritmu i jeho determinovanost vstupy.
Ukažme si jednoduchý odhad výpočetní složitosti, jehož (nepřesnou) variantu uvádí
ve své algebře [98] Machovec, viz Oddíl 3.1.5
Věta 2.1.28. Počet dělení ve zrychleném Eukleidově algoritmu nepřesahuje log2 |b|+1.
Důkaz. Z definice algoritmu plyne, že
2|r1 | ≤ |b|,
2|r2 | ≤ |r1 |,
2|r3 | ≤ |r2 |,
..
.
2|rn | ≤ |rr−1 |.
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Pak vynásobením nerovností dostaneme
2n · |r1 | · |r2 | · · · · · |rn | ≤ |b| · |r1 | · |r2 | · · · · · |rn−1 |,
protože všechny zbytky ri , i = 1, . . . n, jsou různé od nuly, je |b| ≥ 2n · |rn | ≥ 2n .
Přitom počet dělení použitých v algoritmu je n + 1. Potom
n + 1 ≤ log2 |b| + 1.

Jak dokázal Lamé (1795–1870), počet dělení v Eukleidově algoritmu nepřesáhne
pětinásobek počtu číslic menšího ze vstupních čísel. Kronecker (1823–1891) pak dokázal, že žádný Eukleidův algoritmus nemůže být kratší než algoritmus s absolutními
nejmenšími zbytky.14

2.2

Dělitelnost polynomů

V následujícím oddílu se budeme zabývat polynomy jedné proměnné nad celými, racionálními, reálnými a komplexními čísly, obecněji oborem integrity mathbbT . Uvedeme pouze vybrané poznatky na úrovni střední školy. Obecnější teorii okruhů polynomů nad oborem integrity, eukleidovkých a gaussovských oborů může zájemce dohledat ve skriptech Stanovského [41] nebo Krutského [34].
Definice 2.2.1. Polynom (mnohočlen) P (x) nad oborem T o jedné proměnné x je
výraz
P (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 ,

an , an−1 , . . . a2 , a1 , a0 ∈ T.

Čísla an , an−1 , . . . a2 , a1 , a0 se nazývají koeficienty polynomu P . Výrazy ai xi se nazývají členy polynomu. Obor integrity polynomů nad oborem T značíme T[x].
Za obor T budeme dále brát těleso racionálních čísel, popřípadě čísel reálných nebo
komplexních.
Definice 2.2.2. Vezměme polynomu P ∈ T[x] tvaru z předchozí definice. Stupeň deg P
polynomu P je největší takové přirozené číslo n, pro které je koeficient an nenulový.
Členu an se pak říká vedoucí. Tzv. nulovému polynomu P(x)=0 přiřadíme stupeň −∞.
Polynom P v závislosti na tom, zda je stupně 0, 1, 2, nebo 3, se nazývá konstantní,
lineární, kvadratický, nebo kubický.
Stupeň polynomu se často využívá v důkazech, zvláště matematickou indukcí,
hraje roli uspořádání přirozených čísel (souvisí s eukleidovskou normou v eukleidovských prostorech, viz Stanovského [41], str. 33–34).
Pro počítání s −∞ zavedeme následující pravidla: (−∞) + (−∞) = −∞, n +
(−∞) = (−∞) + n = −∞, n ∈ N0 .
14

Podle Oreho [39], str. 43.
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Tvrzení 2.2.3. Pro polynomy P, Q ∈ T[x], deg P = n, deg Q = m, n ≥ m, platí:
1. deg(P ± Q) ≤ n, přičemž pokud n > m, platí rovnost;
2. deg P · Q = n + m.
Důkaz. Vezměme vedoucími členy polynomů P , Q ve tvaru an xn , bm xm , an , bm ∈
T \ {0}. Jestliže n > m, součet a rozdíl daných polynomů má vedoucí koeficient
opět an xn . Jestliže n = m, pak pokud an = bm , vedoucí člen polynomu P ± Q bude
menšího stupně než n; v opačném případě bude deg(P ± Q) = n.
Necht’ n, m ≥ 0. Pak vedoucí člen součinu P · Q vznikne vynásobením vedoucích členů an xn , bm xm původních polynomů, bude tedy tvaru an bm xn+m . Pokud je
alespoň jeden ze stupňů polynomů −∞, tedy alespoň jeden polynom je nulový, pak
vynásobením získáme opět nulový polynom, jehož stupeň bude opět −∞.
Definice 2.2.4. Řekneme, že polynom P dělí polynom Q, jestliže existuje polynom R
tak, že platí
Q = R · P.
Tuto relaci značíme P |Q.
Je třeba si uvědomit, že například polynom 2x + 2 nedělí 3x2 + 3x v Z[x], ale
v Q[x] ano:
 
3
3
2
x (2x + 2),
∈ Q \ Z.
3x + 3x =
2
2
Pro úplnost uved’me přehled základních vlastností dělitelnosti polynomů:
Tvrzení 2.2.5. Pro polynomy P (x), Q(x), R(x) ∈ T[x], platí:
1. P |Q ∧ P |R ⇒ P |(Q ± R);
2. P |Q ∨ P |R ⇒ P |Q · R;
3. P |Q ∧ Q|R ⇒ P |R, (Q 6= 0);
4. P |P , 1|P (P 6= 0);
5. P |Q ∧ Q|P ⇒ P = a · Q, a ∈ T .
Důkaz. Důkaz je obdobný jako u Tvrzení 2.1.1
Definice 2.2.6. Jestliže pro dva polynomy P, Q ∈ T[x] platí P |Q a zároveň P |Q,
řekneme, že jsou asociované. Značíme P ||Q.
Tvrzení 2.2.7. Jestliže dva nenulové polynomy P, Q ∈ T[x] jsou asociované, pak
P = a · Q, a ∈ T.
Důkaz. Jestliže P |Q a zároveň P |Q, pak existují polynomy R, S tak, že Q = R · P
a P = S·Q. Tudíž P = S·R·P , deg P = deg S+deg R+deg P , proto deg S+deg R =
0. Jedinou možností tak je deg S = deg R = 0, polynomy S, R jsou konstantní a odtud
plyne tvrzení.
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2.2.1

Největší společný dělitel a nejmenší společný dělitel

Definice 2.2.8. Jestliže polynom P dělí zároveň polynomy Q1 a Q2 , pak je jejich společný dělitel. Jestliže polynom P je dělitelný zároveň polynomy Q1 a Q2 , pak je nazýván jejich společným násobkem. Jestliže polynomy Q1 a Q2 mají společného dělitele
stupně většího než 1, nazýváme je soudělné, v opačném případě nesoudělné.
Definice 2.2.9. Polynom P se nazývá největší společný dělitel polynomů Q1 , Q2 ,
jestliže splňuje následující podmínky:
(1) P je společný dělitel polynomů Q1 a Q2 .
(2) Jestliže R je společný dělitel polynomů Q1 a Q2 , pak R|P .
Značíme jej (Q1 , Q2 ).
Tvrzení 2.2.10. Je-li polynom P největší společný dělitel polynomů Q1 a Q2 , pak je
společným dělitelem nejvyššího možného stupně.
Důkaz. Necht’ R splňuje podmínky (1) a (2) z předchozí definice a je stupně m > n =
deg P . Pak ale existuje polynom T tak, že P = R·T , tj. n = deg P = deg R+deg T =
m + deg T > n + deg T , což je spor.
Největší společný dělitel dvou polynomů není určen jednoznačně, je pouze jednoznačný až na asociovanost, resp. číselný násobek.
Definice 2.2.11. Nejmenším společným násobkem polynomů Q1 a Q2 je libovolný
polynom P , který splňuje
P · (Q1 , Q2 ) = Q1 · Q2 .
Značíme jej [Q1 , Q2 ].
Opět nejmenší společný násobek je určen jednoznačně až na asociovanost. Zřejmě
nejmenší společný násobek P polynomů Q1 , Q2 je jejich společný násobek, nebot’
P = Q1 ·

Q2
,
(Q1 , Q2 )

P =

Q1
· Q2 .
(Q1 , Q2 )

Lemma 2.2.12. Mějme polynomy Q1 , Q2 ∈ T[x]. Označme Q1 = q1 · (Q1 , Q2 ),
Q2 = q2 · (Q1 , Q2 ), q1 , q2 ∈ T[x]. Pak polynomy q1 , q2 jsou nesoudělné.
Důkaz. Kdyby q1 , q2 byly soudělné, tj. existoval by polynom R stupně většího než
1, který by dělil oba polynomy q1 , q2 , pak polynom R · (Q1 , Q2 ) by byl společným
dělitelem polynomů Q1 , Q2 , a to většího stupně než stupeň (Q1 , Q2 ), a to je spor.
Tvrzení 2.2.13. Bud’ polynom N společným násobkem polynomů Q1 a Q2 z T[x]. Pak
N je násobkem nejmenšího společného násobku [Q1 , Q2 ]. Speciálně je-li polynom P
nejmenší společný násobek polynomů Q1 a Q2 , pak je společným násobkem nejmenšího možného stupně.
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Důkaz. Použijme značení z předchozího lemmatu. Nejmenší společný násobek podle
něj můžeme zapsat jako [Q1 , Q2 ] = q1 q2 · (Q1 , Q2 ).
Uvažme společný násobek N polynomů Q1 a Q2 . Pak existují polynomy n1 , n2 ∈
T[x] tak, že
N = n1 Q1 = n1 q1 · (Q1 , Q2 ),
N = n2 Q2 = n2 q2 · (Q1 , Q2 ),
Potom n1 q1 = n2 q2 a protože podle předchozího lemmatu jsou polynomy q1 , q2 nesoudělné, existuje polynom n3 ∈ T[x] tak, že n1 = n3 q2 . Pak ale
N = n1 q1 · (Q1 , Q2 ) = n3 q2 q1 · (Q1 , Q2 ) = n3 · [Q1 , Q2 ].
Tedy N je násobkem polynomu [Q1 , Q2 ] a musí mít stupeň větší nebo rovný stupni
polynomu [Q1 , Q2 ].

2.2.2

Dělení se zbytkem a Eukleidův algoritmus

Věta 2.2.14. Pro polynomy P, Q ∈ T[x], kde Q 6= 0, existuje právě jedna dvojice
polynomů R, S ∈ T[x] taková, že P = Q · R + S a deg S < deg Q.
Důkaz. Uvažme množinu M = {P − Q · W ; W ∈ T[x]}. Označme S = P − Q · R
prvek M nejmenšího stupně. Potom deg S < deg Q, nebot’ pokud bychom odečetli
od Q takový násobek S, že by se vedoucí členy odečetly, získali bychom nový prvek
M s menším stupněm než S, a to by byl spor s předpokladem minimality. Tím jsme
dokázali existenci takového prvku.
Dokážeme nyní jednoznačnost: Předpokládejme, že P = Q·R+S a P = Q·R0 +S 0 ,
kde deg S < deg Q a deg S 0 < deg Q. Pak S 0 −S = Q(R0 −R). Dále jestliže by platilo
R0 − R 6= 0, potom
deg Q > deg(S 0 − S) = deg[Q(R0 − R)] = deg Q + deg(R0 − R) ≥ deg Q,
což není možné. Tudíž R0 − R = 0 a tudíž S 0 = S.
Polynom S z předchozí věty se nazývá zbytek po dělení polynomů P , R. Eukleidův algoritmus bude hlavní metodou hledání největšího společného dělitele dvou
polynomů (a jejich nejmenšího společného násobku). Využijeme předchozí věty a následujícího tvrzení.
Tvrzení 2.2.15. Necht’ pro polynomy P, Q ∈ T[x] platí P = R · Q + S, kde S ∈ T[x]
je zbytek po dělení polynomů P , R. Pak jestliže polynom D je společným dělitelem P ,
Q, pak dělí i S.
Důkaz. Necht’ P = P1 · D, Q = Q1 · D, kde P1 , Q1 ∈ T[x]. Pak
S = P − R · Q = P1 · D − R · Q1 · D = (P1 − R · Q1 ) · D,
proto polynom D dělí i S.
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Eukleidův algoritmus zavedeme pro polynomy P1 , P2
Vstup algoritmu: P1 , P2 , deg P1 ≥ P2 .
Popis algoritmu: Hledáme postupně zbytky P3 , P4 , P5 ,. . . následujících dělení:
P1 = R1 · P2 + P3 ,
P2 = R2 · P3 + P4 ,
P3 = R3 · P4 + P5 ,
..
.

deg P3 < P2 ,
deg P4 < P3 ,
deg P5 < P4 ,

Pn−2 = Rn−2 · Pn−1 + Pn ,

deg Pn < Pn−1 .

Protože stupně zbytků tvoří klesající posloupnost
deg P2 > deg P3 > deg P4 > · · · > deg Pn
zdola omezenou nulou a symbolem −∞, musí některý zbytek, řekněme Pn+1 , mít
stupeň −∞, tj. jedná se o nulový polynom:
Pn−1 = Rn−1 · Pn + 0.
V tomto okamžiku algoritmus končí.
Z popisu algoritmu je zřejmé, že algoritmus skončí vždy. Výstupem algoritmu je
pak polynom Pn .
Věta 2.2.16. Mějme dva polynomy P1 , P2 a jejich společný dělitel D. Pak polynomy
P3 , P4 ,. . . Pn získané Eukleidovým algoritmem jsou dělitelné polynomem D. Navíc poslední nenulový takto získaný polynom Pn je největším společným dělitelem P1 a P2 .
Důkaz. Z věty 2.2.15 plyne, že každý společný dělitel D polynomů P1 , P2 postupně
dělí polynomy P3 , P4 ,. . . Pn , speciálně musí být mezi nimi i ten největší. Navíc protože
Pn je dělitelem Pn−1 , je podle rovností v popisu algoritmu dělitelem polynomů Pn−2 ,
Pn−3 ,. . . P3 , P2 , P1 . Jestliže by existoval společný dělitel stupně většího než Pn , musel
by být podle předchozích úvah v Pn obsažený, a to je spor.
Z uvedené věty tak plyne existence největšího společného dělitele (a tím pádem
i nejmenšího společného násobku) libovolné dvojice polynomů.
Věta 2.2.17. Každý (nenulový) společný násobek polynomů P1 , P2 je dělitelný nejmenším společným násobkem [P1 , P2 ] polynomů P1 , P2 .
Důkaz. Necht’ K je libovolný nenulový násobek polynomů P1 , P2 . Pak jej lze psát
jako K = R · [P1 , P2 ] + S, kde deg S < deg[P1 , P2 ]. Protože P1 a P2 dělí K i [P1 , P2 ],
musí také S být dělitelné polynomy P1 , P2 . Potom ale z minimality stupně [P1 , P2 ]
plyne, že S je nulový polynom.
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2.2.3

Kořeny polynomu

Dělitelnost polynomů úzce souvisí s hledáním jejich kořenů.
Definice 2.2.18. Číslo c se nazývá kořen polynomu P (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · +
a2 x2 + a1 x + a0 , jestliže
P (c) = an cn + an−1 cn−1 + · · · + a2 c2 + a1 c + a0 = 0.
Věta 2.2.19. Následující tvrzení jsou ekvivalentní:
1. Číslo c je kořen polynomu P (x);
2. Číslo c je řešením rovnice P (x) = 0;
3. Polynom x − c dělí polynom P (x);
4. Bod c je průsečík grafu funkce f : y = P (x) s osou x.
Důkaz. Ekvivalence 1. ⇔ 2. ⇔ 4. jsou triviální. Podívejme se na důkaz 1. ⇒ 3..
Z definice dělení se zbytkem pro uvedené polynomy dostaneme:
P (x) = (x − c) · Q(x) + R(x),

kde Q(x), R(x) ∈ R[x], R(x) je zbytek.

Přitom deg R < deg(x − c) = 1, tedy R je konstantní, nebo nulový. Pak dosazením c
dostaneme
P (c) = (c − c) · Q(c) + R(c),
a protože c je kořen, je P (x) = 0 a odtud i R(c) = 0. Protože deg R < 1, je R nulový
polynom a odtud už plyne tvrzení
Opačně dělí-li (x − c) polynom P (x), pak P (x) = (x − c)Q(x). Dosazením c
obdržíme P (c) = (c − c)Q(c) = 0, tedy c je kořenem P (x).
Důsledek 2.2.20. Mějme polynom P (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0
s komplexními (nebo reálnými) koeficienty. Pak:
1. Jestliže a0 = 0, je kořenem polynomu P číslo 0.
2. Jestliže součet koeficientů polynomu P je roven nule, kořenem polynomu P je
číslo 1.
3. Jestliže rozdíl součtů (an + an−2 + an−4 + · · · ) a (an−1 + an−3 + an−5 + · · · ) je
roven nule, pak je číslo −1 kořenem polynomu P .
4. Jestliže n je liché a pro koeficienty polynomu platí
an = a0 ,
an−1 = a1 ,
..
.
a n+1 = a n−1 ,
2

2

pak číslo −1 je kořenem polynomu P .
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5. Jestliže n je liché a pro koeficienty polynomu platí
an = −a0 ,
an−1 = −a1 ,
..
.
a n+1 = −a n−1 ,
2

2

pak číslo 1 je kořenem polynomu P .
6. Jestliže n je sudé a pro koeficienty polynomu platí
an = −a0 ,
an−1 = −a1 ,
..
.
a n2 +1 = −a n2 −1 ,
a n2 = −a n2 = 0,
pak číslo 1 je kořenem polynomu P
Důkaz.

1. V tomto případě můžeme psát
P (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + 0 =
= x · (an xn−1 + an−1 xn−2 + · · · + a2 x + a1 )

a pak P (0) = 0 · (an 0n−1 + an−1 0n−2 + · · · + a2 0 + a1 ) = 0.
2. Dosazením 1 do předpisu polynomu P obdržíme součet koeficientů. Jestliže ten
je roven nule, pak i P (1).
3. Dosazením −1 do předpisu polynomu P obdržíme uvedený rozdíl, popřípadě
číslo k němu opačné. Proto je −1 kořenem polynomu P .
Zbylá tvrzení plynou z bodů 2 a 3.
Body 4. až 6. z předchozího důsledku popisují řešení reciprokých rovnic.
Důsledek 2.2.21. Jestliže dva polynomy P , Q mají stejný kořen α, pak α je i kořenem
největšího společného dělitele (P, Q) těchto polynomů.
Uvedený důsledek dává i návod, jak hledat společné kořeny dvou polynomů: Stačí
najít pomocí Eukleidova algoritmu největšího společného dělitele (čímž snížíme stupeň zkoumaného polynomu) a dále hledat jeho kořeny.
Definice 2.2.22. Řekneme, že c je k-násobný kořen polynomu P , jestliže (x − c)k dělí
P a k je nejvyšší možné.
Násobné kořeny lze odhalit pomocí Eukleidova algoritmu uplatněného na samotný
polynom a jeho derivace, nebot’ násobné kořeny polynomu jsou kořeny jeho derivace.
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Věta 2.2.23 (Základní věta algebry). Každý polynom P ∈ C[x] má alespoň jeden
kořen c ∈ C.
Důkaz lze provést například pomocí komplexní analýzy. Zájemce odkazujeme například na Kořínkovu knihu [29], str. 345–351.
Věta 2.2.24. Každý polynom P ∈ C[x] n-tého stupně má právě n komplexních kořenů,
ne nutně různých.
Důkaz. Důkaz plyne ze Základní věty algebry 2.2.23: Jestliže c1 je kořen, pak P (x) =
(x − c)Q1 (x), kde Q1 (x) ∈ C[x], deg Q1 (x) = n − 1. Pak podle Základní věty algebry
existuje kořen c2 polynomu Q1 (x) a Q1 (c) = (x−c2 )Q2 (x), přitom deg Q2 (x) = n−2.
Indukcí pak dostaneme tvrzení.
Věta 2.2.25. Jestliže komplexní číslo α = a+bi je kořenem polynomu P (x) s reálnými
koeficienty, pak je i α = a − bi kořenem tohoto polynomu.
Důkaz. Necht’ α = a + bi je kořenem polynomu
P (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 ,
tj. P (α) = an αn + an−1 αn−1 + · · · + a1 α + a0 = 0. Pak15
P (α) = an αn + an−1 αn−1 + · · · + a1 α + a0 =
= an αn + an−1 αn−1 + · · · + a1 α + a0 =
= an αn + an−1 αn−1 + · · · + a1 α + a0 = P (α) = 0 = 0.
Reálnost koeficientů se využívá při třetí rovnosti.
Důsledek 2.2.26. Polynom s reálnými koeficienty lichého stupně má alespoň jeden
reálný kořen.
Důkaz. Protože kořeny s nenulovou imaginární částí lze zpárovat tak, že se každá dvojice kořenů liší jen znamékem imaginární části, je počet takových kořenů sudý. Přitom
počet všech kořenů polynomu je lichý. Proto musí existovat alespoň jeden reálný kořen.

15

Používáme vlastnosti komplexního sdružení, kdy pro libovolná komplexní čísla z, w platí zw =
z · w, z ± w = z ± w.
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Kapitola 3
Dělitelnost a její algoritmy v
učebnicích
V této kapitole analyzujeme výskyt dělitelnosti a s ní spjatých algoritmických metod
v česky psaných učebnicích pro střední všeobecně vzdělávací školy vydaných po roce
1852, tj. pro gymnázia, reálky, reálná gymnázia, jedenáctileté střední školy. Učebnice
třídíme do tří období podle data jejich vydání. Hraničními roky jsou 1908, kdy byla
vyhlášena tzv. Marchetova reforma školství, a 1948, kdy s převzetím moci komunistickým režimem opět došlo k výrazným posunům ve školství. Jednotlivé metody jsou
v učebnicích doplněny různými schématy, přehled jejich základních typů je rovněž
uveden.
Přesné bibliografické informace o učebnicích jsou uvedeny v literatuře.

3.0.4

Typy učebnic

Středoškolské učebnice matematiky, především ty vydané mezi lety 1952 a 1908, můžeme rozdělit na několik typů. V tomto období se učebnice často psaly pro celé oddělení střední školy, nižší či vyšší.
Aritmetiky (knihy početní) byly psány spíše pro nižší stupeň středních škol. Pracují pouze s (přirozenými) čísly.1 Poznatky a pojmy jsou obvykle vysvětlovány přímo
na konkrétních příkladech.
Algebry byly určeny pro vyšší stupeň středních škol. Pracují nejen s čísly, ale
i s polynomy, které jsou často předkládány jako druh veličiny. Výklad je odborného
rázu: Pojmy jsou zaváděny pomocí definic, poté jsou vlastnosti definovaných objektů
formulovány jako věty, jež jsou dokazovány či alespoň částečně zdůvodňovány.
Na začátku 20. století algebry jako typ učebnice pozvolna mizí, pro vyšší stupeň
středních škol vznikají učebnice, v nichž vzhledem k stoupajícím nárokům na názornost jsou plná odůvodnění mnohých pouček vynechána. Důraz je kladen na pochopení
látky a na schopnost řešit úlohy, a to i aplikované. Smývá se tak rozdíl v předkládání
učiva na nižším i vyšším stupni škol, stále se zvyšuje však zvyšuje jeho náročnost
úměrně věku.
1

Výjimkou je Sommerova aritmetika [121] z roku 1904
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Dalším typem učebnic jsou pak učebnice geometrie (měřictví). V nich se dělitelnost neobjevuje.
Na konci 19. století se začaly vydávat sbírky úloh, a to jak pro průběžné studium,
tak i sestávající z příkladů na úrovni maturitní zkoušky.
Dalším typem knížní pomůcky jsou matematické tabulky, ty však v této práci
nejsou zpracovány.
Ve třetím období se objevují tematické učebnice, které nejsou psány pro konkrétní
ročník, shrnují látku daného tematického celku.

3.1

Období 1852–1908

Nejprve se budeme věnovat aritmetikám a algebrám vydaným před Marchetovou reformou, především jejich kapitolami o dělitelnosti. Ukážeme jednotlivé algoritmy dělitelnosti, jež se objevují v učebnicích. Na závěr se budeme věnovat sbírkám úloh.
První česky psanou učebnicí pro střední školy vydanou po Exnerově–Bonitzově
reformě, kterou se mi podařilo dohledat, je Močníkova Kniha početní pro první třídu
nížší realní škol [106]. V následujících letech vyšlo mnoho učebnic pro střední školy,
často i v několika vydáních. Aritmetiky a algebry z tohoto období se vyznačují neustálenou, nebot’ teprve vznikající českou terminologií. Například ve Smolíkově aritmetice [116] je na začátku učebnice česko–německý slovníček pojmů. Rovněž je kladen
důraz na počtářskou zběhlost.
Přehled učebnic vydaných v tomto období je uveden na Obrázku 3.1. Jednotlivé
učebnice jsou řazeny pod jmény autora (autorů) a podle data jejich prvního vydání.

3.1.1

Pozice a struktura dělitelnosti v učebnicích

Dělitelnost čísel se učila v první třídě a posléze ve čtvrté nebo páté třídě (zde spolu
s dělitelností polynomů).
Kapitola o dělitelnosti se ve většině studovaných učebnic objevuje po zopakování
číselných operací mezi kapitolou o vícejmenných veličinách2 a kapitolou o zlomcích.
Místo pojmu přirozené číslo se používala celá čísla (v pozdějších učebnicích, například v Bydžovského Aritmetice [65] se před kapitolou o dělitelnosti objevuje poznámka, že se v ní uvažují pouze kladná celá čísla; Machovec [98] však přechází k celým číslům, více viz níže).
Na dělitelnost pak navazovala právě výuka zlomků, dále pak kongruencí (shod čísel), diofantických lineárních rovnic, řetězových zlomků. Rovněž se pojmy dělitelnosti
využívaly v kapitolách o kombinatorice.
Kapitola o dělitelnosti mívá obvykle následující strukturu: Začíná definicí dělitelnosti, prvočísla, nesoudělných čísel, složeného čísla, sudých a lichých čísel3 . Následují
pravidla dělitelnosti pro 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11. Objevují se pravidla pro mocniny dvou,
2

Počítání s jednotkami a veličinami v dnešním slova smyslu.
Smolík [116] řadí nulu mezi čísla sudá, je zde nejasnost v používání kladných čísel. Soldát [117]
zavádí na straně 41 i kmenné výrazy algebraické a složené výrazy algebraické.
3
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Obrázek 3.1: Přehled učebnic vydaných v letech 1852 až 1908
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pěti, deseti, pravidlo dělitelnosti složeným číslem je obvykle vysvětleno na dělitelnosti 6. V algebrách bývají dokazována obecná pravidla dělitelnosti včetně základního
tvrzení Eukleidova algoritmu: Společná míra dělence a dělitele jest i měrou zbytku.
(Taftl [138], str. 44.)
Následují pojednání o prvočíselném rozkladu, největším společném děliteli (míře)
a nejmenším společném násobku (násobném)4 . Močník [106] pojem společného dělitele vůbec nezavádí.
Sommer ve svých aritmetikách [118] a [119] zařadil metodu hledání největšího
společného dělitele a nejmenšího společného násobku pomocí prvočíselného rozkladu
až do výkladu počítání se zlomky, ve výkladu dělitelnosti se hledají pouze zkusmo.
Soldát [117] a Hoza [87] doplňují text historickými poznámkami.
Z obvyklého uspořádání kapitoly se vymyká Studičkova Algebra [131], o ní bude
samostatně pojednáno níže v oddíle 3.1.12.
V následujících odstavcích se budeme věnovat jednak vymezení některých pojmů
a představení základních tvrzení dělitelnosti, jednak jednotlivým algoritmům, které
řeší z dělitelnosti problémy pocházející.

3.1.2

Definice společných dělitelů

Definice společného dělitele (míry) se objevuje bud’ v přehledu pojmů v úvodu celé
kapitoly (Fleischer [81], Smolík [116], Hora [85] nebo Soldát [117]) nebo přímo v kapitole věnované vyhledávání společného dělitele (Jarolímek [90] a [91], Fischer [80]).
Obvykle se definuje společný dělitele dvou čísel, avšak Fleischer [81] ho zavádí
pro tři čísla. Šimerka ve své Algebře [135] jej zavádí pro libovolný počet čísel: Číslo,
kterýmž více jiných děliti lze, jmenuje se jejich společná míra, jako 5 pro 10, 15, 25.
V jejím druhém vydání [136] definici doplňuje: Za takovou platí podobně čísla > 1.
Podobně Hora [85]. Machovec [98] a Soldát [117] ve svých algebrách definují společný násobek zároveň pro dvě a více čísel.
V algebrách Taftla [138], Machovce [98] a Hozy [87] se pojem společných dělitelů
nezavádí.

3.1.3

Definice největšího společného dělitele

Fleischer [81] píše:
Jsou–li čísla A, B současně, avšak i výhradně dílná čísly M , m, jmenují se
tato poslední [. . . ] společnými dělitely, a je–li M > m, slove M největším
společným dělitelem daných čísel A, B. Co platí o dvou číslech, platí o vícero
jich.
([81], str. 33)
4

Fleischer [81] za definicí nejmenšího společného násobku uvádí chybný příklad: Jelikož n. př. čísla
12, 18, 24 dílná jsou čísly 2, 3, 6, jest číslo 12, jsouc nejmenší z prvších, nejmenším společným násobkem
čísel 2, 3, 6, ostatní pak čísla 18, 24 jsou pouze společnými násobky těchže čísel, jichžto ostatně nekonečný lze udati počet; za tou příčinou by byl nesmysl, mluviti o největším společném násobku. Přitom
nejmenší společný násobek čísel 2, 3 a 6 je číslo 6.
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Zda se poslední věta vztahuje k počtu daných čísel nebo počtu dělitelů, není jasné.
Machovec [98] nebo Soldát [117] definují největšího společného dělitele zároveň pro
dvě čísla i více čísel. Hoza [87] rovnou definuje největší společný dělitel pro více čísel.

3.1.4

Jednoznačnost největšího společného dělitele

Šimerka [135] píše za definicí společného dělitele: Takových společných měr může též
více býti, však jedna bude z nich vždy největší. (str. 33)
Fischer [80] největšího společného dělitele zavádí pro více čísel: Mají–li dvě, tři. . .
čísla několik společných dělitelů, nazývá se největší z nich společným dělitelem největším čísel těchto. Tím se přímo odkazuje na intuitivní chápání jednoznačnosti uspořádání přirozených čísel a existence největšího čísla v (konečné) množině společných
dělitelů daných čísel. Ostatní autoři přistupují k jednoznačnosti největšího společného
dělitele obdobně.

3.1.5

Eukleidův algoritmus

Eukleidův algoritmus na určení největšího společného jmenovatele dvou čísel (veličin) se objevuje již v prvních českých učebnicích5 (v aritmetikách a algebrách) a do
Marchetovy reformy patří mezi standardně vyučovaná témata.
Eukleidův algoritmus pro (přirozená) čísla
Eukleidův algoritmus je obvykle uváděn až po metodě nalézání největšího společného
dělitele pomocí prvočíselného rozkladu.6 Někteří autoři aritmetik algoritmus přímo
neformulují, pouze se omezují na konkrétní příklady bez jakékoholi vysvětlení (Jarolímek [90], Starý [125], Smolík [116] ad.), jiní vysvětlují algoritmus na konkrétních
příkladech (Fischer [80]). V učebnicích algebry autoři naopak uvádějí obecný algoritmus, někdy formulují větu a připojují její důkaz (Hora [85]). Někdy vysvětlují i konečnost postupu: Dělení takové musí se jednou ukončiti; poněvadž každý zbytek menší
jest než dělitel jemu náležící, tak že čísla ta stále klesají a zápornými státi se nemohou. (Šimerka [136], str. 37.) Schéma, v němž se algoritmus zapisuje, se v jednotlivých
učebnicích mění, viz ukázky na obrázku 3.2.
Zvláště oblíbená byla schémata podobná Fleischerovu nebo Fischerovu, pravděpodobně pro podobnost se schématy používanými při prvočíselném rozkladu nebo vypisování všech dělitelů. Machovec [98] přistoupil k Eukleidovu algoritmu odborně.
Věty i algoritmus formuluje a dokazuje obecně pro výrazy a čísla. Navíc uvažuje dělitelnost na množině celých čísel, proto si může dovolit zrychlení algoritmu použitím
nejmenších zbytků v absolutní hodnotě. Dostává tak například schéma na obrázku 3.3.
Je zajímavé, že se zabývá i složitostí algoritmu (tento matematický pojem se v té
době teprve utvářel):
5

V překladu [106] Močníkovi aritmetiky není uveden, nebot’ zde není uveden ani pojem největšího
společného dělitele.
6
Hoza [87] jej však uvádí jako jediný způsob.
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Obrázek 3.2: Eukleidův algoritmus ve schématu Fleischerově (1862;
vlevo) a Fischerově (1870)

Obrázek 3.3: Eukleidův algoritmus u Machovce (1886)
Že při svrchu vytčeném postupném dělení musíme konečně dospěti zbytku
= 0, vychází na jevo z toho, že všecky zbytky jsou vyjádřeny čísly celými,
o jichž absolutních hodnotách platí nerovnost’
B > R1 > R2 · · · > Rn−1 > Rn .7
Budiž podotčeno, že výkon se urychlí, béřeme-li za R1 , R2 , R3 . . . zbytky
nejmenší. Potom jest8
2R1
2R2
2R3
2R4

<
<
<
<
..
.

B
R1
R2
R3

2Rn < Rn−1
Znásobením obdržíme 2n R1 R2 . . . Rn < BR1 R2 R3 . . . Rn−1 a dělíme-li tuto
nerovnost’ rovnicí R1 R2 . . . Rn−1 = R1 R2 . . . Rn−1 , obdržíme 2n Rn < B,
a poněvadž Rn jest rovno aspoň 1, musí býti tím spíše 2n < B. Uvážíme-li,
že bylo vykonáno v celku (n + 1) dělení, jest z této nerovnosti patrno.
Přihlížíme-li při vyhledávání největší společné míry postupným dělením
ke zbytkům nejmenším, jest potřebí vykonati nejvýš o jedno dělení více, než
7

B značí absolutní hodnotu menšího z daných čísel, R1 , R2 ,. . . Rn pak absolutní hodnoty zbytků
obdržených postupným dělením.
8
Zde se Machovec dopustil chyby, správně má v následující soustavě nerovnic používat neostré
znaménko nerovnosti.
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udává mocnitel nejvyšší mocniny čísla 2, která jest ještě menší než B, t. j. než
menší z daných čísel. Je-li na př. menší z daných čísel 125, jest nám vykonati
nanejvýš 7 dělení, poněvadž 26 = 54 a 27 = 128.
([98], str. 70-71.)
Eukleidův algoritmus pro polynomy
Algoritmus postupného dělení pro polynomy se objevuje pouze v učebnicích algebry,
nenajdeme ho v učebnicích aritmetiky. V učebnicích algebry byly mnohočleny chápány jako druh veličin, proto dělitelnost polynomů je uvedena obvykle jen několika
poznámkami. Text se obvykle přímo odkazuje na předcházející algoritmus pro (přirozená) čísla.
Často se vyskytuje tvrzení: Největší společnou míru veličin A a B nezměníme,
jestliže A číslem nějakým bud’ násobíme bud’ dělíme, není-li číslo toto činitelem veličiny B; totéž platí naopak o veličině B. . . (Fleischer [81], str. 49.) Uvedené tvrzení se
pak používá ke zjednodušení výpočtů, tj. polynomy s racionálními koeficienty se převedou na polynomy s celočíselnými koeficienty. Řešené příklady a úlohy k procvičení
obsahují polynomy stupňů 5 a menších.
Obecný Eukleidův algoritmus
Hora ve své učebnici [85] poznamenává:
S tímto způsobem určování největší společné míry bez rozvádění daných čísel
na prvočinitele souhlasí také postup při vyhledávání nejv. spol. míry kterýchkoli dvou veličin stejnorodých (u př. dvou přímek).9 Odnímáme totiž menší
veličinu od větší tolikráte, pokud možná, pak od menší veličiny zbytek, od
toho opět nový zbytek a t. d. Není-li zbytku při některém tom odnímání,
jest poslední zbytek, jenž nezmizí, nejv. sp. měrou obou daných veličin.
([85], str. 47–48)
Je to však ojedinělý případ, žádný jiný studovaný autor zobecnění neuvádí.

3.1.6

Eratosthenovo síto

Fischer [80] píše:
Chceme-li z řady přirozené čísel všechna prvočísla napsati, napišme všechna
čísla lichá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. . . vedle sebe a vylučme nejprvé číslo
9 = 3 × 3, jakož i každé třetí po čísle 9 následující číslo (násobky čísla 3);
pak vylučme číslo 25 = 5 × 5 a každé páté po čísle 25 následující číslo
(násobky čísla 5); potom vyloučíme číslo 49 = 7 × 7 a každé sedmé po čísle
49 následující číslo a t. d., při čemž vždy též počítána bud’tež čísla již dříve
vyloučená. Čísla nevyloučená jsou prvočísla.10
([80], str. 89–90)
Následující Obrázek 3.4 zobrazuje jeho postup.
Eratosthenovo síto v jiné aritmetice vydané v letech 1852 – 1908 není uvedeno.
9
10

Zde je slovem přímka myšlena úsečka.
Chybí poznámka, že 2 je také prvočíslo. Navíc Fischer definuje i jedničku jako prvočíslo.
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Obrázek 3.4: Eratosthenovo síto u Fischera (1870)
Hora [85] uvádí algoritmus jako úlohu určiti všecka prvočísla až do vytknuté meze:
Utvořme čtverce přirozených čísel, až poslední čtverec překročí mez:
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, . . .
Prvočísla jsou pak všecka čísla v mezích 1 a 4, která mimo jedničku
nejsou dělitelna žádným číslem menším nežli 2, tedy 1, 2, 3; dále všecka čísla
mezi 4 a 9, která mimo jedničku nejsou dělitelna žádným číslem menším nežli
3, t. j. 5 a 7. a t. d.. . .
([85], str. 43)
Machovec [98] píše:
Chceme-li nabýti prvočísel z řady absolutních
1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . ,
po 2 každé číslo druhé,
„ 3
„
„
třetí,
„ 5
„
„
páté,
„ 7
„
„
sedmé a t. d.
Zbývající čísla jsou vesměs prvočísla a tvoří tak zvané síto Eratosthenovo.
([98], str. 61)
Z výkladu není jasné, zda se při vynechávání mají přeskakovat už vynechaná čísla,
anebo nikoliv.
V Hozově algebře [87] se s tímto problémem nesetkáme, nebot’ komentář je veden
jinak:
Vynechme v řadě přirozených čísel nejprve všecky násobky dvou, pak násobky tří, potom pěti, sedmi atd. Zbývající čísla jsou prvočísly. Tak vzniká
síto Eratosthenovo (275–195 př. Kr.).
([87], str. 43)
Následuje schéma 3.5.
Soldát [117] již ve třetím odstavci v úvodu kapitoly napsal:
Kmenná čísla vyhledáme z přirozené řady číselné, vynecháme-li v řadě té po
2 každé druhé číslo, po 3 každé třetí čslo, po 5 každé páté, po 7 každé sedmé
a t. d., bez ohledu na to, zda bylo číslo již dříve vypuštěno či nic. Zbývající
čísla jsou kmenná.
([117], str. 37)
vynechme
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Obrázek 3.5: Eratosthenovo síto u Hozy (1892)

3.1.7

Algoritmus prvočíselného rozkladu

Močník [106] pouze konstatuje, že každé složené číslo lze rozložit na prvočísla; stejně
činí i Jarolímek ve svých aritmetikách [90], [91] a [92].
Smolík [116] nejprve na příkladech ukazuje, že složená čísla lze na prvočísla rozložit. Poté píše:
Poněvadž každé číslo, které možná na dva neb více činitelů prvých rozvesti,
dělitelné jest činitelem prvním, podíl ten opět dělitelný jest činitelem druhým, opětný podíl dělitelný činitelem třetím a t. d., až podíl bude 1; možno
i naopak každé číslo složené na více činitelů prvých následovně rozvesti:
Prvočísla 2, 3, 5, 7, 11 a t. d. se napíšou stranou, a číslo, které se na činitele rozvesti má, dělí se těmito čísly po pořadě, možná–li jedním a týmže
i vícekráte; n. p.: Měli–li bychom na prvé činitele rozvesti 420, tu dělme:
420 : 2 = 210, 210 : 2 = 105, 105 : 3 = 35, 35 : 5 = 7, a 7 : 7 = 1.
Součin všech dělitelů bude se rovnati danému číslu, tedy bude 420 =
2 × 2 × 3 × 5 × 7.
([116], str. 53)
Poté uvádí rozklad 630 = 2 × 3 × 3 × 5 × 7 a dodává: Způsob kratší jest tento:
[Následuje schéma na obrázku 3.6.]

Obrázek 3.6: Prvočíselný rozklad u Smolíka (1863)
Nad přímkami napsaná čísla násob, a součin bude číslo dané 2×3×3×5×7 = 630.
Fischer [80] formuluje algoritmus takto:
Abychom vyšetřili, je–li číslo nějaké prvočíslo nebo je–li číslo složené, dělme
je čísly 2, 3, 5, 7, a ostatními následujícími prvočísly až k tomu prvočíslu,
které samým sebou násobeno dá číslo větší nežli jest číslo dané. ([80], str. 92)
Tedy omezuje možné prvočíselné dělitele odmocninou z daného čísla. Poté uvádí vyšetření prvočísla 193 a rozklad čísla 4630 v následujícím schématu 3.7:
Starý [124] píše:
Dané číslo dělíme nejmenším prvočíslem, jímž jest dělitelno, 1 nevčítajíce;
podíl vyvozený dělíme opět nejmenším prvočíslem, jímž dělitelný jest, nevyjímajíce ani předešlého prvočísla a s vyvozeným podílem si počínáme opět
podobně až dosáhneme podílu, který jest sám prvočíslem. Jednotliví dělitelé
a poslední podíl tvoří hledaná prvočísla.
([124], str. 60)
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Obrázek 3.7: Prvočíselný rozklad u Fischera (1870)
Následuje příklad rozložení čísla 660, viz obrázek 3.8.

Obrázek 3.8: Prvočíselný rozklad u Starého (1877)
Následuje 16 příkladů jako cvičení obsahujících čísla mezi 240 a 13832 v zestupném pořadí (až na jednu výjimku). Stejný text nalezneme i ve starších aritmetikách
tohoto autora [122], [123]. Ve čtvrtém vydání [125], šestém vydání [126] a v aritmetice [127], kde je jako spoluautor uveden Machovec, je výklad totožný, pouze bylo
vypuštěno pět příkladů k procvičení.
Tůma v aritmetikách [140] a [141] popisuje postup podobně jako Starý [124], uvádí
schéma pro číslo 1260, viz obrázek 3.9. Poté jako cvičení ukládá zpaměti rozložit

Obrázek 3.9: Prvočíselný rozklad u Tůmy (1887)
všechna dvojciferná čísla v prvočinitele a uvádí ve dvou cvičeních 19 dvojciferných
a 21 troj- až šesticiferných čísel k rozložení, nejvyšší je 142560.
Sommer [119] uvádí:
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Dáme–li číslu tvar součinu, roznásobili jsme je, neboli rozložili v činitele.
Činitel složený možno opět rozložiti, až konečně jsou všecky činitele kmennými. . . U větších čísel (nebo činitelů), kde nepoznáváme rázem činitele další,
počítáme písemně dle „čáry“ a rovnáme činitele, možno–li hned, dle velikosti. Nejprve dělením číslo rozložíme v nejmenší kmenný činitel, který napíšeme v pravo a složený činitel v levo; ten pak rozkládáme dále, jak vedle
vyznačeno; 16830 = 2 × 3 × 3 × 5 × 11 × 17.
([119], str. 50)
Vedle textu je umístěno schéma z obrázku 3.10. V poznámce pod čarou je napsáno:

Obrázek 3.10: Prvočíselný rozklad u Sommera (1894)
Čísel složených z činitelů 7, 13, 17, 19 atd, pro něž nemáme znaků dělitelnosti, nedovedeme tímto způsobem rozložiti. Dále je uvedeno 34 jedno- a dvouciferných čísel
k přímému rozložení a šest čtyř- až šesticiferných čísel k rozložení pomocí uvedeného
postupu (uvozeny jsou obratem rozložte dělením).
V Šimerkově algebře [135] nalezneme popis:
Má-li se dané dekadické číslo ve své prvočinitele rozvrhnouti, dělme je nejmenším prvočtem, jenž v něm pochází, jedničku vyjímajíce; podíl dělme opět bud’
tímtéž prvočtem anebo nejprve vyšším, a tak pokračujme dále, až co poslední
podíl objeví se prvočet. Dělitelové tak nalezení a poslední podíl dávají prvočinitele, z nichž dané číslo sestává.
([135], str. 35)
Poté ukazuje rozklady čísel 90, 420 a 680 ve schématech nelišících se od současných
(obrázek 3.11).

Obrázek 3.11: Prvočíselný rozklad u Šimerky (1863)
Ve druhém vydání [136] byl výklad rozšířen několika poznámkami, příklady se
nezměnily.
Hora [85] uvádí podobný výklad jako Šimerka [135], doplněný příkladem rozkladu
čísla 630.
Taftl [138] používá obecnou symboliku:
Máme-li složené číslo N rozvrhnouti v prvočinitele, zkoumáme, kterým prvočíslem jest dělitelno; najdeme-li, že číslem a1 , obdržíme N : a1 = A1 ; i
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jest podíl A1 bud’ prvočíslem, nebo součinem ostatních prvočinitelů čísla N .
Je-li A1 číslem složeným, vedeme si dále s ním jak s číslem N , a podobně
s podíly A2 , A3 , a t. d.; i obdržíme
N : a1 = A1 i bude N = A1 a1 ,
A1 : a2 = A2
„
A1 = A2 a2 ,
A2 : a3 = A3
„
A2 = A3 a3 ,
A 3 : a4 = n
„
A3 = na4 ,
pročež N = a1 a2 a3 a4 n t. j. dělitelové určení a poslední podíl (prvočíslo n)
jsou prvočiniteli čísla daného.
([138], str. 42–43)
Výklad je nejasný, není zřejmé, co se stane, máme-li jiný počet prvočinitelů nebo pokud se nějaké prvočíslo v rozkladu opakuje. Nápovědou jsou schémata pro 2310 a 6237
(viz Obrázek 3.12).

Obrázek 3.12: Prvočíselný rozklad u Taftla (1883)
Stejný výklad pak přebral Soldát do své algebry [117], pouze změnil příklad rozkladu 6237 za 24948.
Machovec [98] věnuje prvočíselnému rozkladu celý oddíl na stranách 61–63. Vyslovuje v něm postupně následující tvrzení a dokazuje je:
• Každé číslo složené lze vyjádřiti součinem prvočísel.
• Algoritmus rozkladu: Dané číslo dělíme prvočíslem, kterým jest dělitelno, obdržený tím podíl dělíme opět prvočíslem, kterým jest dělitelen, a tak pokračujeme
stále, až dospějeme k podílu, který jest prvočíslem. Tento podíl a všecka dříve
vytčená prvočísla jsou prvočiniteli daného čísla. Není zde však komentováno
zastavení algoritmu, nezmiňuje zmenšování dělenců, stejně jako v důkazu předchozího tvrzení.
• Každé číslo jest dělitelno a) každým ze svých prvočinitelů a b) každým součinem
vytvořeným z těchto prvočinitelů.
• Číslem b, jehož každý prvočinitel není zároveň prvočinitelem čísla a, číslo a
dělitelno není.
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• Čísla soudělná musí míti nejméně jednoho prvočinitele společného. Čísla nesoudělná nemají žádného společného prvočinitele.
• Kterým číslem jest dělitelen jeden činitel součinu, tím jest dělitelem celý součin.
• Je-li součin ab dělitelen číslem c a jsou-li a a c čísla nesoudělná, musí býti činitel
b dělitelen číslem c.
• Je-li číslo c dělitelno dvěma nesoudělnými čísly a a b, jest dělitelno i jich součinem.
• Jsou-li čísla a a b dělitelna číslem m, jest jím dělitelen i každý výraz tvaru au +
bv.11
• Kterým číslem jest dělitelen dělitel a zbytek, tím jest dělitelen i dělenec.
• Kterým číslem jest dělitelen dělenec a dělitel, tím jest dělitelen i zbytek.12
Hoza [87] umíst’uje odstavec o prvočíslech až za výklady největšího společného
dělitele a nesoudělných čísel. Po Erasthenovu sítu udává následující tvrzení, většinou
nezdůvodněných:
• Číslo a jest prvočíslem, když jest menší než dvojmoc b2 , nejsouc dělitno žádným
prvočíslem, obsaženým mezi 1 a b. Toto tvrzení je zdůvodněno.
• Prvočísla jsou vespolek nesoudělna.
• Součin je dělitelen prvočíslem, když některý jeho činitel je tímto prvočíslem dělitelen.
• Složené číslo lze rozložiti na prvočinitele jedním toliko způsobem. Tvrzení by
bylo třeba doplnit poznámkou „až na pořadí prvočinitelů“, autor prvočíselný
rozklad v celé kapitole uvádí vždy ve standardizované podobě, kdy jednotliví
prvočinitelé jsou srovnání od nejmenšího po největší. Tvrzení je zdůvodněno,
i když pro pochopení důkazu musíme přihlížet k uvedené konvenci.
Výklad algoritmu prvočíselného rozkladu je strohý a zmatený: Rozklad na prvočinitele
provedeme takto: [Viz obrázek 3.13.]
Chybí jakékoliv vysvětlení schématu. Následuje několik poznámek:
Stejné prvočinitele slučujeme v mocninu... Jelikož nulltá mocnina každého
čísla rovná se jednotce, lze ku vzešlým mocninám prvočísel připsati nullté
mocniny ostatních ostatních prvočísel... Různá čísla se rozloží na mocniny
týchž prvočísel. Rozklad se urychlí, když dané číslo dělíme co možná nejvyšší
mocninou prvočísla.
([87], str. 44)
Následuje schéma na Obrázku 3.14.
11

Čísla u, v nejsou vysvětlena. Po důkazu následuje otázka: Které věty obsaženy jsou ve větě ... pro
u = v = 1 a pro u = 1, v = −1?
12
Toto tvrzení je základem Eukleidova algoritmu. Navíc jej Machovec doplnil otázkou Jest-li dělitel
vždy týmž číslem dělitelen, kterým jest dělitelen dělenec a zbytek?
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Obrázek 3.13: Prvočíselný rozklad u Hozy (1892)

Obrázek 3.14: Prvočíselný rozklad u Hozy (1892), druhé schéma

3.1.8

Algoritmus hledání největšího společného dělitele pomocí prvočíselného rozkladu

Jarolímek ve svých aritmetikách [90], [91] a [92] tento algoritmus neuvádí, největšího
společného dělitele hledá pouze Eukleidovým algoritmem; stejně tak i Smolík [116],
Fischer [80].13
Starý ve svých aritmetikách [122], [123], [125] uvádí algoritmus následovně:
Máme–li nalézti největšího společného dělitele dvou neb více daných čísel,
roznásobme tato na prvočinitele, a vytkněme z těchto prvočinitelů všechny,
kteří v daných číslech společně se naskytují a sice každého tolikrát, kolikrát
v každém z daných čísel přichází. Součin činitelů těchto jest zajisté spol.
dělitelem daných čísel; ale jest i největším společným dělitelem, a to proto
největším, protože, kdyby se ještě nějaký činitel připojil, by již součinem jich
nebyla všechna daná čísla dělitelná.
([122], str. 47)
Poté je uveden příklad hledání (180, 270):
Téma uzavírá cvičení se šesti příklady pro dvojici čísel a čtyřmi příklady pro trojici
čísel, ve učebnicích [125] a [127] je počet cvičných příkladů redukován na osm. V šestém vydání [126] je text lehce upraven a dány nové příklady k procvičení.
Tůma [140] na straně 82 algoritmus formuluje takto: . . . rozložíme všecka čísla
v prvočinitele, z nichž vypíšeme ty, kteří společně vyskytají se v daných číslech, a to
každého tolikráte, kolikráte nalézá se v každém čísle, na př.: [Následuje schéma 3.16.]
Následují k procvičení čtyři příklady pro dvojice a šest příkladů pro trojice čísel, největší číslo je 23205.
V další učebnici [141] tuto partii Tůma přepracoval, nejprve na příkladu (24, 36, 48)
vysvětlil, jak algoritmus funguje a poté jej obecně vyslovil:
13

Je v nich pouze poukázáno, že z prvočíselného rozkladu se dají vypočítat všechny dělitelé, z nich
pak lze vybrat největší dělitel.
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Obrázek 3.15: Největší společný dělitel u Starého (1873)

Obrázek 3.16: Největší společný dělitel u Tůmy [140], str. 82
Rozložíme totiž všechna čísla v prvočinitele, z nichž vypíšeme jen ty, kteří
společně se vyskytují v daných číslech a násobíme je; součin jest hledaná
největší společná míra.
([141], str. 68)
Žádné schéma zde není uvedeno. Partie je doplněna příklady k procvičení, a to deseti
pro dvojice čísel, šesti pro trojice, dvěma pro čtveřice a jedním pro pětici čísel; čísla
jsou nejvýše dvojciferná.
Sommer ve svých aritmetikách [119], [118], [120] algoritmus neuvádí.
Šimerka [135] ve své algebře hned za prvočíselným rozkladem píše:
Chceme-li největší společnou míru dvou neb více čísel nalézti, rozložme je
v prvočinitele, a podržme z nich ty, jež všechna čísla společně mají, a sice
s nejnižšími exponenty, jaké v daných číslech u činitelů přicházejí. Součin veličin takto vyjmutých jest skutečně měrou daných čísel, a sice největší, jelikož
některé číslo nedělí, pakli jen jeden činitel se přibere neb ve vyšší mocnosti
vezme.
([135], str. 36)
Poté jsou rozebrány příklady pro dvojice (120, 300) a (150, 180, 240) a je doplněna
poznámka Podobně má 6x2 yz, 4xyz 2 nejv. sp. m. = 2xyz. Ve druhém vydání [136] je
výklad téměř totožný.
Hora [85] uvádí postup pro dvě čísla:
Rozved’me daná čísla na prvočinitele; součin všech prvočinitelů, společných
oběma číslům, dává hledanou největší míru společnou.
([85], str. 45)
Následuje odůvodnění a příklad pro (300, 420). Postup pro více jak dvě čísla je vysvětlem až po Eukleidově algoritmu pro čísla, mnohočleny i stejnorodé veličiny, spolu
s Eukleidovým algoritmem rozšířeným pro tři čísla (mnohočleny).
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Taftlův [138] výklad se téměř neliší od Šimerkova [135], doplňuje jej příklad
(396, 1386) a dvě úlohy k procvičení pro trojice čísel.
Machovec [98] popisuje postup pro libovolný počet čísel (mnohočlenů):
Daná čísla nebo dané výrazy rozložme na prvočinitele a vytvožme součin
všech prvočinitelů v oněch číslech nebo výrazech společně se vyskytujících.
Tento součin jest žádanou největší společnou měrou.
([98], str. 69)
2 2
2
2
Následují vyřešené příklady (48, 72, 180) a (6a b , 9a bc, 12abc ) a ((x2 −y 2 )2 , (x+
y)4 ). Pět úloh k procvičení obsahuje pouze mnohočleny.
Hoza [87] díky vysvětlení rovnosti a0 = 1, a ∈ N, může algoritmus formulovat následovně: Největší společnou míru několika čísel, rozložených na mocniny týchž
prvočísel, se ustanoví, když ze stejnojmenných mocnin vybereme nejmenší a tyto ve
spolek násobíme. (str. 44) Uvádí schéma 3.17.

Obrázek 3.17: Největší společný dělitel u Hozy [87], str. 44
Soldát [117] výklad uvedený v Taftlovi [138] značně přepracoval. Píše:
Je zřejmo, že největší společná míra několika čísel (algebraických výrazů)
musí býti součinem všech kmenných činitelů číslům těm (výrazům) společných, a žádných jiných.
([117], str. 43)
Samotný postup popisuje takto:
Rozložíme čísla ta (výrazy algebraické) v jich kmenné činitele; součin činitelů ve všech číslech (algebraických výrazech) se objevujících, a to v nejnižších mocninách, v nichž se vyskytují, je největší společnou měrou. ([117], str. 43)
Poté uvádí rozklady čísel 2376, 2970 a 3564 a konstatuje, že jejich největší společný
dělitel je 594. Poté vyhledává nejvěšího společného dělitele výrazů 24a2 b3 x, 28a3 b2 x
a 36a4 b3 x2 a dále výrazů 3x2 − 3, x3 − 1 a x2 + x − 2.
Rozklad mnohočlenů v kmenné činitele
Jedinou aritmetikou z daného období, ve které se pracuje nejen s čísly, ale i s algebraickými výrazy, je Sommerova kniha [121]. V ní jsou rozkládány monomy (například
6ab2 = 2 · 3 · a · b2 ), u složitějších polynomů se používá vytýkání, dále vzorce
A2 − B 2 = (A − B)(A + B)
a
2
(A ± B) = A2 ± 2AB + B 2 .

(3.1)
(3.2)

Fleischer ve své algebře [81] rozvádí na činitele monomy, používá vzorce (3.1)
a (3.2). Poté rozkládá (zejména kvadratické) polynomy tak, že nějaký monom rozdělí
76

na dvě části (například v a2 + 2ab + b2 = a2 + ab + ab + b2 = a(a + b) + b(a + b) =
(a + b)(a + b) = (a + b)2 ) nebo vhodný výraz přičte a v zápětí odečte (například ve
výpočtu a2 −a−30 = a2 −a−5a+5a−30 = a2 −6a+5a−30 = a(a−6)+5(a−6) =
(a − 6)(a + 5)). Jak zvolit přičítaný výraz, neuvádí. Dále uvádí rozklad polynomu
o jedné proměnné pomocí Hornerova schématu:
Mají-li jednotlivé členy složeného výrazu součinitely číselné, jest zvláštní výhodou, vyhledáváme-li [. . . ] příslušného dělitele co míru mnohočlenu; tím
nabudeme dvou činitelů, jelikož se mnohočlen co dělenec rovná součinu z dělitele a podílu. Je-li podíl dílný, naložíme jím i se všemi ostatními podíly
tímže způsobem. Mnohočlen se konečně rovná součinu ze všech dělitelů a posledního podílu.
([81], str. 43)
2
Následuje praktické provedení na příkladu mnohočlenu x + 5x − 6, nejprve je slovně
vysvětlen postup, následuje pak samotné schéma s výpočtem (viz obrázek 3.18).

Obrázek 3.18: Rozklad mnohočlenů u Fleischera [81], str. 44
Partie je doplněna třemi příklady (dvěma řešenými) a posléze jsou diskutovány případy, kdy výraz s určitou mocninou proměnné chybí (doplňuje se jako 0 · xk ) a pokud
koeficient u nejvyšší mocniny je různý od 1. Opět jsou připraveny příklady k procvičení.
Šimerka ve svých algebrách [135] a [136] postup zmiňuje přímo v partii prvočíselného rozkladu, příslušné odstavce předeslal větou: U pouhých algebraických výrazů není dle toho třeba než součinitele rozvrhnouti. Poté uvedl příklad 80a2 bx3 =
24 · 5 · a2 · b · x3 , bez komentáře. 14 Dále je napsáno: Co případy poněkud obecnější
podávají nám příklady v čl. 32) rovnice
a2 − b2 = (a + b)(a − b),

a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2 )

Návod obecnější nalézá se dále. Více se o postupu rozkladu mnohočlenů nezmiňuje.
Hora [85] nejprve ukazuje rozklad monomů na třech příkladech a dále napsal:
Pro rozvádění mnohočlenů na činitele není obecných pravidel; zde bud’tež
tedy uvedeny jen zvláštní případy častěji přicházející:
a) Mnohočlen, jakožto všecky členy mají společnou míru, rozvede se na činitele dle §. 38., jestliže vysadíme společnou míru co jednoho činitele, co
druhého činitele pak položíme podíl, jejž určíme dělením mnohočlenu společnou měrou.
([85], str. 44–45)
Tím je popsáno vytýkání činitele z výrazu. Následují dva příklady pro 3ax − 4bx
a 20x4 − 16x3 + 12x2 , dále jsou uvedeny vzorce (3.1) a (3.2). Na závěr je napsáno:
14

Zde je vložena poznámka o používání tabulek činitelů přirozených čísel.
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Tříčlen tvaru x2 + mxy + ny 2 často lze rozvésti na činitele tím způsobem, že
součinitele m druhého členu, jak totiž n jest kladné aneb záporné, vyjádříme
co součet aneb rozdíl dvou čísel, jichžto součin rovná se n, načež vysadíme
společné činitele. U př.15
1) x2 − 5xy + by 2 =
=
2
2) a + 3a − 10 =
=

x2 − (3 + 2)xy + by 2 = x2 − 3xy − 2xy + by 2 =
x(x − 3y) − 2y(x − 3y) = (x − 3y)(x − 2y).
a2 + (5 − 2)a − 10 = a2 + 5a − 2a − 10 =
a(a + 5) − 2(a + 5) = (a + 5)(a − 2).

([85], str. 45)
Stojí za zmínku, že Hora uvádí nejprve příklad se dvěma proměnnými a poté až příklad
s jednou proměnnou.
Taftl [138] se rozkládáním mnohočlenů zabýval pouze stručně, a to v odstavci po
zavedení největšího společného dělitele: Uvedl rozklad monomu, rozklad polynomů
pomocí vytýkání a vzorců (3.1) a (3.2), rovněž zmínil (částečné) rozklady polynomů
m4 − n4 , m3 − n3 a m5 + n5 (v tomto pořadí).
Machovec [98] zavádí kmenný výraz algebraický čili algebraický prvočinitel jako
výraz algebraický, který není žádným celým číslem zvláštním ani celistvým výrazem
algebraickým dělitelen, kromě 1 a sám sebou. Jako příklady jsou ukázány mnohočleny
a, b, a + b, a − b, a2 + b2 a a4 + b4 . Poté definuje složený výraz algebraický a uvede
7 příkladů. Poté je napsáno, že rozklad složených algebraických výrazů lze snadno
výkonati úplně nebo částečně v těchto příkladech:
a) je-li daný výraz, jakož i každý jeho činitel jednočlenný.
Na př. výraz a2 bc3 složen jest z prvočinitelů a, a, b, c, c, c, c, výraz
462xy 3 z 5 složen jest z prvočinitelů 2, 3, 7, 11, x, y, y, y, z, z, z, z, z
atd.
b) Je-li daný výraz mnohočlenný, ale mají-li všecky jeho členy společného
činitele. Vytčením tohoto činitele před závorku bude rozklad úplně nebo
částečně vykonán.
Na př. 8ax2 + 16a2 x = 8ax(x + 2a), z čehož jest patrno, že výraz
8ax2 + 16a2 x jest složen z prvočinitelů 2, 2, 2, a, x, (x + 2a).
c) Má-li daný výraz podobu a0 xn + a1 xn−1 + . . . an−2 x2 + an−1 x + an ,
přesvědčíme se, je-li dvojčlen podoby x ± α jeho činitelem, na základě
věty:
Mnohočlen
M = a0 xn + a1 xn−1 + . . . an−2 x2 + an−1 x + an
jest dělitelen dvojčlenem x ± α, je-li
a0 (±α)n + a1 (±α)n−1 + . . . an−2 (±α)2 + an−1 (±α) + an = 0.
15

V prvním příkladu je tisková chyba: Místo b má být ve všech výskytech 6.
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([98], str. 66–67)
Následuje krátký důkaz věty a poté příklad rozložení mnohočlenu x3 + 6x2 − x −
30. V něm se používá uvedená věta společně s Hornerovým schématem. Navazující
úlohou je hledání pravidel dělitelnosti pro čísla 999 a 1001, je uvedený návod; jako
otázky k zamyšlení jsou předloženy vztahy k pravidlům dělitelnosti čísly 7, 13 a 3716 .
Odstavec uzavírají tvrzení x ± y|x2n − y 2n , x ± y6 | x2n + y 2n , x + y|x2n+1 + y 2n+1
a x − y|x2n+1 − y 2n+1 (není zmíněno, že n je přirozené); důkazy těchto tvrzení se
odvolávají na větu z výše uvedeného odstavce c). Partie je doplněna dvěma příklady,
v prvním je uvedeno šest mnohočlenů a jejich rozkladů, ve druhém jsou formulovány
Viétovy vztahy, a 7 mnohočleny k procvičení.
V další Machovcově algebře je tato kapitola již značně zkrácená, přepracován je
odstavec c): Jsou vynechány či přesunuty věty o dělitelnosti dvoučleny x ± α, resp.
x ± y a použití Hornerova schématu.
Hoza [87] shrnul dělitelnost algebraických výrazů v jedné kapitole, uvádí ji až po
představení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. To mu
umožnilo použít následující přístup: Nejprve rozšířil pojmy míry (dělitele), násobku
nebo nesoudělných čísel na záporná celá čísla a algebraické výrazy. Teprve poté rozšířil
pojem prvočísla na kmenné výrazy a ukazuje rozklady monomů a rozklady polynomů
pomocí vytýkání a vzorce (3.1), rovněž uvedl tvrzení zmiňovaná Machovcem [98].
Soldát [117] postupoval podobně jako Machovec v [99], tj. zavedl kmenné výrazy,
rozkládáná monomy, polynomy pomocí vytýkání a vzorců (3.1) a (3.2), vysvětlil Viétovy vztahy.

3.1.9

Hledání největšího společného dělitele dělením společnými
děliteli

Šimerka [135] na straně 36 píše:
K cíli tomu přijdeme též, vezmeme-li nejprve nejmenší prvočet, jenž jest měrou daných čísel a dělíme jím veličiny ony, pak opět tentýž neb nejprve vyšší,
a dělíme jím znova atd., až mezi podíly objeví se dva potažné prvočty.17 Při
tom ovšem netřeba daná čísla v činitele rozvrhovati. Tak dává
320, 400, 680, 2
160, 200, 340, 2
80, 100, 170, 2 protož jest nejv. sp. m. = 40.
40, 50, 85, 5
8, 10, 17,
([135], str. 36–37)
Šimerka navazuje vytýkáním algebraických výrazů:
Dle toho lze i složené algebraické výrazy v oné příčině v činitele rozvrhovati,
kde členy všechny společného dělitele mají; tenkráte totiž vyhledá se jejich
16
17

Nebot’ 999 = 37 · 27 a 1001 = 7 · 11 · 13.
Nesoudělná čísla.
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největší společná míra, tou dělí se daný výraz, a podíl jest druhým činitelem;
tak bude
6ay − 8by = 2y(3a − 4b) neb
6a2 bx + 9ab2 x − 15abx2 = 3abx(2a + 3b − 5x)
([135], str. 37)
V druhém vydání [136] je upravena druhý odstavec a k němu přidána další ukázka
vytýkání
24a3 m2 n − 32a2 m3 n + 40a2 m2 n2 = 8a2 m2 n(3a − 4m + 5n).
V žádné jiné studované učebnici z tohoto období se podobný postup nenalézá.

3.1.10

Algoritmus hledání nejmenšího společného násobku

Nyní se zaměříme na algoritmus hledání nejmenšího společného dělitele několika čísel, aniž by se tato čísla rozkládala na prvočísla.
Močník [106] uvádí samotný postup až po uvedení několika pozorování, tedy příklady předcházejí obecný algoritmus. Samotný postup je shrnut do tří bodů:
1) Daná čísla napíšou se jedinou řadou; hned se z nich ale vynechají taková, kteráž v jiných větších číslech bez zbytku jsou obsažena.
Jestliže ve dvou nebo více ostalých číslech nedělitelné číslo jest společným dělitelem, učiní se druhá řada, do které se stranou napíše společný
dělitel. Čísla tímto na čisto dělitelná se pak dělí, a na místo jisto nich
do druhé řady napíšou toliko jich podíly. Ostatní čísla se ale k nim beze
změny připíšou.
2) Rovněž tak učiní se s druhou a potomními řadami, ač jestli se v nich
nachází více čísel majících společného dělitele, až konečně taková řada
zbude, ve které ani dvě čísla společného dělitele nemají.
3) Když se posléze čísla poslední řady znásobí děliteli stranou napsanými,
vyšlý z toho součin bude nejmenším násobkem daných čísel.
([106], str. 21)
Následují čtyři řešené příklady:
1) Kterak se najde nejmenší společný násobek čísel 5, 8, 9, 11? Tu ani
dvě čísla společného dělitele nemají, pročež se dostane jich nejmenší
společný násobek
5 . 8 . 9 . 11 = 3960.
2) Kterak se najde nejmenší společný násobek čísel 2, 3, 5, 8, 15, 60,
120. Tu všecka čísla bez zbytku jsou obsažena ve 120, pročež bude 120
nejmenším jich násobkem.
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3) Který jest nejmenší společný násobek čísel 2, 3, 8, 10, 12, 15, 28, 36?
Počítá se: [Následuje schéma 3.19.] Nejmenší společný násobek da-

Obrázek 3.19: Nejmenší společný násobek u Močníka (1852)
ných čísel bude tedy: 2 . 5 . 7 . 3 . 2 . 2 . 3 = 2520.
4) Který jest nejmenší společný násobek čísel 3, 5, 6, 18, 20, 21, 25? [Připojen obrázek 3.20.] Odpověd’: 3 . 2 . 7 . 5 . 2 . 3 . 5 = 6300.

Obrázek 3.20: Nejmenší společný násobek u Močníka (1852), druhé
schéma

([106], str. 21–22
Následuje jedenáct příkladů k procvičení.
Jarolímek [90] přebírá Močníkův postup i příklady, jen je drobně upravuje.
Smolík [116] postup jen nepatrně doplňuje, potom uvádí příklad (viz obrázek 3.21).
Následuje odůvodnění postupu a dvanáct úloh k procvičení.
Fischer [80] komentuje metodu ještě obšírněji, ukazuje jednotlivé kroky na příkladech čísel. Nejprve uvede postup pro dvě čísla (a devět úloh k procvičení), poté pro tři
čísla (čtyři úlohy k procvičení) a na závěr obecný postup i se schématy pro čísla 3, 6,
12, 18, 40 (viz obrázek 3.22).
Odstavec je završen dalším řešeným příkladem, otázkou, proč číslo 60 je nejmenším společným násobkem čísel 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 60 a jedenácti úlohami k procvičení
(s pěticemi až devítícemi čísel).
Starý ve svých učebnicích [123] nebo [124] sledoval výklad Fischerův [80], pouze
ho více rozčlenil a použil jiné příklady.
Teprve v Tůmově aritmetice [140] z roku 1887 nalezneme metodu pracující s prvočíselným rozkladem:
Chtějíce vyhledati nejmenší společné násobné dvou nebo více čísel, rozložíme všecka čísla v prvočísla a každé prvočíslo napíšeme za činitele tolikrát,
kolikrát přichází vůbec v některém čísle, na př.: čísla 60, 126, 70 obsahují
prvočinitele tyto:
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Obrázek 3.21: Nejmenší společný násobek u Smolíka (1863)

Obrázek 3.22: Nejmenší společný násobek u Fischera (1870)
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60 2
126 2
70 2
30 2
63 3
35 5
15 3
21 3
7 7
5 5
7 7
Nejmenší společné násobné tedy musí míti za činitele dvakrát číslo 2, dvakrát
číslo 3, jednou číslo 5 a jednou číslo 7. Znamenáme-li nejmenší společné
násobné n, bude:
n(60, 126, 70) = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 7 = 1260.
Pozorujeme-li všecky činitele nejmenšího společného násobného, shledáme, že jsou v nich jak prvočinitelé čísla prvého tak i druhého a třetího
obsaženi.
Skrátíme si tedy poslední násobení, vyberouce jen činitele čísla největšího neboli číslo největší, a přidadouce k němu za činitele ještě ta čísla,
která jakožto činitelé vícekráte ve druhých číslech jsou obsažena.
Zde bude tedy:
n(60, 126, 70) = 126 × 2 × 5 = 1260.
([140], str. 85)
Poté je uvedeno deset úloh k procvičení, pro šest dvojic čísel, tři trojice a jednu čtveřici.
Tůma v dalším odstavci ukázal postup uváděný předchozími autory, vysvětlil jej opět
na příkladu trojice 60, 126, 70; partii zakončuje šestnáct úloh k procvičení.
Sommer [118] popsal metodu pomocí prvočíselného rozkladu, a to až po zavedení
zlomků jako přípravu pro jejich úpravy. Vše ukazuje na příkladu n(12, 9) a pak poznamenal:
n tudíž nalezneme, rozložíme-li daná čísla v kmenné činitele a k součinu
kmenných činitelů čísla jednoho připíšeme z ostatních čísel ještě jen scházející činitele.
Výhodno je začíti číslem největším.
([118], str. 61)
Následuje příklad, viz obrázek 3.23.

Obrázek 3.23: Nejmenší společný násobek u Sommera (1894)
Výklad završuje devatenáct úloh k procvičení.
V pozdější učebnici [120] Sommer posunul hledání nejmenšího společného jmenovatele až mezi operace se zlomky a porovnávání zlomků.
Přejděme nyní k algebrám. Fleischerova algebra [81] představuje postup pro hledání nejmenšího společného násobku následovně:
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Nejmenší číslo, společného to dělence čísel a, b, c, d. . . , dvojím můžeme
vynajíti způsobem.
1. Rozvedeme-li daná čísla a, b, c, d,. . . na jednoduché činitely, a násobímeli různé činitely vespolek, jich součin pak největší mocností každého společného dělitele, obdržíme žádaný nejmenší násobek společný k číslům a, b, c,
d.
Nedají-li se však daná čísla na činitely rozvésti jsouce prvočísly bud’
prostými bud’ vztažnými, jest jich součin nejmenším společným násobkem.
([81], str. 53)
Poté je uvedeno několik řešených příkladů na ukázku, i pro mnohočleny, a výklad
pokračuje:
Jelikož rozvádění veličin číselných na činitely jednoduché dle dosavadního
návodu příliš mnoho času béře, stůjž zde návod jiný, dle něhož snadněji cíle
lze dosáhnouti.
α) Všechna čísla napíší se vodorovně vedle sebe; menší z nich, jsou-li mírou některého z ostatních, i hned co neplatné se přeškrtnou.
β) Mají-li dvě neb více čísel společnou míru, poznamená se jich největší
společný dělitel podél svislé přímky na levé straně čísel tažené, a dělí se
jím dotyčná čísla, podíl pak jakož i ostatní nezměněná čísla na dolejší
řád se napíší.
γ) Čísly posledními naloží se dle pravidel 1 a 2, načež se u výkonu tak
dlouho pokračuje, ažby ve výsledku všecka čísla byla prvočísly bud’
prostými bud’ vztažnými.
δ) Součin ze všech užitých dělitelů v řečená prvočísla jest nejmenším společným násobkem všech daných čísel.
([81], str. 54)
Postup ilustruje příklad pro hledání nejmenšího společného násobku čísel 4, 8, 12, 16,
15, 20, 24, 30, 32, 40, viz obrázek 3.24.

Obrázek 3.24: Nejmenší společný násobek u Fleischera (1862)
Popis postupu je však nepřesný, až zavádějící: Nikde není napsáno, že nyní se hledá
nejmenší společný násobek dvojice čísel. Pokud uplatníme stejný postup na více čísel,
ukáže se chybným: V bodě β) se pracuje s největším společným dělitelem čísel místo
s prvočíselnými děliteli. Pokud například máme tři čísla A = p · A0 , B = p2 · B 0 ,
C = p2 · C 0 , kde p, A0 , B 0 , C 0 jsou prvočísla, pak podle postupu obdržíme nejmenší
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společný násobek p2 · pA0 B 0 C 0 = p3 A0 B 0 C 0 , přitom nejmenší společný násobek je
zjevně p2 A0 B 0 C 0 .
Fleischer pak ukončuje dotyčnou partii poznámkou o hledání nejmenšího společného násobku více veličin, speciálně pro čtyři veličiny.
Hora [85] vyložil metody v pořádí: pomocí prvočíselného rozkladu, pomocí vzorce
ab
(viz níže) a pomocí dělení společnými (prvočíselnými) děliteli. Pon(a, b) = D(a,
b)
dobně postupoval i Taftl [138]. Machovec [98] uvedl pouze metody pomocí prvočíselab
ného rozkladu a pomocí vzorce n(a, b) = D(a,
, navíc vyslovil a dokázal tvrzení:
b)
0
Je-li N nejmenším společným násobkem výrazův a a b a N nejmenším společným násobkem výrazů N 0 a C, jest N nejmenším společným násobkem
výrazů A, B i C.
([98], str. 75)
Hoza [87] byl velmi stručný, pouze poznamenal: Nejmenší společný násobek týchž
čísel se ustanoví, když ze stejnojmenných mocnin vybereme největší a tyto vespolek
násobíme. (str. 44) K tomu ukázal příklad [300, 140, 990] = 69300. V dalším oddíle
se na tuto poznámku odvolal při práci s mnohočleny.
Soldát [117] rovněž neuvádí postup pomocí postupného dělení společnými děliteli.
Vzorec ab = D(a, b) · n(a, b)
Fleischer [81] na závěr odstavec o nejmenším společném násobku napsal:
Hledáme-li nejmenšího společného dělence k dvěma číslům A a B, vyhledejme nejprvé největší jich míru společnou, a dělivše jí, bud’ číslo A bud’ B,
násobme podíl naopak bud’ číslem B bud’ A; součin poslední jest nejmenším
společným dělencem čísel A a B.
([81], str. 54)
Následuje objasnění metody. Jde tedy o použití vztahu
n(A, B) =

AB
,
D(A, B)

resp.

AB = n(A, B) · D(A, B),

metodicky ale upraveného, dělení předchází násobení, aby se počítalo s menšími čísly.
Fleischer poznamenal: Tohoto návodu zvláště v tom případě s výhodou se užije, jestliže
veličiny A a B složené jsou výrazy algebraické čili mnohočleny. (Str. 55)
Tento postup hledání nejmenšího společného násobku také uvedli Hora [85], Machovec [98], Taftl [138] nebo Soldát [117].

3.1.11

Algoritmus hledání všech dělitelů

Fleischer [81] tento algoritmus uvedl v jiné podobě: jako algoritmus hledání všech
složených dělitelů daného čísla. Popsal ho takto:
1) jednodušší činitelé napíší se sestupně po levé straně svislé přímky.
2) Násobí se největší činitel následujícím činitelem, součin pak se napíše
v pravo přímky naproti činiteli druhému.
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3) Tím damým postaví se součiny z třetího činitele v oba předcházející
jednoduché činitely, jakož i v činitele složeného opět v pravo přímky,
avšak naproti činiteli třetímu.
4) Pokračuje se v násobení tímže způsobem, až se všichni činitelé vystřídají; opakuje-li se jednoduchý činitel, násobí se druhým, třetím atd.
činitelem rovným pouze předcházející vodorovná řada činitelů, čímž se
opakování při činitelích složených zamezí.
([81], str. 46)
Poté jsou uvedeny příklady pro číslo 60 a pro mnohočleny 20xy, 10a2 x a 9(x2 −y 2 ).
Hora [85] poznamenává na konci pasáže věnované prvočíselnému rozkladu:
Chceme-li určiti všecky činitele daného čísla, rozved’me toto číslo na prvočinitele,
násobme druhým prvočinitelem prvního, třetím pak oba předcházející prvočinitele
a složeného činitele, a tak násobme každým následujícím prvočinitelem všecky předcházející prvočinitele i složené činitele. (str. 44) Následuje příklad znázorněný na obrázku 3.25.

Obrázek 3.25: Algoritmus hledání všech dělitelů u Hory (1875)
Machovec algoritmus ve svých algebrách [98] a [99] neuvedl, stejně tak Hoza [87],
Taftl [138] ani Soldát [117].
Šimerka ve svých algebrách [135] a [136] uvádí jiný postup:
Ohledně toho rozvrhněme N v prvočinitele, tak že
N = am bn cp &c.
jest, kdežto a, b, c &c. pouhé prvočty představují; potom vyjdou všechna
hledaná čísla násobením výrazů
(1 + a + a2 + . . . am )(1 + b + b2 + . . . bn )(1 + c + c2 + . . . cp ) &c. &c.
At’ jest totiž aµ bν c% atd. jakákoli míra čísla N , bude µ = 0, spolu pak µ 5
m, podobně ν = 0, 5 n, jakož i % = 0, 5 p atd. V té míře pochází aµ
při násobení z činitele prvního, bν z druhého, c% z třetího atd. Z toho spolu
i viděti, že násobení to nepodává žádného dělitele dvakrát.
Tak na př. u N = a2 b objeví se ze
(1 + a + a2 )(1 + b) = 1 + a + a2 + b + ab + ab
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neboli z N = 60 = 22 . 3. 5
(1, 2, 4)(1, 3)(1, 5) = 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 15, 30, 60,
jelikož zde u dekadických čísel lépe čárku stavěti než znamení +.
Tážemeli se na počet takovýchto dělitelů, bude dle čl. 36. b)
= (m + 1)(n + 1)(p + 1) &c.
na př. u 60ti 3. 2. 2 = 12.

([135], str. 41)

Jedná se o ojedinělé využití vytvořujících (generujících) funkcí18 .
V Sommerově aritmetice [118] najdeme poněkud neúplný postup:
Běží-li o to, určiti všecky dělitele, nalezneme je bezpečněji a rychleji takto:
Dělme číslo dle „čáry“ všemi děliteli19 (nejen kmennými), až dojdeme k podílu, jenž ještě není obsažen mezi dělitelei. Dělitele i podíly jsou hledanými
děliteli daného čísla.
([118], str. 51)
Vedle textu je uvedeno schéma tohoto postupu pro číslo 60, viz obrázek 3.26.

Obrázek 3.26: Algoritmus hledání všech dělitelů u Sommera (1894)
Stejný text pak nalezneme i dalších Sommerových aritmetikách [119] a [120].
V ostatních zkoumaných aritmetikách se tento algoritmus nevyskytuje.

3.1.12

Studničkova algebra a Základové nauky o číslech

Zvláštní postavení mezi školskou literaturou o dělitelnosti má kniha Základové nauky
o číslech [130] z roku 1875.20 Jak stojí v podtitulu, knihu pro milovníky počtářství vůbec a studující zvlášt’ sepsal dr. F. J. Studnička, v. ř. professor mathematiky na c. k.
vysokých školách Karlo-Ferdinandových. Nejedná se tedy o klasickou učebnici, spíše
doplňující spis, který jde do problematiky hlouběji. Postupně představuje přehled vývoje teorie čísel, číselné soustavy, figurální čísla, dělitelnost, diofantické rovnice a modulární aritmetiku. Dělitelnosti je zde věnována především druhá kapitola na stranách
60 až 84.
18

Více o vytvořujících funkcích viz knihy Calda [18] nebo Matoušek, Nešetřil [36]
V poznámce pod čarou zde stojí: Ne však posloupně.
20
Zkrácená verze vycházela v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky v roce 1875 (ročník 4, čísla
3 až 6).
19
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Kapitola je rozdělena do 4 oddílů: O vzájemnosti dvou čísel vůbec, O pravidlech
dělitelnosti, O vlastnostech dělitelů, O číslech nesoudělných.
V oddíle O vzájemnosti dvou čísel vůbec jsou velmi stručně zavedeny pojmy dělitelnosti (násobek, být dělitelný, zbytek, společný dělitel, soudělná čísla, největší společný dělitel, prvočíslo, složené číslo). Termín dělitel není přesně uvozen, ale z textu
lze jeho význam vytušit. Zbytek po dělení čísla a číslem b značí
a
Z
b
Z výkladu je patrný důraz na používání symbolů a symbolického zápisu pro zbytek,
například pro prvočíslo a píše
a
= y, a > x > 1.
Z
x
Dále je zdůvodněna nekonečnost prvočísel (Eukleidovým postupem). Zdůvodňuje
se, proč nelze najít polynomiální vzorec pro prvočísla. Pro hledání prvočísel je uvedeno a dokázáno tvrzení: Leží-li číslo a mezi r2 a (r + 1)2 a není-li dělitelno čísly
kmennými menšími nežli r, jest samo číslem kmenným. Výklad pokračuje implikací
(p6 | a ∧ p6 | b) ⇒ p6 | ab. Odtud plyne, že prvočíslo p nedělí součin P Q, je-li větší
než oba činitelé, stejně tak že pokud prvočíslo p nedělí žádné z čísel a, b, c, . . . , pak
p nedělí ani jejich součin.
Tvrzení a definice jsou ilustrovány nemnohými příklady. Důkazy probíhají pomocí
Eukleidova algoritmu, nikoliv pomocí prvočíselného rozkladu.
Oddíl O pravidlech dělitelnosti obsahuje odvození znaků dělitelnosti postupně pro
čísla 2, 5, 10; 3, 9; 7, 11 , 13; 27, 37; 17; 19 v dekadické soustavě21 a pro 3 v pentadické
soustavě. Pravidla jsou odvozena následovně: Uvažme, že číslo N je zapsáno v číselné
soustavě se základem A, tj.
N = xm Am + xm−1 Am−1 + · · · + x2 A2 + x1 A + x0 ,
kde xm , xm−1 , . . . x2 , x1 , x0 jsou cifry, tedy nezáporná celá čísla menší než A (xm 6= 0).
Poté pro pevně zvolené n se dělí číslo nA prvočíslem p se zbytkem r a umocňováním
rovnosti nA = pq + r a vhodným označením se dostává tak rovnice
n2 A2 = pq1 + r2 ,
n3 A3 = pq2 + r3 ,
..
.
nm Am = pqm−1 + rm .
Proto můžeme psát
m

n N =p·

m−1
X

k

n qm−k−1 xm−k +

k=0
21

m
X

nk rm−k xm−k ,

k=0

Pro 9 jsou uvedeny dva různé znaky dělitelnosti, pro 11 dokonce tři.
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(3.3)

neboli zbytek po dělení nm Am prvočíslem p je tvaru
R = rm xm + nrm−1 xm−1 + n2 rm−2 xm−2 + · · · + nm x0 .
Poté konkrétní volbou n a r odvozuje jednotlivé znaky dělitelnosti.
Pro znak dělitenosti 17 a 19 pro zjednodušení postupu odvozuje tabulky koeficientů. Jejich součiny s ciframi xi zkoumaného čísla se sečtou a dále se vyšetřuje dělitelnost tohoto součtu.
Na závěr paragrafu se počítá nejvyšší mocnina prvočísla p obsažená ve faktoriálu
a!.
Desátý paragraf O vlastnostech dělitelů začíná prvočíselným rozkladem čísla N =
α β γ
a b c · · · . Pomocí něj je vyjádřen počet S1 (N ) dělitelů čísla N ,
S1 (N ) = (α + 1)(β + 1)(γ + 1) · · · ,
pro prvních padesát přirozených čísel jsou hodnoty sepsány v tabulce. Dále se odvozuje
součet S2 (N ) všech dělitelů čísla N ,
S2 (N ) =

aα+1 − 1 bβ+1 − 1 cγ+1 − 1
·
·
··· ,
a−1
b−1
c−1

opět pro prvních padesát čísel jsou hodnoty S2 (N ) zachyceny v tabulce. Pro nesoudělná čísla N , N1 platí S1 (N N1 ) = S1 (N )S1 (N1 ), S2 (N N1 ) = S2 (N )S2 (N1 ), jak
plyne z uvedených vzorců. Dále je pro S2 (N ) uvedena rekurentní Eulerova formule,
související s pětiúhelníkovými čísly. V poznámce jsou zmíněna spřátelená (zde spřízněná) čísla a vzorec pro jejich výpočet arabského matematika ibn Qurry.
V závěrečném paragrafu O číslech nesoudělných tohoto oddílu se vyšetřuje počet
čísel S3 (N ) menších jak N a s N nesoudělných, tedy Eulerovu funkci. Indukcí se získá
vzorec




1
1
1
1−
1−
··· =
S3 (N ) = N 1 −
a
b
c
= aα−1 (a − 1)bβ−1 (b − 1)cγ−1 (c − 1) · · ·
Opět jsou tabelizovány hodnoty pro přirozená čísla do padesáti. Pro nesoudělná N , N1
pak platí S3 (N N1 ) = S3 (N )S3 (N1 ).22 Stejně jako pro S2 je vzorec zobecněn pro n
nesoudělných čísel.
Na závěr se definuje součet S4 (N ) hodnot Eulerovy funkce S3 všech dělitelů čísla
N a dokazuje se, že S4 (N ) = N .
Základové nauky o číslech nejsou knihou pro průměrného studenta střední školy,
nemohly sloužit jako základní učebnice k výuce dělitelnosti, ani její příslušné partie.
Důvodem je především zkratkovitost výkladu a její značné rozšíření i v porovnání se
soudobými učebnicemi.
22

Nesoudělnost zde není přímo zmíněna, stejně tak u obdobného vzorce pro S2 .
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Studničkova algebra [131]23 odráží úroveň Základů nauky o číslech. Na závěr prvního oddělení O nižších úkonech početních najdeme na stranách 27 až 35 osmý paragraf O dělení nebo odnásobení.
Nejprve jsou uvedeny algebraické zápisy a rovnosti, např. (a : b).b = ab ·b = a· bb =
= ab , ±a
= − ab , (a · b) : (c : d) = (a : c).(b : d) = ab
a pod. Vše je provedeno
a, ±a
±b
∓b
cd
pouze symbolicky, bez konkrétních příkladů.
Dále se vykládá algoritmus dělení mnohočlenů:
Značí-li A výraz mnohočlený, spořádaný podlé klesající mocniny nějaké
veličiny a B výraz podobný tektéž spořádaný, obdržíme, dělíce vždy první
člen dělence prvním členem dělitele,
A
=
B
A1
=
B
A2
=
B
... ...
An−1
B

=

A1
,
B
A2
p2 +
,
B
A3
p3 +
,
B
...
An
pn +
,
B

kdež A1 = A − p1 B,

p1 +

,,

A2 = A1 − p2 B,

,,

A3 = A2 − p3 B,

,,

An = An−1 − pn B;

a ze soustavy těchto vzorců jde patrně
A
An
= p 1 + p2 + p3 + · · · + pn +
,
B
B
a jestli ve zvláštním případě An = 0,
A
= p1 + p2 + p3 + · · · + pn .
B
(str. 29)
Následuje slovní popis uvedeného postupu a ukázka příkladu (x5 − a5 ) : (x − a). Poté
je dokonce ukázán příklad i pro zlomky:
 6
  2

a2 x4 2a4 x2
8a6
x
2a2
x
−
+ 2 −
:
−
.
8y 3 2by 2
3b y
27b3
2y
3b
Dále je odvozeno, že výraz x ± y dělí x2n − y 2n , x + y dělí x2n+1 + y 2n+1 a x − y dělí
1
x2n+1 − y 2n+1 . Rovněž je na straně 31 ukázán rozvoj zlomků 1±x
do řady:
1
xn
= 1 + x + x2 + · · · + xn−1 +
,
1−x
1−x
1
xn
= 1 − x + x2 − · · · ∓ xn−1 ±
1+x
1−x
23
Druhé vydání vyšlo v roce 1879. Německá verze algebry Lehrbuch der Algebra für die oberen
Klassen der Mittelschulen vyšla v roce 1878, druhé vydání v roce následujícím (podle [1]).
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Uvedený algoritmus dělení se také podobá Eukleidovu algoritmu, je zajímavé, že této
podobnosti nebylo plně didakticky využito, snad pro stručnost výkladu.
Následuje přehled vzájemného násobení rovností a nerovností.
Až nyní začíná téma, které dnes nazýváme dělitelností, je navíc uvozeno jako
pouhá poznámka. Oproti předchozím pěti stranám o dělení výrazů jsou jí vyhrazeny
čtyři stránky. Začíná se definováním násobku, vlastností být dělen beze zbytku a se
zbytkem. Zavádí se značka Z( ab ) pro zbytek po dělení a číselm b, čísla sudá a lichá.
Dále se uvažují společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, zapojuje se do výkladu
Eukleidův algoritmus:
A tu rozeznávati sluší opět dva případy a sice jest bud’ a i b násobek jiného
čísla n24 , takže
a = np, b = nq,
z čehož jde, že n > 1 jest společným dělitelem obou, čísla a, b jsou soudělná, anebo neobsahuje a násobek jiného čísla, kterýmž by i číslo b bylo
dělitelno25 , nemají tedy a, b společného dělitele n > 1 a jsou rovněž nesoudělná. Neb jestli za stejných podmínek
a = m1 b + c,
bude dále b = m2 c + d,
„ „
···············
„ „
i = mn−1 k + l
„ „
k = mn l,

c < b,
d<c
······
l<k

k čemuž se konečně dojíti musí, jelikož se tu zbytky stále menší a tedy nějaký
co poslední musí býti 026 ; a tu jde z rovnice
 
k
= 0,
poslední Z
l
 
i
tedy z předposlední Z
= 0,
l
· · · · · · · · · · ·
· · ·
· ··· ···
b
= 0,
z druhé Z
l
a
z první Z
= 0,
l
z čehož je patrno, že l > 0 jest dělitelem čísla a i b a to zároveň největším
společným dělitelem, aneb jak se tu též praví, největší společnou mírou čísel
a, b, kteráž jsou tedy soudělná.
Jestli pak ve zvláštním případě l = 1, nemají čísla tato společného dělitele, vyjmouc 1, a jsou tudíž nesoudělná.
(str. 32–33)
24

Neřeší se případ, kdy jedno z čísel a, b je násobkem druhého.
Dělitel 1 se zde neuvažuje.
26
Zde se naznačuje konečnost Eukleidova algoritmu.

25
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Zavádějí se čísla kmenná.
Celá tato část je doslovně převzata ze Základů nauky o číslech [130]. Výklad je
strohý, snažící se na jedné straně o přesnost, na druhé straně o přístupnost. Minimalizuje používání symbolů s indexy při výkladu Eukleidova algoritmu, proto zde řada
dělitelů končí písmenem l, písmeno m pak představuje násobek, n jeho index.
Dále Studnička používá schematický zápis Eukleidova algoritmu, viz Obrázek 3.27.

Obrázek 3.27: Eukleidův algoritmus u Studničky (1877)
Ukazuje jeho využití pro hledání D(374, 540) a D(5a3 −4a2 −5ab2 +a+4b2 +b, a2 −
b ). Zmiňuje se o možnosti přinásobit nebo dělit jeden z mnohočlenů vhodným číslem,
přitom požaduje, aby toto číslo bylo nesoudělné, není však jasné, s jakým výrazem či
jiným číslem.
Znaky dělitelnosti jsou do značné míry vynechané:
Co se tkne dělitelnosti čísel, jsou pravidla pro 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 odjinud známá, takže zde jen pravidlo pro 7 položíme, pro ostatní vyšší kmenná
čísla jako 13, 17, 19 a t. d. poukazujíce k zvláštním naukám o číslech.
(str. 34)
V připojené poznámce pod čarou pak stojí: Na př. „Základové nauky o číslech“ pag.
68 a t. d. Následuje vysvětlení znaku dělitelnosti sedmi, a to přes zbytky po dělení
násobků mocnin 10, odpovídajících umístění číslic v daném čísle. Postup je ilustrován
zkoumáním dělitelnosti čísla 1234240. Dále ukazuje, že šestimístná čísla, která mají
první trojčíslí totožné se druhým trojčíslím, jsou dělitelná sedmi. V poznámce pod
čarou je podobným postupem jako pro 7 odvozeno pravidlo pro 11. Je zde rovněž
poznamenáno: Jsou ještě jiná pravidla, podlé nichž možná rozhodovati o dělitelnosti
této; ale překročili bychom meze této knize vytknuté, kdybychom je zde vykládali.
Na tomto místě kapitola končí. Nepojednává tak např. o nejmenším společném
násobku, prvočíselném rozkladu ani o počtu dělitelů čísla.
2

3.1.13

Slovní úlohy o dělitelnosti

V tomto období se slovní úlohy o dělitelnosti v učebnicích nevyskytují, až na následující výjimky.
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Úlohy v Šimerkových algebrách
Šimerka ukazuje ve svých algebrách [135], [136] a [137] tři úlohy: Nádržka kterás má
tři trouby, a naběhne první trubou za 20 hodin, druhou za 24, a třetí za 30. Jak brzo
naběhne všemi trubami na jednou otevřenými? ([136], str. 40)
Za úlohou hned následuje řešení: Odpověd’. Nejm. sp. nás. těchto čísel jest 120,
a nic nevadí, proč by nesmělo vzíti se za obsah nádržky 120s (asi sudů neb nějakých
jiných měr). Pak nateče za hodinu 1ní trubou 6s, druhou 5s, třetí 4s. Tedy všemi třemi
za hodinu 15s, a nádržka naběhne za 120s : 15s = 8 hodin. ([136], str. 41) Jedná
se o úlohy o společné práci, v jejichž řešení však nelze vzhledem k uspořádání látky
použít zlomky. Nauka o zlomcích se učila až po dělitelnosti. Šimerka proto využil
společného dělitele čísel jakožto jednotky, míry, kterou dané veličiny měří. Stejnou
metodou se mají řešit dvě úlohy, které jsou připojeny spolu s řešeními:
Naběhla-li by nádržka jednotlivými ze čtyř trub po sobě v 18, 20, 30, 36 hodinách,
kdy naběhne všemi trubami najednou?
Odpověd’: Za 6 hodin.
Někdo má práci jakousi, a zavolá si na ni tři dělníky. První ji hodlá za 12, druhý za
15 a třetí za 20 dní udělati. Jak brzo má práce ta býti hotova, když všichni tři zároveň
pracují?
Odpověd’: Mají-li dělati příkop 60s dlouhý, vykonají to za 5 dní. ([136], str. 41)
Zadání poslední úlohy se jeví problematické v zaobírání se „prací jakousi“, žáci by
o ní mohli mít různé představy a to by mohlo ztížit společné řešení úlohy nebo oslabit
jeho působení na žáky. V řešení se přitom hovoří konkrétně o kopání příkopu.
Na tyto úlohy už v žádné pozdější učebnici nebylo navázáno.
Slovní úlohy v aritmetikách
Slovní úlohy se učebnicích pro nižší oddělení středních škol objevují až v osmdesátých
letech.
Ve třetím vydání [124] aritmetiky Starého je uvedena úloha o cyklickém pohybu:
Země probíhá na své dráze kolem slunce za 3 hodiny skorem 43866 zeměp. mil;
kolik mil probíhá za 1 minutu, kolik za 1 vteřinu? ([124], str. 69)
Poznamenejme, že metrická soustava platila v zemích Rakouska–Uherska od roku
1876 (podle zákona z roku 1871). Údaj 43866 zeměp. mil se dále objevuje ve vydání [124] z roku 1877, čtvrtém vydání [125], v šestém vydání [126] z roku 1893 je
nahrazen 325503 km (str. 47).
Úlohy o kalendáři nalezneme v Tůmově aritmetice [140]:
Když každý čtvrtý rok dle křest’anského počtu jest rokem přestupným, která
léta ve století 19. budou ještě přestupná?
Udejte, která z let 1213, 1694, 1724, 1802, 1848, 1852, 1854, 1866, 1868,
1870 byla přestupná.
([140], str. 81)
Úlohy o kalendáři najdeme i v Sommerově aritmetice [118], jsou zde uvedeny tři
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úlohy o přestupných rocích.27 a jedna další úloha28
Shrnutí slovních úloh v učebnicích zkoumaného období
Slovní úlohy o dělitelnosti se v učebnicích tohoto období vyskytují poskrovnu. Dělitelnosti byla zjevně ve výuce přiřčena jiná role než ukazovat vztah matematiky k okolnímu světu.
Ve sbírce Hromádka a Strnada najdeme jednu slovní úlohu, viz níže. Další úlohy
pak najdeme ve sbírce [97] příkladů pro počítání zpaměti, kterou sepsal A. Mach, viz
níže.

3.1.14

Dělitelnost ve sbírkách úloh

Sbírka Hromádka a Strnada
První českou sbírkou úloh pro střední školy je Sbírka úloh z algebry F. Hromádka
a A. Strnada, která poprvé vyšla v roce 1876.29 Je určena pro vyšší oddělení středních
škol.
Dělitelnosti jsou zde věnovány strany 21 až 26, látka je členěna do oddílů devátého
(Dělitelnost čísel), desátého (Rozklad mnohočlenů v činitele) a jedenáctého (Největší
společná míra a nejmenší společný násobek)30 .
V úvodním devátém oddílu najdeme celkem čtyřicet dvě úlohy týkajících se základů dělitelnosti čísel, znaků dělitelnosti, rozkladu v prvočísla (prvočinitele) a prvočísel. Najdeme zde otázky na konkrétní pojmy ( např. Co jest prvočíslo (číslo kmenné)?,
str. 21), důkazové úlohy (např. Dokaž následující věty algebraické: Je-li a liché číslo,
jest rozdíl a2 − 1 dělitelný 8mi., str. 22) i početní úkoly (ty převládají, např. Které
zbytky dává číslo 76543 děleno 4mi, 8mi, 5ti a 10ti?, str. 22). Najdeme zde i jednu
slovní úlohu:
Těleso nějaké pohybuje se rovnoměrně rychlostí 14m v kruhové dráze, jejiž
obvod jest 90m . Jak dlouho bude od počátku pohybu vzdáleno za 5 minut?
(str. 22)
Úlohy pro počítání zpaměti zcela chybí. I když se kapitola týká dělitelnosti čísel, najdeme zde úlohy o rozkladu jednoduchých mnohočlenů. Důvodem je zřejmě jejich
chápání jako obecné zápisy přirozených čísel. Úlohy 35 a 36 se zabývají dělitelností
čísel zapsaných ve dvojkové soustavě, úloha 37 pak dělitelností v číselné soustavě
o obecném základu b.
Desátý oddíl bez jakéhokoliv slovního komentáře předkládá čtyřicet šest polynomů
k rozkladu na činitele, dále pak u sedmi polynomů se mají hledat všechny dělitelé
27

Včetně následující úlohy: Vyjmenuj všecky roky sté od nar. Kr. P. až do r. 1600, jež měly býti přestupnými. ([118], str. 50)
28
Kolik dní uplynulo od 13. ledna 1872 až do 3. března 1892? ([118], str. 50)
29
Podle Souborného katalogu ČR [56] další vydání vyšla v letech 1879 (2. vydání), 1885 (3. vydání),
1890 (4. vydání), 1896 (5. vydání), 1902 (6. vydání), 1906 (7. vydání). V této práci používáme druhé
vydání [88].
30
Na stranách 197 a 198 najdeme výsledky úloh oddílů 10 a 11, výsledky devátého oddílu nejsou
připojeny.
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(tato cvičení jsou hromadně uvedena zadáním Ustanovte všechny dělitele následujících
výrazů (str. 24)). Objevují se příklady s polynomy jedné, ale i dvou, třech i čtyřech
proměnných.
V jedenáctém oddílu najdeme následující typy úloh (v uvedeném pořadí):
• Hledání největšího společného dělitele dvou čísel prvočíselným rozkladem
(6 příkladů),
• hledání největšího společného dělitele dvou rozkladem na prvočinitele (6 úloh),
• hledání největšího společného dělitele dvou čísel pomocí Eukleidova algoritmu
(7 příkladů),31
• hledání největšího společného dělitele dvou polynomů pomocí Eukleidova algoritmu (10 úloh),
• hledání největšího společného dělitele trojic a čtveřic čísel (4 příklady),
• hledání největšího společného dělitele trojic polynomů (5 příkladů),
• hledání nejmenšího společného násobku dvou i více čísel (5 příkladů),
• hledání nejmenšího společného násobku dvou i více polynomů (10 příkladů),
• hledání nejmenšího společného násobku dvou a tří čísel pomocí vzorce ab =
D(a, b) · n(a, b) (4 příklady),
• hledání nejmenšího společného násobku dvou polynomů pomocí vzorce ab =
D(a, b) · n(a, b) (4 příklady),
• hledání největšího společného dělitele a zároveň nejmenšího společného násobku dvou polynomů (5 příkladů).
Kapitola o dělitelnosti ve sbírce Hromádka a Strnada vykazuje několik problematických rysů. Tou hlavní je nesetříděnost úloh podle obtížnosti a typů, především
v devátém oddílu. Dále rozsah témat je větší oproti rozsahu látky vykládané v učebnicích, pravidla dělitelnosti ve dvojkové soustavě a soustavě o obecném základu se v
učebnicích, ani algebrách, nevyskytují.
Přesto lze říci, že sbírka Hramádka a Strnada ve svých mnoha vydáním měla dominantní postavení v celém zkoumaném období.
Machova sbírka pro počítání zpaměti
Zajímavou publikací, i když zřejmě málo rozšířenou ve své době, je Sbírka příkladů
pro počítání z paměti [97], kterou sestavil A. Mach, učitel v Jičíně. Je určena nejen
školám středním, ale i obecním a měšt’anským. Sbírka nemá doložku ministerstva.
31

Šest úloh se týká čísel pěti- až sedmiciferných, poslední příklad čísel 16854184213545 a 40129.
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Sbírka je rozdělena do kapitol Čtvero základních výkonů početních. Počet závěrem;
Počet procentový; Počet úrokový; Počet spolkový; Počet průměrný a směšovací; Počet
mincovní; Úlohy algebraické; Umocňování a odmocňování.
V první kapitole je uvedeno celkem šest příkladů týkajících se dělitelnosti. Kapitola
není dále rozdělena do podkapitol, tím je orientace ve sbírce ztížena. Šestici úloh od
předchozích odděluje pouze vodorovná čára.
72. Přední kolo vozu má 6 m obvodu, zadní 9 m. Kolik nejméně m jest ujeti
vozu, aby každé kolo udělalo plný počet otáček?32
73. Žáky jednotřídní školy možno sestaviti v řady po 21 nebo 28 žácích.
Kolik žáků jest ve škole, nesmí-li v ní býti přes 100 žáků?33
74. Pěti zvony začne se současně zvoniti. Uhodí-li srdce v největším zvonu
jednou za 5 s., uhodí v ostatních po řadě 2krát, 3krát, 4krát, 5krát.
V jakých mezerách časových uhodí všechna srdce současně?34
75. Hlemýžd’, stonožka a střevlík začnou z téhož místa současně pohybovati se kolem zelné hlavy; hlemýžd’ obejde ji za minutu, stonožka za 25 s
a střevlík za 10 s. Za jakou dobu dospějí „současně“ k místu, z něhož
vyšli?35
76. Jde-li setnina vojska ve dvojstupu, čtyřstupu, osmistupu nebo desítistupu,
zbývá v každém případě 1 muž; jde-li v šestistupu nebo dvanástistupu
zbývá 5 mužů. Kolik mužů má setnina, nepřesahuje-li počet mužstva
200?36
77. Zahrada, mající tvar obdélníka o stranách 40 m a 16 m, má se oplotiti.
V každém vrcholu a v každém bodu, jenž půlí stranu, má se postaviti
kamenný sloup; sloupy mají býti stejně od sebe vzdáleny. Který jest
nejmenší počet sloupů?37
(str. 15–16)
Náročnost úloh je ze současného pohledu nepřiměřeně vysoká, zvláště uvážíme-li,
že se uvedené úlohy měly řešit zpaměti. Navíc nejednoznačnost řešení některých úloh
může působit při vyučování kontraproduktivně.
Ve sbírce nenalezneme jednoduché úlohy, které pracují přímo s čísly (typů např.
rozložit číslo na prvočinitele, vyjmenovat všechny dělitele daného čísla, určit největší
společný dělitel nebo nejmenší společný násobek daných dvou čísel). Tím se použitelnost sbírky, alespoň při výuce dělitelnosti, značně omezuje.
32

Je připojeno řešení (18 m) a návod (Nejmenší společné násobné čísel 6 a 9.).
Připojeno řešení: 18.
34
Připojeno řešení: V mezerách jednominutových.
35
Připojeno řešení: Za 5 h. Takové řešení není nejmenší možné, nebot’ n(60, 25, 10) = 300, tedy
zvířata se setkají na výchozím místu vždy po 300 s= 5 min. Spíše je zde zaměněna jednotka času.
Otázkou zůstává, jak zhodnotit žákovo řešení, které nebude nejmenší možné.
36
Připojeno řešení: 161. Nejmenší řešení je přitom 41.
37
Připojeno řešení: 28.
33
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Kuchynkova sbírka početních příkladů
Zajímavou sbírkou je Sbírka úkolů ku počítání z paměti [96] z roku 1889, kterou sestavil M. Kuchynka. Posléze, upravena J. Havelkou, vyšla několikrát v první polovině
20. století, viz oddíl 3.2.3.
V úvodu Kuchynka vyzdvihuje důležitost počítání zpaměti pro rozvinutí soudnosti38 žáků:
Soudnost žáků vyvíjí se však hlavně počítáním z paměti (počítáním ústním).
Kdežto písemné počítání je často jen mechanickou činností, je každý úkol
k řešení z paměti předložený oříškem, na němž se brousí učňův vtip; každý
takový úkol vymáhá na žákovi nejvyšší napjetí jeho duševní síly. Řeší-li se
úkoly téhož druhu při písemném počítání jednakým způsobem, dle téhož pravidla, lze úkoly téhož druhu, řeší-li se z paměti, podle vzájemného vztahu
čísel, v každém zvlášt’ se objevujících, řešiti vždy jiným způsobem, jenž málo
kdy se shoduje se způsobem písemného řešení. Jest tedy při počítání z paměti
každy mechanismus naprosto vyloučen.
([96], str. 4–5)
Kuchynka tak poukazuje na používání různých metod, algoritmů, kterými se dá řešit
daný typ úlohy. 39 Kuchynka nabádá k pravidelnému zařazování počítání zpaměti ve
výuce. Aby tak mohlo být činěno, doporučuje mimo jiné nevykládat všecky zbytečné
věci, což jsou zejména věci, jichž se v praxi téměř nikdy neužívá nebo které lze si těžko
pamatovati (str 11). Mezi ně řadí i znak dělitelnosti 11.
Dále popisuje dva způsoby zařazení počítání zpaměti do výuky:
a) Učitel přečte celé třídě úkol, při čemž čísla úkolu napíše na tabuli, jsou-li
více- než trojciferná nebo je-li jich více nežli pouze dvě, načež vyzve žáky,
aby úkol řešili z paměti. (Na lavicích nebudiž žádného psacího náčiní!) Žáci,
kteří nejdříve úkol rozřešili, necht’ se přihlásí, avšak jen potud, pokud výsledky jejich řešení se různí. Tyto výsledky píše učitel na tabuli, připisuje ku
každému jméno příslušného žáka. Když bylo několik žáků výsledek oznámilo,
počne některý z řečených žáků úkol počítati nahlas.
b) Žákům oznámí se úkol (obyčejně těžší), a vyzvou se, aby do příští početní hodiny přemýšleli, kterak by se dal výhodně z paměti řešiti. V následující hodině vyvolá učitel kteréhokoli žáka a vymáhá na něm – protože měl
čas o úkolu řádně přemítati a po případě i se svými soudruhy se poraditi –
jasné a plynně pronešené řešení úkolu.
([96], str. 12–13)
Kuchynka rovněž vyzdvihuje vyjadřování žáků, jeho plynulost, nepřetržitost úvah.
Mezi samotnými úlohami sbírky najdeme pouze dvě úlohy o dělitelnosti, a to v oddíle Počítání lomenými čísly. První z nich zadává hledat největšího společného dělitele
dvojice 54, 72, resp. 420, 588. V další úloze se hledá nejmenší společný násobek dvojice 24, 42, resp. 56, 64.
38

Myšleno usuzování, uvažování.
Mechaničnost řešení úloh však není, podle mého názoru vyloučena, ba ani není nutně na škodu.
Zvláště slabší žáci budou hledat postup mezi několika málo metodami, které se již naučili a neměli by
být vždy zklamáni, že vhodnou metodu nemohou najít.
39
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3.1.15

Shrnutí

Studované učebnice vydané mezi lety 1852 a 1908 vykazují několik společných znaků.
Struktura kapitol se až na pár výjimek neliší, stejně tak struktura kapitoly o dělitelnosti.
Česká terminologie dělitelnosti se vyvíjí, ustaluje se až na konci tohoto období. Dělitelnost je vystavěna především na prvočíselném rozkladu, výjimkou je Hozova algebra [87], kde se hledá největší společný dělitel nejprve pomocí Eukleidova algoritmu.
Výklad dělitelnosti se zaměřuje na nácvik výpočetních algoritmů, zřejmě proto, aby
mohly být využity ve výuce zlomků, kongruencí nebo řetězových zlomků. Počet algoritmů je velký a nestálý, rovněž jejich prezentace se mění, což je patrné na užívání
různých schémat algoritmů. Příkladů k procvičení v učebnicích najdeme málo, proto
sbírka úloh Hromádka a Strnada musela být vítaným pomocníkem. Přímo v učebnicích se až na výjimky nepožaduje schopnost aplikovat výpočty na „reálné problémy“
ve slovních úlohách.
Celkově lze hodnotit kapitoly o dělitelnosti těchto učebnic jako náročné, obsahující
jen málo chyb. Výklad je výstižný a názorný (pro nadaného žáka), na několika místech
však může působit nejasně, což může souviset mimo jiné s nehotovostí terminologie.

3.2

Učebnice v letech 1910 až 1948

Marchetova reforma podstatně změnila výuku matematiky, tedy i učebnice matematiky
a v nich obsažené kapitoly o dělitelnosti. Algebry jako typ učebnice zvolna v tomto období mizí, pro vyšší oddělení všeobecně vzdělávacích středních škol se začínají psát
učebnice nazývané aritmetiky, rozdíly v metodickém přístupu pro nižší a vyšší oddělení středních škol se smývají.
Dbá se na přístupnost textu, i v dělitelnosti se projevuje snaha o větší důraz na
praktické využití nebo souvislosti s každodenními problémy a potřebami. Důraz na
praktičnost se projevuje v nárůstu počtu slovních úloh o dělitelnosti, které se v předchozím období téměř nevyskytovaly.
V tomto období také narůstá počet sbírek úloh, at’ už pro průběžné středoškolské
studium, anebo přípravných k maturitě. V učebnicích proto v tomto období ubývá úloh
k procvičování.

3.2.1

Inspirující učebnice z roku 1910

Zvláštní pozici mezi učebnicemi zaujímají aritmetiky Červenky a dvojice autorů Bendl,
Muk, obě vydané v roce 1910. Jsou psány pro nižší oddělení středních škol. Jejich pojetí výkladu dělitelnosti se značně odlišuje od učebnic z předchozího období.
Aritmetiky Bendla a Muka
R. Bendl a J. Muk vydali druhý díl [58] své aritmetiky pro nižší střední školy v roce
191040 . V roce 1924 vydává Muk pod svým jménem aritmetiku [108] pro čtvrtou a pá40

Další vydání vyšla v letech 1921 (2. vydání), 1923 (3. vydání).
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tou třídu gymnázií a reálných gymnázií41 a Aritmetiku [108] pro čtvrtou třídu reálek42 .
Vychází i Doplněk [110] k prvnímu dílu aritmetiky pro nižší střední školy, jehož náplní
je právě dělitelnost; výklad se ale už od aritmetiky [58] liší, stejně tak i učebnice [108]
a [107].
Dělitelnost zabírá v Bendlově a Mukově učebnici [58] devatenáct stran. V úvodu
je zaveden pojem dělitelnosti a dělení se zbytkem. Zmiňuje se i dělitelnost nuly, (Nulla
jest dělitelná každým číslem, str. 1), třebaže se v textu pracuje s přirozenými čísly. Toto
pravidlo se však použije v odvozování znaků dělitelnosti, viz dále. Tvrzení a|b ∧ a|c ⇒
a|(b ± c) je ilustrováno skládáním kamenků do obdélníků a jejich přikládáním odpovídajícími hranami k sobě43 . Je zde uvedeno i tvrzení, že součin je dělitelný každým
číslem, kterým je dělitelný některý jeho činitel, str. 2.
Výklad znaků dělitelnosti dělitelnosti začíná takto:
Mějme hromádku zrn, na př. 5439 zrn, srovnejme je do obálek desítkových,
stovkových, tisícových atd. a vložme je do vodorovné řady schránek. V první
schránce na pravo je 9 zrn, v druhé jsou 3 obálky desítkové atd. (obr. 4.).
Dříve než budeme odvozovati jednotlivé znaky dělitelnosti, připamatujme si
pravidlo § 1. A. 3. Podle něho jest počet veškerých zrn dělitelný tím číslem,
kterým jest dělitelný počet zrn v každé z jednotlivých schránek. ([58], str. 3)

Obrázek 3.28: Obrázek 4 z učebnice [58] Bendla a Muka
Následuje odvození pravidla dělitelnosti 2 a 5:
V první schránce na pravo jsou pouhá zrna. V pouhém zrnu nejsou obsažena ani 2 zrna ani 5 zrn. Vyndáme-li však všech 9 zrn ze schránky první
(obr. 4.), nezůstane tam nic, nulla pak jest dělitelná každým číslem, tedy i 2
i 5 zrny.44 V druhé schránce jsou obálky desítkové, t. j. obálky po 10 zrnech.
Číslo 10 zrn45 jest dělitelné 2 zrny i 5 zrny a proto i počet zrn v každé z těchto
obálek a tudíž počet veškerých zrn v této schránce, at’ je tam cokoliv obálek.
Rovněž počet zrn v dalších schránkách jest dělitelný vždy 2 i 5 zrny, protože
100 i 1000 jsou součiny desíti. Počet veškerých zrn, která zůstala ve schránkách, jest tedy dělitelný 2 zrny nebo 5 zrny a závisí tudíž dělitelnost celého
našeho čísla pouze na tom, je-li také počet zrn, která jsme vyndali, dělitelný
2 zrny nebo 5 zrny. To však znamená, že dělitelnost ta závisí pouze na číslici
stojící na nejnižším místě (na místě jednotek) daného čísla. ([58], str. 3–4)
41

Druhé vydání vyšlo v roce 1928, čtvrté vydání v roce 1932, páté vydání v roce 1934.
Druhé vydání vyšlo v roce 1928.
43
Pro a = 3, b = 6 a c = 9, varianta pro součet.
44
Zde naprosto splývá pojem čísla se zrnem.
45
Opět pojmy čísla a zrna splývají.
42
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V uvedeném textu je patrná snaha přiblížit látku na konkrétním příkladu se zrním, otázkou je jeho kontraproduktivnost popsaného příkladu. Smazání rozdílu mezi počtem zrn
a jeho abstrakcí, přirozeným číslem, může mít za následek neschopnost přenést pravidlo do jiných situací. Může i rozostřit vnímání přirozených čísel žáky. Na druhé straně
tu pracujeme s jednotkami (1 zrno), což ukazuje na podstatnou vlastnost dělitelnosti,
je ji možné zobecnit z oboru přirozených (celých) čísel na množiny přirozených (celočíselných) násobků jednotek různých veličin.
V podobném duchu se odvozují i znaky dělitelnosti 4 a 25; 8 a 125; 10, 100 a 1000;
3 a 9; 11.
Oddíl věnovaný prvočíslům zahrnuje Eratostenovo síto, pojem složeného čísla a prvočíselný rozklad. Zde se pracuje striktně s přirozenými čísly.
Třetí oddíl je věnován největší společné míře, neboli děliteli. Je uveden následovně:
Do nádoby 8litrové vejde se obsah nádoby litrové 8krát, 2litrové 4krát, 4litrové 2krát a 8litrové jednou (vesměs beze zbytku), nebot’
8l
8l
8l
8l

=
=
=
=

1 l × 8,
2 l × 4,
4 l × 2,
8 l × 1.

Nádoby litrová, 2litrová, 4litrová, 8litrová, kterými lze obsah nádoby 8litrové
měřiti beze zbytku, nazývají se měrami této nádoby.
([58], str. 10)
Podobně se ukazují míry dvanáctilitrové nádoby a shledávají se společné míry
a největší společná míra obou nádob. Teprve nyní je tučně uvedena definice společné
míry dvou nebo více čísel a jejich největší společné míry.
Poté se zavádí Eukleidův algoritmus46 , opět na poměřování nádob:
Není-li menší číslo ve větším úplně obsaženo, zůstane po vzájemném dělení
jich nějaký zbytek, jako na př. při číslech 18 l a 58 l.
58 l : 18 l = 3
4l
To znamená: Vyléváme-li vodu z nádoby 58 litrové nádobou 18litrovou, vylejeme takové 18litrové nádoby 3 a zbudou tam ještě 4 litry nevylité (viz
obr. 8.). Chceme-li nalézti míru, kterou by bylo lze odměřiti jak velkou nádobu 58litrovou, tak i (každou) vylitou část 18litrovou, může to býti nanejvýše47 zbylá část 4 litrová, je-li ovšem v každé vylité části obsažena. Přesvěčme se o tom:
18 l : 4 l = 4
2l
46

Algoritmus je zde nazýván postupným dělením.
Zde stojí v poznámce pod čarou: Větší než ten zbytek míra býti nemůže; nebot’ jinou větší nádobou,
kterou by bylo lze třeba odměřovati každou vylitou část (na př. 6 l), nebylo by možno odměřiti velkou
nádobu, když by ve zbytku nebyla obsažena.
47
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Obrázek 3.29: Obrázek 8 z aritmetiky [58] Bendla a Muka
Není obsažena; zbyl z každé vylité části nový zbytek 2 litry (viz obr. 9.).
Záleží ted’ na tom, zda tento zbytek 2litrový jest ve dřívějším zbytku (nádobě

Obrázek 3.30: Obrázek 9 z aritmetiky [58] Bendla a Muka
4litrové), kterým jsme odměřovali vylité části, úplně obsažen. Je-li obsažen,
pak jest největší společnou měrou té vylité části a také celé nádoby. Přesvěčme se o tom:
4l:2l = 2
Jsou tedy 2 litry největší společnou měrou 58 litrů a 18 litrů. ([58], str. 11–12)
V uvedeném výkladu se nečiní rozdíly mezi veličinami a čísly, podobně jako mezi
čísly a počty zrn v úvodním oddíle.
Poté je Eukleidův algoritmus předveden na dvojici čísel 172 a 32. Dále je vysvětleno hledání největšího společného dělitele pro tři čísla (uváděno pro libovolný počet)
pomocí jak Eukleidova algoritmu, tak i prvočíselného rozkladu. Je zde i návod pro
počítání největšího společného dělitele zpaměti:
Není-li již nejmenší číslo největší společnou měrou, volme jeho polovinu,
třetí díl atd. Na př. při číslech 9, 18, 60, 48 volíme za základ 9 a vidíme
hned, že třetina jeho 3 jest největší spol. měrou všech.
([58], str. 13–14)
K výkladu je přiřazeno 22 úloh k procvičování. Je mezi nimi i osm slovních úloh, viz
oddíl 3.2.4.
Závěrečný oddíl kapitoly o dělitelnosti se tradičně věnuje nejmenšímu společnému
násobku. Opět se výklad drží praktické aplikace:
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Nádobou 8litrovou lze úplně beze zbytku naplniti (nalíti) nádobu 8 litrovou,
16litrovou, 24litrovou, 32litrovou atd., nebot’
8l
16 l
24 l
32 l

=
=
=
=

8 l × 1,
8 l × 2,
8 l × 3,
8 l × 4, atd.

Nádoby 8litrová, 16litrová, 24litrová, 32litrová atd., jejichž obsah lze úplně
vyplniti (nalíti) obsahem nádoby 8litrové, jsou násobky nádoby 8litrové. Podobně nádobou 12litrovou lze úplně naplniti nádobu 12litrovou, 24litrovou,
36litrovou, 48 litrovou48 atd., nebot’
12 l
24 l
36 l
48 l

=
=
=
=

12 l × 1,
12 l × 2,
12 l × 3,
12 l × 4, atd.

Nádoby 12litrová, 24litrová, 36litrová, 48litrová atd. jsou násobky nádoby 12.litrové.
Přirovnáváme-li, vidíme, že nádoba 24litrová jest násobkem nádoby 8litrové a též 12litrové. Taková nádoba nazývá se společným násobkem nádob
8litrové a 12litrové. Vedle nádoby 24litrové budou společnými násobky obou
těchto nádob zajisté také nádoby:
24 l × 2 = 48 l
24 l × 3 = 72 l
24 l × 4 = 96 l atd.
Jest patrno, že společných těch násobků jest veliké množství (nekonečné
množství). Nejmenší z těchto násobků nazývá se nejmenším společným násobkem daných nádob. V našem případě jest to nádoba 24litrová.
Společný násobek dvou neb více čísel jest číslo, ve kterém jsou všechna
daná čísla obsažena. Nejmenší z těchto násobků nazývá se nejmenší společný
násobek. Na př. nejmenší společný násobek čísel 12 a 18 je 36, čísel 12, 15,
30 je 60.
([58], str. 15–16)
Opět zde dochází k rozostření pojmu čísla. Na druhé straně tento přístup umožňuje
názorné osvětlení vzorce D(a, b) · n(a, b) = ab pomocí volby vhodné jednotky. Po metodách hledání nejmenšího společného násobku dvou čísel, z nichž jedno je obsaženo
ve druhém, a dvou čísel nesoudělných je představen následující postup:
Mají-li daná dvě čísla spol. míru – na př. nádoba 8litrová a 12litrová mají
největší spol. míru 4lirovou nádobu – zvolme jejich největší spol. míru za novou jednotku. Pak první nádoba má (8 : 4) čtyřlitrů, druhá (12 : 4) čtyřlitrů.
48

Zjevně tisková chyba, myšleno 48litrovou.
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Čísla (8 : 4) a (12 : 4), vyjadřujíce počet čtyřlitrů, jsou nesoudělná. Dělímeli totiž dvě čísla největší společnou měrou jejich, musí podíly tím vzniklé
býti čísla vždy nesoudělná, nebot’, kdyby měly ještě nějakou společnou míru,
nemohla by naše míra býti největší. Tím jest převeden případ tento na předcházející případ a proto nejmenší společný násobek daných nádob rovná se
součinu obou čísel nesoudělných, t. j.
(8 : 4) × (12 : 4) čtyřlitrů.
Vyjádříme-li toto číslo místo ve čtyřlitrech v litrech, můžeme psáti:
(8 : 4) × (12 : 4) × 4 litrů, t. j.
(8 : 4) × 12 litrů, t. j.
(8 × 12) : 4 litrů, t. j.
nejmenší společný násobek dvou čísel rovná se součinu jejich, dělenému největší společnou měrou obou čísel.
([58], str. 16–17)
Autoři využívají stejného příkladu jako ve výkladu největšího společného dělitele.
b
a
, D(a,b)
jsou
Dále vysvětluje v jednom postupu pravdivost výroku ∀a, b ∈ N : D(a,b)
čísla nesoudělná. Opět zde vydatně pomáhá volba největšího společného dělitele jako
jednotky.
Dalším představeným problémem je hledání nejmenšího společného násobku tří
a více čísel. Výklad je proveden přímo pro čísla, neodlišuje od obdobných výkladů
z předchozích učebnic. Až na úplný závěr je ponechána metoda hledání nejmenšího
společného násobku pomocí prvočíselného rozkladu. K procvičení je uvedeno dvacet
úloh, šest z nich je úloh slovních. Prvních devět je označeno hvězdičkou, tyto úlohy se
mají zjevně řešit zpaměti, přitom úloha pátá a šestá jsou slovní úlohy.
Shrneme-li pojetí aritmetiky Bendla a Muka, jde o pokus vykládat dělitelnost v přímé souvislosti s každodenní praxí. Jak jsme již uvedli, takovýto výklad může narušit
abstraktnost představy (přirozeného) čísla žáků. Je rovněž možné, že někteří (současní)
žáci bez praktických zkušeností (nebo potřebných představ) by nebyli schopni látku
vstřebat, praktické užití by pro ně představovalo překážku.
Aritmetiky Červenky
Aritmetika [77] pro druhou třídu středních škol Ladislava Červenky vyšla poprvé v roce
1910.49
Dělitelnost, přesněji dělitelnost čísel celých, je náplní první kapitoly ze čtyř.50 Tato
kapitola je nejkratší, zabírá pouhých deset stran. Její členění se nevymyká zvyklostem,
jednotlivé oddíly se postupně zabývají pojmem dělitelnosti, míry a násobku, znaky dělitelnosti, prvočíselným rozkladem, závěrečný oddíl se soustředí na největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek.
49

Třetí vydání vyšlo v roce 1919, čtvrté v roce 1921, páté v roce 1923, šesté 1930, sedmé 1932, osmé
1934. Slovenská verze aritmetiky vyšla v letech 1921, 1924 (2. vydání), 1934 (3. vydání).
50
Další kapitoly se zabývají zlomky, úměrností a trojčlenkou, procenty a úroky.
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V úvodní části jsou základní pojmy dělitelnosti dávány do souvislosti s jednotkami,
avšak citlivěji než v aritmetice Bendla a Muka. Používají se zde peníze; protože bankovky a mince není možné rozdělit, rozstřihnout atp., je nutné s nimi pracovat v dané
formě, tj. jde o diskrétní veličiny. Oproti tomu Bendl a Muk pracují s měřením objemu
nádob na litry. Objem však můžeme měřit i v jiných, třeba i menších jednotkách51 . Je
však třeba připomenout, že Bendl a Muk nevysvětlují na veličinách základní pojmy
dělitelnosti. Červenka tak činí, i když spíše ukazuje konkrétní příklady:
15 K lze vyplatiti samými pětikorunami, 13 K nikoliv; 15 lidí lze postaviti
do pěti řad o stejném počtu osob, 13 lidí by se tak postaviti nedalo. Pravíme,
že 15 jest dělitelno pěti, ale 13 není pěti dělitelno. Jinak vyslovujeme totéž
větou, že 5 jest míra čísla 15, není však měrou čísla 13.
([77], str. 1)
Dále je zaveden pojem násobku. Ukazují se vlastnosti samozřejmých dělitelů. Nula je
považována za násobek každého čísla. Následuje deset úloh k procvičení.
Znaky dělitelnosti jsou vysvětlovány pomocí peněžních částek v korunách. Jsou
zde postupně vysvětlena pravidla pro dělitelnost desíti, stem, tisícem; dvěma a pěti52 ,
čtyřmi a dvaceti pěti, osmi a sto dvaceti pěti; třemi a devíti; jedenácti; šesti a složenými
čísly. Kupříkladu znak dělitelnosti třemi je vysvětlen následovně:
Jest číslo 5847 dělitelno třemi? Uspořádejme rozdělování zase tak, že rozdáváme nejdříve z tisíce korun; podělíme 333 osob a zbude 1 K. Z pěti tisíc
zbude tedy 5 K. Z každého sta korun (99 + 1) zbude opět po 1 K, tedy
z osmi set zbude 8 K. Z každé desítky korun (9 + 1) zbude opět po 1 K,
tudíž ze čtyř desítek zbudou 4 K; kromě toho jest tu 7 jednotek t. j. 7 K.
Číslo 5847 K 53 lze tedy po 3 K úplně rozdati tenkráte, jestliže celý zbytek:
5 K + 8 K + 4 K + 7 K = 24 K lze po 3 K rozdati; poněvadž tomu
tak jest, číslo 5847 jest třemi dělitelno. Součet 5 + 8 + 4 + 7 jest součet
vlastních hodnot cifer, kterými je číslo 5847 napsáno; tento součet nazýváme
ciferným součtem daného čísla. Číslo jest třemi dělitelno, je-li jeho ciferný
součet dělitelný třemi.
([77], str. 3)
Výklad pomocí peněz a bankovek je zde přirozenější než výklad pomocí zrn a obálek,
jaký užívají Bendl a Muk.
Dělitelnost šesti a obecněji složených čísel je naznačeno pouze stručně:
Jestliže v řadě čísel sudých 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,. . . vyhledáme čísla
třemi dělitelná, shledáme, že jsou to čísla také šesti dělitelná. Číslo jest tedy
šesti dělitelno, je-li sudé a kromě toho třemi dělitelno. Jak asi poznáme dělitelnost dvanácti, patnácti, osmnácti?
([77], str. 4)
Zde by mohlo dojít k problemům. Špatným zobecněním by žáci mohli dojít k tvrzením, že číslo je dělitelné dvanácti, je-li sudé a dělitelné šesti atd. Bylo by didakticky
vhodnější oddělit dělitelnost patnácti (pravidlo obdobné jako pro šestku) a pravidla pro
dělitelnost dvanácti a osmnácti, neřídit se uspořádáním přirozených čísel.
K procvičení je dáno osm úloh. První rozsáhlé cvičení a cvičení druhé vyžadují
pouze přímé použití znaků dělitelnosti. Třetí úloha, slovní, pracuje s přestupnými roky
51

Bendl a Muk toho i využívají, pracují s násobky litrů, viz výše.
Zde se zavádějí sudá a lichá čísla.
53
Opět se nedůsledně rozlišují čísla a veličiny.

52
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v kalendáři. Další úlohy jsou spíše teoretického zaměření: Změníme-li v čísle pořádek
cifer (na př. 657, 567, 576, 675, 756, 765), proč zůstane zbytek po dělení třemi nebo
devíti týž? Zkuste dělením! ([77], str. 4) Dalšími úlohami je hledání jiného pravidla pro
dělitelnost jedenácti nebo znaků dělitelnosti 37, 7 nebo 13.
Zvláštní odstavec zaujímá devítková zkouška. K jejímu procvičení je dána takováto
úloha:
Velikého mathematika francouzského Fermata tázal se dne 7. 4. 1643 Mersenne dopisem, zdali číslo 100895598169 je prvočíslo nebo číslo složené.
Fermat odpověděl téhož dne, že jest to součin 898423 × 112303. Přesvěčte
se o tom a vykonejte devítkovou zkoušku o správnosti násobení (také každého
řádku při násobení, i při sčítání).
([77], str. 6)
Zajímavé je i zadání druhého cvičení:
Zvolte si sami nějaké příklady na sčítání, odčítání a dělení; proved’te nařízené výkony a přesvěčte se devítkovou zkouškou i jinými známými kontrolami
o správném počítání.
([77], str. 6)
Třetí oddíl je věnován prvočíselnému rozkladu. Zavádí se nejprve pojmy prvočísla
a čísla složeného, poté se složená čísla rozkládají. Výklad začíná rozkladem čísla 60:
Rozložme číslo 60 v činitele: 60 = 4.15; ježto 4 = 2.2 a 15 = 3.5, lze
dále psáti 60 = 2.2.3.5. V tomto součinu jsou všichni činitelé již prvočísla,
jež nelze dále rozkládati; pravíme, že jsme rozložili číslo 60 v prvočinitele.
([77], str. 6)
Dále se rozkládá číslo 1440 = 25 · 32 · 5, je zde připojeno i schéma, viz Obrázek 3.31
Poté je poznamenáno:

Obrázek 3.31: Prvočíselný rozklad u Červenky [77], str. 7
Číslo rozkládáme dle toho, v jakém pořádku pozorujeme jeho dělitelnost;
nejsnadněji děje se to v pořádku tomto:
10, 100, 1000..; 2, 4, 8; 5, 25, 125; 3, 9; 11; 7, 13..,
při čemž z každé skupiny, kromě poslední, zkoumáme dělitelnost vyšším číslem.
([77], str. 7)
2
2
Postup je ilustrován příkladem 13860 = 2 · 3 · 5 · 7 · 11. Výklad pokračuje odstavcem
o vztahu prvočíselného rozkladu čísla a dělitelů:
(2.3.5) : 2 = 3.5, nebot’ násobíme-li 3.5 dělitelem 2, dostaneme 2.3.5, což
je dělenec.
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Podobně jest
(2.3.3.5.7.7) : (3.3.7) = 2.5.7.
Číslo jest dělitelno součinem každé skupiny svých prvočinitelů a podíl jest
součin prvočinitelů ostatních.
Dle toho lze z prvočinitelů daného čísla sestavovati jeho míry.54 ([77], str. 7)
Na závěr oddílu je připraveno devět cvičeních. První, rozsáhlé, aplikuje přímo rozklad na daná čísla, druhé cvičí opačný proces – z rozkladu vypočítat původní číslo.
Dále následují:
Ukažte rozkladem, že číslo 1792336896 má jen prvočinitele 2, 3 a 7!
([77], str. 7)
Napište všechna prvočísla menší než 100!55

([77], str. 7)

V dalších cvičení je uplatňován vztah mezi prvočíselným rozkladem a děliteli, např.:
Jest číslo 3.3.5.5.7 dělitelno čísly a) 2, b) 3, c) 3.3, d) 3.5, e) 3.3.5.7, f)
3.3.3.5, g) 3.3.5.7.7?
([77], str. 7)
Rozložte 210 a 35 (nebo 15, 60) v prvočinitele a podle toho udejte, je-li 210
dělitelno 35i (nebo 15i, 60i)!
([77], str. 7)
Pokuste se ustanoviti všechny míry čísla 360!

([77], str. 7)

Text tak plynule přechází k závěrečnému tématu kapitoly, největšímu společnému
děliteli a nejmenšímu společnému násobku. Nejprve se zavedou společné míry, čísla
soudělná a nesoudělná56 . Největšího společného dělitele uvádí Červenka na příkladu
(viz Obrázek 3.32):
Ze společných měr 2, 3, 6 čísel 18 a 24 jest 6 jejich největší společnou měrou.
([77], str. 8)

Obrázek 3.32: Ilustrace největšího společného dělitele u Červenky [77], str. 8
Jako první metoda pro hledání největšího společného dělitele je uveden postup užívající prvočíselný rozklad; je rovnou představen pro dvě i více čísel. Hledají se zde
D(72, 240), D(240, 324, 360). Postup dokreslují schémata na Obrázku 3.33. Druhou
představenou metodou je postupné dělení neboli Eukleidův algoritmus:
54
Není zcela jasné, proč je zde výklad rozčleněn do čtyř odstavců. Předchozí výklad se jeví zhuštěnější, ne tolik členěný.
55
Ve výkladu není zmíněno Eratosthenovo síto.
56
Zde shledáváme podstatnou nedůslednost v definici: Čísla, mající aspoň jednu společnou míru,
nazýváme čísly soudělnými; čísla, nemající žádné společné míry, jsou čísla nesoudělná. ([77], str. 8)
Autor opomněl samozřejmého dělitele 1.
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Obrázek 3.33: Největší společný dělitel tří čísel u Červenky [77]
Představme si 1385 K v samých pětikorunách a rozdávejme z nich dokud
možno po 45 K (čili po devíti pětikorunách). Zbytek bude patrně také v samých pětikorunách. To jsme však prováděli dělení 1385 : 45, při kterém
dělenec i dělitel měli společnou míru 5; tutéž míru má i zbytek. Tedy společná míra dělence a dělitele jest i společnou měrou dělitele a zbytku. Toho
užíváme, hledajíce nejv. společnou míru větších čísel, při kterých rozklad
v prvočinitele byl by obtížný, na př. u čísel 30.576 a 8281.
([77], str. 8)
Výsledek algoritmu je shrnut do schémat na Obrázku 3.34. K výkladu je připojeno

Obrázek 3.34: Eukleidův algoritmus u Červenky [77]
sedm úloh k procvičení, z toho dvě slovní. V první úloze se počítá zpaměti, ve druhé
pomocí prvočíselného rozkladu. V dalších úlohách se hledá největší společný dělitel
nesoudělných čísel, anebo čísla a jeho násobku nebo dělitele. Závěrečná úloha opakuje
Eukleidův algoritmus.
K hledání nejmenšího společného násobku jsou uvedeny tři postupy. Nejprve se
hledá zpaměti:
Nejm. spol. násobek dvou čísel se z paměti najde, jmenujeme-li postupně
násobky jednoho (rychleji: většího) z nich, až přijdeme na číslo, které je také
násobkem čísla druhého.
([77], str.9–10)
Dále se hledá nejmenší společný násobek pomocí prvočíselného rozkladu57 a pro více
čísel podobně jako Fleischer [81], postup však není tak podrobně rozebrán. K procvičení je uvedeno osm cvičení; dvě cvičení slouží k přímému procvičení postupů, tři
úlohy jsou slovní. Cvičení uváděné jako třicáté deváté má navézt žáky k poznání, že
nejmenším společným násobkem nesoudělných čísel je součin těchto čísel.58 Oddíl,
57
58

K tomotu postupu není uvedeno žádné schéma.
Jak veliký je nejm. spol. násobek čísel: a) 4, 5; b) 7, 9, 10; c) 7, 11, 13? ([77], str. 10)
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a tím i celá kapitola o dělitelnosti, končí poznámkou: Nejv. spol. míra několika čísel nemůže býti větší než nejmenší z daných čísel, nejmenší spol. násobek nemůže býti
menší než největší z daných čísel. Ukažte na příkladech: M (3, 6, 15), n(2, 4, 7, 28)!
(str. 11)
Shrneme-li výše uvedené ukázky a poznámky, Červenkova aritmetika má vyrovnaný a propracovaný text. Definování pojmů je vysvětlováno v přímé souvislosti s praktickými příklady ve snaze ulehčit jejich pochopení. Některé poznatky, jako např. Eratostenovo síto nebo vztah D(a, b) · n(a, b) = ab, nezmiňuje. Na druhé straně některé
postupy jsou odvozovány na úrovni odpovídající schopnostem žáků. Objevení jednoduchých pravidel je necháno na žácích ve cvičeních. Červenkův výklad je náročnější,
ale zároveň přístupnější než příslušné partie v předchozích aritmetikách pro nižší oddělení středních škol.
Bydžovského aritmetika
Oproti uvedeným učebnicím Červenky a Bendla a Muka stojí učebnice Bohumila Bydžovského, aritmetiky [65] pro čtvrtou třídu reáleka [66] pro čtvrtou a pátou třídu gymnázií a reálných gymnázií, vydané ve stejném roce jako předchozí dvě učebnice. Bydžovský byl sepsáním učebnice pověřen Jednotou českých matematiků59 . Pojetí těchto
učebnic navazuje na učebnice předchozího období.
Bydžovský před uvedením dělitelnosti poznamenal: Ve všech paragrafech této části
jednáme o celých číslech kladných, pokud není výslovně jinak řečeno. ([66], str. 51,
resp. [65], str. 54) Omezení na přirozená čísla nebylo často v předchozích učebnicích
výslovně uváděno.
Obě učebnice z roku 1910 se liší jen velmi málo. V učebnici pro reálky se podrobněji objasňují pravidla dělitelnosti složenými čísly, která mají soudělné dělitele ([65],
str. 60). V učebnici [66] pro gymnázia je vynecháno schéma u hledání největšího společného dělitele, zřejmě z nedostatku místa na příslušné stránce (viz Obrázek 3.35).

Obrázek 3.35: Schémata v učebnicích Bydžovského, první je uvedeno pouze v učebnici pro reálky
Dělitelnost je vykládána podobně jako v algebrách z předchozího období, pojmy
jsou definovány obecně, tvrzení jsou do značné míry dokazovány.
59

Viz Potůček [11], str. 15–16.
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Dělitelnost mnohočlenů je zde rovněž uvedena, i když ve skromné míře. Přibyl
však odstavec o rozkladu kvadratických trojčlenů. Největší společný dělitel polynomů
se hledá rozkladem na činitele60 i pomocí Eukleidova algoritmu. Nejmenší společný
násobek mnohočlenů je hledán pomocí vzorce D(a, b) · n(a, b) = ab uvedeného v poučce: Nejv. spol. násobek dvou čísel rovná se jich součinu dělenému jich nejv. spol.
měrou. ([66], str. 66) Kapitolu uzavírá historická poznámka.
Úloh k procvičení je uváděno poměrně málo, v celé kapitole je jich zhruba dvacet
pět (některé obsahují několik příkladů). Procvičují přímo početní algoritmy uváděné
ve výkladu. Slovní úlohy se mezi nimi nevyskytují vůbec.61
Později vychází i další Bydžovského aritmetiky.62

3.2.2

Další učebnice z let 1910 až1948

Vedle výše uvedených učebnic Červenky, Bendla a Muka a Bydžovského byly vydávány v období po Marchetově reformě i další učebnice.
Na jedné straně vycházely nová vydání učebnic z předchozího období, např. aritmetiky Starého a Pithardta [128] a [129]. Na druhé straně vznikly i učebnice mimo Jednotu, např. algebra Fridy a Pižla [82]63 nebo aritmetiky Matasovy [101], [102] a [103]64 .
Po úpravách středního školství v roce 1933 se dále používaly učebnice z předchozího
období, Bydžovského učebnice byly upraveny Teplým a Vyčichlem.65
Aritmetika Bohumila Matase
V Matasově aritmetice [101] je dělitelnosti dán prostor na necelých sedmi stranách.
Výklad je proto stručný. Začíná vymezením dělitelnosti, uvádí několik základních
vlastností, poté přímo přechází ke znakům dělitelnosti66 . Sudá a lichá čísla nejsou definována. Následuje devítková zkouška. V úvodu oddílu o prvočíselném rozkladu se
zavádí prvočísla a čísla složena, prvočinitelé. Samotný rozklad se provádí jednak zpaměti, jednak písemným rozkladem pomocí schématu, to není náležitě okomentováno.
Nalezneme pouze úlohy s polynomy nízkých stupňů, nejčastěji kvadratickými, např. D(1−a2 , (1−
a) ), D(x2 + 9x + 20, 3x2 − 3x − 90, 4x2 − 100). ([66], str. 19) Je zde ve cvičení naznačena souvislost
s kořeny polynomu: Určete hodnotu pro x, která dosazena do výrazů: 2x2 + 4x − 6, 3x2 + 18x + 27,
4x2 − 8x − 60 způsobí, že se stanou všechny rovny nule! (Stanovte společného dělitele!) ([66], str. 19)
61
Srovnej s Potůčkem [11], str. 21: V Bydžovského učebnici byly zařazeny jen ukázkové úlohy. Existovala však k nim Bydžovského – Vojtěchova "Sbírka úloh z matematiky pro vyšší třídy středních škol";
to bylo zřejmě důvodem pro zvolený způsob zpracování. O sbírce bude pojednáno v oddílu 3.2.3.
62
Potůček píše: Jeho učebnice pro kvintu navazuje na rekapitulaci učiva nižší střední školy, provedenou v kvartě. Proto, na rozdíl od dřívějších Talftlových učebnic, se v kvintě znovu nebuduje elementární
teorie čísel vytvořená ve čtvrté třídě, ale staví se na ní. ([11], str. 19). Například v Bydžovského učebnici [69] pro pátou až sedmou třídu se dělitelnost nevyskytuje.
63
Dělitelnost neobsahuje.
64
Dělitelnost obsahuje první díl [101] pro první třídu.
65
Viz Potůček [11], str. 27.
66
Matas uvádí pravidla pro 10, 100, 1000,. . . ; 2 a 5; 4 a 25, 8 a 125; 3 a 9; 11. Pravidla krátce odůvodňuje na konkrétních příkladech. Pro poslední dvojčíslí používá značku (DJ), podobně pro poslední
trojčíslí značku (SDJ).
60

2

109

Největší společná míra se hledá prvočíselným rozkladem, vytýkáním společných činitelů i Eukleidovým algoritmem. První dvě metody jsou představeny schématy se
dvěma příklady, osvětlení Eukleidova algoritmu je na obrázku 3.36.

Obrázek 3.36: Matasův výklad Eukleidova algoritmu
Hledání nejmenšího společného násobku se děje pomocí prvočíselného rozkladu
a vytýkání společných činitelů. Ke každému způsobu je uveden jeden příklad ve schématu, na kterém výklad je stručně komentován.
Za jednotlivými oddíly je uvedeno vždy několik příkladů k procvičení.
Matasova aritmetika, tedy alespoň její partie o dělitelnosti, není učebním textem
vhodným ke samostudiu. Je spíše přehledem látky než plnohodnotným výkladem. Jde
tak o pomůcku pro učitele nebo práci v hodinách, kdy učitel osvětlí látku vlastními
slovy.
Učebnice Eduarda Čecha
Od čtyřicátých let, od období Protektorátu, se jako autor učebnic uplatňuje Eduard
Čech.67
Jak konstatuje M. Melcer, Čechovy učebnice byly náročné, a to jak pro žáky, tak
pro učitele:
[. . . ] uváděly správné a úplné znění i obtížnějších vět a jejich důkazy, nezanedbávaly předpoklady, důsledně užívaly kvantifikátory a jako ilustrační
příklady i náročnější úlohy. Ačkoli byly dobře didakticky promyšlené a propracované, nepatřily ve své době mezi nejoblíbenější.
([6], str. 182–183)
Po roce 1948 spolupracoval Čech na učebnicích s dalšími autory, viz oddíl 3.3.1.
Podíváme-li se do Čechových učebnic vydaných do roku 1945, kapitoly o dělitelnosti nalezneme v aritmetikách pro první třídu.68 Kapitola začíná pojmem násobek:
67

Eduard Čech (1893–1960) byl vynikající geometr a topolog, věnoval se však i výuce matematiky
na středních školách jako učitel a autor učebnic. Více viz článek [6] a zdroje v něm uvedené.
68
Dále se odkazujeme na vydání [76] z roku 1943.
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Napište si do řady za sebou (ne příliš hustě!) čísla
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ...,
kde tečky naznačují, že bychom mohli pokračovat dál a dál. Ted’ si zvolme
určité číslo, třeba osm. Násobte všecka čísla z prvního řádku osmi a součiny
pište do druhého řádku. Pište dobře pod sebe! Zvolme si ještě jedno číslo,
třeba šedesát. Násobte všecka čísla z prvního řádku šedesáti a součiny pište
do třetího řádku. Část toho, co máte napsáno, vypadá takto:
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, . . .
72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, . . .
540, 600, 660, 720, 780, 840, 900, 960, 1020, . . .
Čísla ve druhém řádku jsou násobky osmi. Čísla ve třetím řádku jsou násobky šedesáti. Jmenujte několik násobků jedenácti!69 Jmenujte několik ná(str. 69)
sobků dvou set!70
Čech zavádí i pojem následující a předcházející násobek, pojem, který nemá oporu
v dřívějších učebnicích, ani v dalším výkladu. Poté jsou násobky dány do souvislosti
s dělením beze zbytku a zavádí se frázové spojení být dělitelný. Vše je ukazováno
na konkrétních příkladech. Čech se věnuje i výkladu vypsání násobků daného čísla
v určitém rozmezí.71 Pojem dělitel v úvodu není zaveden, teprve až na začátku partie
o prvočíslech.
Následuje několik obecných tvrzeních o dělitelnosti, nejprve vždy vyložených na
příkladech. Jedná se o dělitelnost součtu, rozdílu a součinu. Zajímavá je didaktická
poznámka na straně 71:
Poznámka o zkoušce dělení. Všimněme si třeba násobení 387849 × 32684
provedeného na str. 52. Pod násobencem máme napsány jeho násobky, a to
v daném případě jeho trojnásobek, dvojnásobek, šestinásobek, osminásobek,
čtyřnásobek. Mezi těmito násobky jsou rozmanité vztahy, kterých můžeme
využíti ke kontrole. Na př. součet napsaného násobence a jeho napsaného
dvojnásobku musí dáti jeho napsaný trojnásobek, z napsaného čtyrnásobku
dostaneme násobením dvěma napsaný osminásobek atd.
Následuje paragraf věnovaný znakům dělitelnosti. Postupně jsou vyslovována a na
příkladech vysvětlována pravidla pro dělitelnost deseti, dvěma72 a pěti; stem, čtyřmi,
dvaceti73 , padesáti a dvacetipěti; devíti a třemi; osmi, šesti a sedmi74 ; jedenácti. Jednotlivé znaky jsou doplněny rozmanitými hravými cvičeními:
69

Zjevně se má pracovat se druhým sloupcem uvedené tabulky.
Zde se má nejspíše pracovat se sloupcem s prvním číslem 10. Dále je snad třeba domyslet si sloupcem s prvním číslem 20. Je možné, že zde už se nemá pracovat s uvedenou tabulkou, didaktický přístup
je zde nejasný.
71
Násobky čtyř ležící mezi 301 a 321, viz [76], str. 70.
72
Zde se zavádí sudá a lichá čísla.
73
Číslo dělitelné dvaceti má poslední dvojčíslí 00, 20, 40, 60 nebo 80. ([76], str. 72) Podobně jsou
podávány i znaky dělitelnosti padesáti, dvaceti pěti, tedy bez použití formulace „. . . jestliže je poslední
dvojčíslí dělitelné. . . “
74
O dělitelnosti sedmi rozhodneme nejsnáze přímo dělením. ([76], str. 74)
70
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227. Napište si do tří řádků všecka čtyřciferná čísla, která mají stejné číslice
(třeba v jiném pořádku) jako číslo 7453. Do prvního řádku napište násobky
dvou (je jich šest). Do druhého řádku napište násobky pěti (je jich zase šest).
Ostatní čísla pište do třetího řádku (i s číslem 7453 je jich dvanáct). V každém řádku pište čísla od nejmenšího k největšímu.
Tentýž cvik opakujte s číslem
a) 5823,
b) 6549,
c) 7045,
d) 8645.
([76], str. 71)
230. Doplňte správně slovy lichý a sudý:
Součet několika sčítanců je sudý, když počet . . . sčítanců je . . .
Součet několika sčítanců je lichý, když počet . . . sčítanců je . . . [. . . ]
([76], str. 72)
238. Nahrad’te obě ∗ stejnou cifrou tak, aby 2 ∗ 2 ∗ 2 byl násobek devíti.
([76], str. 73)
245. Je právě osm čísel dělitelných jedenácti, která se liší jen pořádkem
cifer od čísla 1234. Určete je.
([76], str. 75)
Následující paragraf se zabývá prvočísly. Začíná definicí dělitele. Výklad pokračuje vypsáním všech dělitelů malých přirozených čísel (připojené schéma je na Obrázku 3.37):
Napište si do čtyř svislých sloupců všecka čísla od jedné do dvaceti. (Pět
do každého sloupce.) Začněte vlevo a dělejte větší mezery mezi sloupci. Za
každý sloupec udělejte svislou čáru a za ni napište vedle každého čísla všecky
jeho dělitele. Výsledek: Jednička má jen jednoho dělitele. Každé větší číslo

Obrázek 3.37: Schémata v Čechově učebnici[76], str. 75
má aspoň dva dělitele. Samozřejmými děliteli čísla rozumíme jedničku a to
číslo samo.75
Číslo, které má právě dva dělitele, jmenuje se prvočíslo. Tedy prvočíslo
má jen samozřejmé dělitele, ale jedničku nepočítáme mezi prvočísla. ([76], str. 75–76)
Dále se vymezí složená čísla. Na str. 76 je uvedeno i pravidlo pro určení, zda je
dvojciferné číslo prvočíslem:
(1) Známe-li je z násobilky, je složené.
(2) Je-li druhá cifra sudá nebo 5, je složené.
75

Poslední dvě věty nejsou spolu stylisticky propojeny, není tak jasná jejich souvislost.
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(3) Je-li ciferný součet násobek tří, je složené.
(4) 77 = 7 · 11 a 91 = 7 · 13 jsou čísla složená.
Následuje odůvodnění pravidla a úlohy k procvičení.
Prvočíselný rozklad se má provádět jak zpaměti u malých čísel, i pomocí znaků
dělitelnosti, tak písemně. K procvičení jsou dána tři cvičení. V prvním se zpaměti
rozkládají čísla od jedné do dvaceti. Ve druhém se písemně rozkládají čísla od 50 do
99. Třetí cvičení nabízí osm trojciferných a čtyři čtyřciferná čísla k rozkladu.
Dalším problémem je vypsání všech dělitelů čísla, výklad zabírá zhruba dvě strany.
Algoritmus pro určení jejich počtu se neuvádí, v první třídě není možné pracovat s
mocninami.
Oddíl 56 se věnuje společným dělitelům a největšímu společnému děliteli dvou
a více čísel. Zavádí se pojem soudělnosti, dokonce samozřejmého společného dělitele76 . Největší společný dělitel se hledá pomocí prvočíselného rozkladu:
Rozložíme obě čísla na prvočinitele. Není-li společného prvočinitele, jsou ta
čísla nesoudělná. Je-li nějaký prvočinitel oběma rozkladům společný, podtrhneme jej v obou rozkladech. Potom hledáme společného prvočinitele v nepodtržených částech rozkladů, zase jej podtrhneme atd. Součin všech podtržených prvočinitelů jednoho rozkladu dává největšího společného dělitele (a
to rozloženého na prvočinitele). Na př, pro čísla
72 = 2 . 2 . 2 . 3 . 3,

108 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3

jest
D(72; 108) = 2.2.3.3 = 36.
([76], str. 81)
Výklad pokračuje hledáním největšího společného dělitele více čísel, pracuje však
pouze s trojicemi čísel.
Posledním oddíl se věnuje hledání nejmenšího společného násobku dvou a více
čísel. Opět se používá prvočíselný rozklad čísel, v němž se podtrhávají společní dělitelé. Čech uvádí i nezávislost nejmenšího společného násobku na pořadí činitelů77 .
Dále uvádí i zjednodušení výpočetního algoritmu: Pomocí rozkladu na prvočinitele se
dostane nejmenší společný násobek dvou čísel jako součin jednoho z nich s nepodtrženou částí druhého. ([76], str. 84) Zmiňuje se nejmenší společný násobek dvou nesoudělných čísel. Rovněž je uvedeno, že společné násobky jsou násobky nejmenšího
společného násobku.
76

Jednička je samozřejmý společný dělitel libovolných čísel. ([76], str. 80)
Nejmenší společný násobek dostaneme ve tvaru rozloženém na prvočinitele, opíšeme-li všecky činitele, i podtržené i nepodtržené. Podtržení činitelé se vyskytují v obou rozkladech a opíší se jen z jednoho
rozkladu. Nepodtržené činitele musíme opisovat z obou rozkladů.
Pořádek, ve kterém prvočinitele opisujeme, můžeme si libovolně zvolit. Můžeme na př. psát nejdříve
podtrženou (tedy společnou) část, potom nepodtrženou část prvního rozkladu a na konec nepodtrženou
část druhého rozkladu. ([76], str. 83–84)
77
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Při hledání nejmenšího společného násobku více jak dvou čísel Čech je nucen
opustit metodu podtrhávání činitelů v rozkladu, což je nevýhodou tohoto postupu. Postup je ukázán na jednoduchém případu n(12, 18, 30) = 180, jeho zobecnění na jiné
trojice nebo i početnější skupiny čísel je nejasné.
Na závěr kapitoly je připojeno jedenáct cvičení k souhrnnému opakování.
Shrneme-li Čechův výklad dělitelnosti, můžeme konstatovat, že je velmi přehledný,
pojmy a postupy jsou přiměřeně podrobné a odůvodněné. Jednotlivá témata vždy následuje několik úloh k procvičení.
Čechova učebnice v partii o dělitelnosti zdůrazňuje několik didaktických momentů.
Předně se zaměřuje na přesnost termínů na jedné straně, na druhé straně na přístupnost
výkladu. Cílem výuky dělitelnosti se stává přimět žáky hrát si s čísly a tak upevnit
jejich počtářské dovednosti.

3.2.3

Dělitelnost ve sbírkách úloh v letech 1910 až 1948

Před rokem 1908 měla výsadní, téměř monopolní, postavení sbírka Hromádka a Strnada, poprve vydaná v roce 1876 (více viz oddíl 3.1.14). Po úpravě školské matematiky
po roce 1908 začaly vycházet sbírky i jiných autorů. Jedná se o sbírky k procvičování
látky a o sbírky maturitních příkladů.
Sbírka Bydžovského a Vojtěcha z roku 1912
V roce 1912 vychází první vydání Sbírky úloh z mathematiky pro vyšší třídy středních
škol [74] autorského týmu B. Bydžovského a J. Vojtěcha, další vydání upravili S. Teplý
a F. Vyčichlo78 .
Dělitelnosti je věnováno šest stran v rámci odstavce sedmého (Dělitelnost, 34 úloh),
osmého (Rozklad v činitele, 51 úloh) a devátého (Největší společná míra a nejmenší
společný násobek, 50 úloh)79 .
Sedmý oddíl věnovaný dělitelnosti obsahuje úlohy, ve kterých se určuje dělitel daných čísel, aplikují znaky dělitelnosti a dělení se zbytkem, dokazují vlastnosti dělitelnosti (9 důkazových úloh); vodorovnou čarou jsou oddělena cvičení o prvočíslech
(včetně 2 důkazových úloh) a lichých a sudých číslech a rozpisu čísel podle zbytkových tříd (7 důkazových úloh a jedna náročná úloha80 ).
Osmý oddíl o rozkladu na činitele je rozdělen vodorovnými čarami na tři části.
První se věnuje rozkladu přirozených čísel. Završením jsou dvě obtížnější úlohy.
8. Kterým co možno nejmenším číslem násobiti jest 9450, aby vznikl úplný
čtverec? (Rozložte!)
9. a) Číslo rovnající se součtu všech svých dělitelů slove dokonalým.
Ukažte, že čísla 2(22 − 1), 22 (23 − 1), 24 (25 − 1) jsou dokonalá! b) Dvě
78
2. vydání 1920, 3. vydání 1924. Sbírka příkladů pro čtvrtou až osmou třídu, pod kterou jsou podepsáni všichni čtyři autoři, vyšla v roce 1936 (vedena jako 4. vydání [71]), tři roky po úpravě osnov.
79
Výsledky k některým úlohám jsou uvedeny na stranách 277 a 278.
80
29. a) Je-li n číslo sudé, jaká jsou čísla kn + 1, kn − 1? b) Je-li n liché, jaká jsou čísla kn + 1,
kn − 1, kde k je číslo celé (sudé nebo liché)? ([74], str. 30)
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čísla, z nichž každé je rovno součtu všech dělitelů druhého, slovou spřízněnými. Ukažte, že čísla 220 a 284 jsou taková čísla!
([74], str. 31)
Druhá část se věnuje rozkladu polynomů. Úlohy 44 až 47 se věnují vztahu rozkladů
polynomů a jejich znaménka a jejich kořenů.
44. Pro které hodnoty x je výraz (x − 2)(x + 3) kladný, pro které záporný,
pro které roven nule? Vyznačte na ose číselné!
([74], str. 32)
Závěrečná část je pro svou náročnost zřejmě určena pro nadané žáky. Obsahuje pět
úloh, které se týkají tvrzení, že zbytek po dělení polynomu P (x) polynomem x − a je
roven P (a).
Devátý oddíl je rozdělen na tři části. První část je zaměřena na největšího společného dělitele čísel a polynomů. První dvě úlohy se zjevně mají řešit zpaměti. Čtyři
úlohy se řeší rozkladem na činitele, dalších osm úloh pomocí Eukleidova algoritmu.
U následujících pěti úloh si má žák metodu zvolit. Tuto část uzavírá sedm příkladů na
hledání největšího společného dělitele trojic čísel nebo polynomů.
Druhá část oddílu je věnována nejmenšímu společnému násobku. První tři příklady
hledají nejmenší společný násobek pětic, šestic a trojic81 čísel, nezačíná se tedy s dvojicemi. V pěti cvičeních se mají určit, zřejmě rozkladem, nejmenší společné násobky
dvou a tří polynomů. Polynomy jsou nejvýše třetího stupně a lze je snadno rozkládat.
V závěrečných čtyřech příkladech této části se používá vzorec ab = D(a, b) · n(a, b).
Poslední část devátého oddílu, a i partie věnované dělitelnosti, tvoří deset slovních
úloh.
Sbírka Bydžovského, Teplého, Vyčichla a Vojtěcha z roku 1948
Oproti předchozí knize doznala Sbírka úloh z matematiky pro IV.–VIII. třídu středních
škol [72] z roku 1948 změn, které se projevily i v kapitole o dělitelnosti. Aritmetickou
část sbírky připravili Bohumil Bydžovský, Stanislav Teplý a František Vyčichlo, pod
geometrickou částí je podepsán Jan Vojtěch. Úlohy o dělitelnosti najdeme v aritmetickém dílu, v části první (Vlastnosti čísel). Ta sestává z pěti oddílů, jmenovitě Soustavy
číselné, Základní pravidla dělitelnosti, Znaky dělitelnosti. Prvočísla, Rozklad v prvočinitele, Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.
Oddíl Základní pravidla dělitelnosti je členěn do dvou částí. První z nich, nazvaná
Základní pojmy, procvičuje v celkem deseti příkladech pojem dělitele, násobku, soudělných čísel. Objevují se zde i čtyři slovní úlohy. V druhé části, pojmenované Dělitelnost algebraického součtu, se procvičují ekvivalence c|a ∧ c|b ⇔ c|(a ± b) a jejich
zobecnění. Jako ukázku přepisujeme tři cvičení z deseti uvedených:
Číslo 126 je dělitelné čtrnácti, číslo 147 je dělitelné sedmi. Co lze říci
o součtu (rozdílu) obou čísel?
([72], str. 7)
Je-li součet (rozdíl) dvou čísel dělitelný třetím číslem, je také součet (rozdíl)
třetích a pátých mocnin dělitelný týmž číslem. Dokažte!
([72], str. 7)
81

Používají se trojice nesoudělných čísel.
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42 žáků IV. třídy a 36 žáků V. třídy reálky mají při pochodovém cvičení jíti
v stejně četných řadách, ale tak, aby každá třída šla zvláště. Kolik je možných
způsobů? Mohou všichni žáci jíti v trojstupech, přidá-li se k nim VI. třída,
která má 28 žáků?
([72], str. 7)
Třetí oddíl Znaky dělitelnosti. Prvočísla je rozdělena na čtyři části: Dělitelnost 2n ,
5n (6 cvičení); Dělitelnost třemi, šesti, devíti (9 cvičeních); Dělitelnost jedenácti a jiné
příklady dělitelnosti (10 cvičeních včetně jedné slovní úlohy82 ); Prvočísla (12 cvičeních).
Čtvrtý oddíl Rozklad v prvočinitele je rozdělen do tří částí, Rozklad celých čísel, Rozklad algebraických výrazů a Smíšené příklady. Nejprve ve třech cvičeních se
rozkládají celá čísla, včetně 106 − 1, udávají se všechny dělitelé daných čísel. Poté
jsou uvedeny úlohy o spřátelených číslech a dokonalých číslech, jako v předchozí
sbírce [74]. Mezi algebraickými výrazy se rozkládají jak monomy83 , tak polynomy
s více členy, a to vytýkáním nebo podle vzorců. U těchto úloh je vytknutí vhodných členů napovězeno. Řeší se i rozklad kvadratických trojčlenů a trojčlenů čtvrtého
stupně, které lze substitucí převést na kvadratické. Ve smíšených příkladech se objevují
příklady pouze o polynomech.
V pátém oddílu se hledají největší společný dělitel a nejmenší společný dělitel
přirozených čísel a polynomů. Příklady jsou řazeny podle typu, a to v následujícím
pořadí:
• Hledání největšího společného dělitele čísel (dvojic a trojic pomocí prvočíselného rozkladu, posléze dvojic pomocí Eukleidova algoritmu).
• Hledání největšího společného dělitele polynomů zřejmě rozkladem na prvočinitele (dvojice monomů, dále dvojic a trojic polynomů).
• Hledání největšího společného dělitele dvojice polynomů pomocí Eukleidova
algoritmu.
• Hledání největšího společného dělitele trojice polynomů a následné zjištění společných kořenů (jedna úloha).
• Hledání nejmenšího společného násobku přirozených čísel a to dvojic, trojic či
pětic pomocí prvočíselného rozkladu.
• Hledání nejmenšího společného násobku dvojic či trojic přirozených čísel pomocí vzorce ab = D(a, b) · n(a, b).
• Hledání nejmenšího společného násobku dvojic či trojic polynomů pomocí rozkladu na prvočinitele. Důraz je kladen na úlohy s kvadratickými a jednoduchými
kubickými polynomy.
82

Dokažte, že doba úplných 400 let podle kalendáře gregoriánského obsahuje počet dní dělitelný
sedmi! ([72], str. 9)
83
V prvním cvičení na monomy se mají sestavovat všichni dělitelé daného výrazu.
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K tomuto oddílu jsou přičleněny tzv. Smíšené úlohy, což zde znamená slovní úlohy. Ty
jsou převzaty z předchozí sbírky tohoto autorského týmu, dvě úlohy jsou však vynechány, v jedné došlo ke změně číselných údajů:
Žák jde k papírníkovi pro pera po 15 h a má samé padesátihaléře. Kolik per
musí alespoň koupiti, nechce-li měniti?
([72], str. 12)
V předchozí verzi úlohy se pracovalo s pery po 12 haléřích a dvacetihaléřemi.
Závěrečné tři příklady jsou následující:
138. Nejmenší společný násobek čísla a = 2190 a čísla b je 13140. Které
může býti číslo b?
139. Největší společný dělitel dvou čísel je 144, nejmenší společný násobek je 5760. Která jsou to čísla? (Užijte rozkladu v prvočinitele!)
140. Největší společný dělitel dvou výrazů je x2 − 1, jejich nejmenší společný násobek je x4 − 10x2 + 9. Jeden z těch výrazů je x3 − 3x2 − x + 3,
který je druhý?
([72], str. 12)
Úlohy o dělitelnosti se objevují i v závěrečném opakování. Je zde uvedeno šest
úloh, pět se týká dělitelnosti polynomů, šestá úloha je slovní, která v předchozí sbírce
byla uvedena v souhrnných úlohách.84
Podstatnou změnou proti předešlé sbírce úloh [74] je jiné uspořádání příkladů, kapitola je členěna do pěti pojmenovaných oddílů. Příklady v oddílech jsou členěny podle
jednotlivých typů v souladu s postupem probírání učiva. Je vidět i posun v zaměření
příkladů. Autoři se snaží více zaujmout žáky úlohami, ve kterých si mohou hrát s čísly
(např. doplňování číslic v úloze 64 na straně 8).
Sbírky maturitních příkladů
Budeme se věnovat třem sbírkám maturitních úloh, a to sbírkám A. Bezloji [59],
J. Dvořáka [78] a F. Tomšího [139].
Bezlojova sbírka [59] je rozšířením Sbírky úkolů z matematiky ke zkouškám způsobilosti pro školy měšt’anské, kterou autor vydal o rok dříve. Je členěna na dvě části,
aritmetickou a geometrickou. Úlohy jsou řešené, někdy je poskytnut jen nástin řešení.
Dělitelnosti se týkají hned první dvě úlohy sbírky:
1. Jsou-li dvě čísla a, b nesoudělná, možno vždy najíti čísla x, y taková, že
platí ax + by = 1.
Určete čísla x, y pro a = 3888, b = 4225.
([59], str. 5)
Úloha se řeší pomocí Eukleidova algoritmu, přičemž se upozorňuje na fakt, že
D(3888, 4225) = 1, což odkazuje na Bézoutovu rovnost.85
2. Je-li n číslo liché, je n6 + 3n4 + 7n2 − 11 dělitelno 32. Dokažte!
([59], str. 5)
Řešení úlohy začíná úpravou výrazu na tvar (n4 + 7)(n2 + 3) − 32, není však řečeno,
jakým způsobem je úprava provedena. Dále dosazením za n = 2k ± 1 do menšence
84
Je-li doba oběhu Merkura 88 dní, doba oběhu Venuše 224 dní, po jaké době mají obě planety opět
totéž vzájemné postavení? ([72], str. 64)
85
Viz např. [41], str. 17.
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dostaneme
8(2k 4 ± 4k 3 + 3k 2 ± k + 1) · 4(k 2 ± k + 1),
odkud již plyne tvrzení.
Ve sbírce [78] 86 Dvořákově nenajdeme příklad přímo řešící dělitelnost. V oddílu
Matematická pravděpodobnost (a priori) však najdeme druhou úlohu:
Která jest pravděpodobnost, že z čísel 1–90 vytáhnu číslo dělitelné a) čtyřmi
nebo pěti, b) třemi nebo čtyřmi?
([78], str. 127)
Tomšího sbírka [139] obsahuje maturitní úlohy jak z matematiky, tak z deskriptivní
geometrie. Pod zadáními úloh je v hranaté závorce vždy poznamenáno jejich řešení.
Dělitelnost se v nich však přímo nevyužívá, najdeme zde jen úlohy vážící se k zápisům
čísel v desítkové soustavě.
Sbírky pro počítání zpaměti
Sbírka početních příkladů z paměti [94] J. Havelky vyšla v několika vydáních.87 Je
určena pro obecné, měšt’anské, střední školy a učitelské ústavy. Jde o upravenou Kuchynkovu sbírku [96], která je zmíněna v oddílu 3.1.14. Oproti starší sbírce zde chybí
úvod s didaktickými poznámkami.
Dělitelnosti je věnována minimální pozornost, podobně jako v Kuchynkově sbírce [96]. Najdeme zde pouze dvě úlohy o nejmenším společném násobku:
74. Vypočítej nejmenší společný násobek čísel a) 7, 13, b) 8, 15, c) 8, 6, 16,
48!
75. Vypočítej nejmenší společný násobek čísel a) 16, 24, b) 21, 35, c) 9, 12,
15.
([94], str. 8)

3.2.4

Slovní úlohy o dělitelnosti v letech 1910 až 1948

Slovní úlohy o dělitelnosti se objevují jak v aritmetikách, tak ve sbírkách úloh. Právě
v tomto období se jejich zastoupení v učebnicích zmnohonásobilo, staly se jejich běžnou součástí. Souvisí to s požadavkem ukazovat matematiku jako nástroj popisující
skutečné jevy, které mohou být blízké i žákům.
Témata slovních úloh jsou různorodá, vyskytují se následující:
• Kalendář:
86

První vydání sbírky vyšlo v roce 1928. Ve druhém vydání bylo rozděleno na dva díly. První z nich,
obsahujícího rovnice, řady, finanční matematiku, kombinatoriku a pravděpodobnost, byl vydán v roce
1932. Druhý díl, obsahující úlohy z planimetrie, stereometrie a rovinné a sférické trigonometrie, vyšel
v roce 1934.
87
První vydání vyšlo v roce 1922, druhé 1925, třetí 1929, čtvrté 1931, páté 1934, šesté 1938 (podle
katalogů [55] a [56]. V této práci vycházíme ze druhého vydání.
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Každý letopočet po Kristu, který je čtyřmi dělitelný, jest rokem přestupným vyjma letopočty stem dělitelné; z těchto jsou jen ty přestupné,
u nichž jest počet set čtyřmi dělitelný. Stanovte, které letopočty byly
neb budou přestupné: 1628, 1700, 1834, 1880, 1900, 1910, 1944, 2000,
2412, 2700, 2882!
([58], str. 7)
Jmenujte přestupné roky, které jste sami již přežili, a vypočtěte přesně,
kolik dní uplynulo od narození vašeho!
([58], str. 7)
Dokažte, že doba plných 400 let dle kalendáře gregorianského obsahuje počet dní dělitelný sedmi!
([74], str. 29)
• Dopravní prostředky:
U Prašné brány v Praze scházejí se vozy pěti tratí pouliční dráhy, jezdící v přestávkách 5, 6, 5, 10 a 8 minutových. Setkají-li se tam jednou
náhodně vozy všech tratí, kdy se to pak zase stane, bude-li vozba zcela
pravidelná?
([77], str. 10)
Z přístavu vyjíždějí lodi do A každý 4. den, do B každý 6. den, do C
každý 9. den a do D každý 15. den. Jednoho dne vyjely všechny tyto
lodi; za kolik dní stane se to opět?
([74], str. 34)
• Kruhový pohyb:
Dva hoši počnou ze stejného místa běhati po obvodě kruhu. A oběhne
celý obvod za 72 vteřin, B za 81 vteřin; kolikrát oběhne každý, než
budou opět na tomtéž místě?
([58], str. 19)
Je-li doba oběhu Merkuru 88 dní, doba oběhu Venuše 224 dní, po jaké
době mají obě planety opět totéž vzájemné postavení? ([74], str. 34)
• Rozestavování:
Lze 484 stromků rozestaviti do 7, (8, 11, 15) stejných řad? ([77], str. 1)
V gymn. třídách jest 47, 39, 40, 33, 35, 29, 25, 28 žáků; a) kolik
žáků v každé třídě zbude, seřadí-li se každá třída do čtyřstupu, b) kolik
zbude, seřadí-li se všichni do čtyřstupu?
([58], str. 7)
• Tikot hodin:
Ve světnici je slyšet tikot dvojích hodin. Doba kyvu jedněch je 8, druhých 12 desetin vteřiny. Po jaké vždy době splyne tikot obou hodin?
([74], str. 34)
• Nakupování:
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Žák jde k papírníkovi pro sešity po 12 hal. a má samé 20haléře. Kolik
alespoň sešitů musí koupiti, nechce-li měniti?
([74], str. 34)
• Chůze či běh dvou lidí:
Otec kráčí se synem. Délka kroku otcova je 80 cm, délka kroku synova je 55 cm. Vykročí-li oba v určitém okamžiku současně, po kolika
krocích zase dostoupnou jejich nohy současně? A kterou nohou dostoupne v tomto okamžiku každý z nich, jestliže původně vykročili oba
levou nohou?88
([74], str. 34)

Některé úlohy byly přebírány z jedné učebnice do druhé. Ukázkovým příkladem je
následující úloha z aritmetiky Bendla a Muka [58]:
Pole mající tvar pětiúhelníku abcde, jehož strany jsou ab = 112m, bc =
80m, cd = 64m, de = 108m, ef = 128m, má se osázeti stromy tak, aby
v každém vrcholu a v každém bodu, jenž půlí stranu, byl strom. Který je
nejmenší počet stromů, mají-li býti od sebe stejně vzdáleny?
(str. 15)
V druhém vydání téže učebnice už je opravena chyba v popisu poslední strany,
malá písmena označující vrcholy pětiúhelníku byla nahrazena velkými, navíc byla dovysvětleno, že stromy se mají „sázeti po obvodu“ pole. Délka poslední strany byla
změněna na 256m.
V Mukově Doplňku k aritmetice [110] z roku 1934 ke stejné úloze přibyla poznámka: Narýsujte! To je značně problematické, nebot’ z daných vlastností nelze pětiúhelník jednoznačně zkonstruovat. Pro zjednodušení úlohy však vypadává podmínka
na stromy uprostřed stran. Tato úloha pak byla převzata do učebnice [61] Bílka a kol.
z roku 1950, s menší úpravou:
Pole má tvar pětiúhelníka ABCDE, který má strany AB = 12m, BC =
80m, CD = 64m, DE = 128m, EA = 156m. Pole se má po obvodu osázet
stromy tak, aby v každém vrcholu byl strom. Který je nejmenší počet stromů,
mají-li být od sebe stejně vzdáleny?
([61], str. 27)
V učebnici Bendla a Muka najdeme slovní úlohy, které měly být řešeny zpaměti.
Uved’me příklad, zadání je doplněno Obrázkem 3.38:
Podél pole stojí 3 stromy, první na začátku pole, druhý ve vzdálenosti 16 m
od prvního a třetí ve vzdálenosti 24 m od druhého na konci pole; k těmto 3
stromům jest vysázeti nové tak, aby jich bylo co nejméně a aby všechny byly
od sebe stejně vzdáleny. V jaké vzdálenosti od sebe je vysázíme a kolik bude
všech?
([58], str. 14)
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Podobnou úlohu najdeme i u Červenky: Otec kráčí se synem; krok otcův měří 70 cm (75 cm), krok
chlapcův 50 cm (45 cm); vykročí-li společně, po kolika krocích otcových (chlapcových) se opět shodnou?
(Znázorni na dvou rovnoběžkách; místo centimetru vol půl milimetru!) ([77], str. 10).
V současné učebnici [89] Charváta a kol. najdeme úlohu s podobným tématem, ale určenou k procvičování rovnic: Otec se synem Pavlem šli na výlet. Délka otcova kroku je 80 cm, délka Pavlova kroku je
60 cm. Jak dlouhý byl výlet, jestliže Pavel při něm udělal o 5000 kroků více než otec? (str. 24)
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Obrázek 3.38: Obrázek k úloze z učebnice Bendla a Muka [58], str. 14
Přitom na obrázku již je přímo nakresleno řešení.
Následující slovní úloha, opět určená pro výpočet zpaměti, využívá nejmenší společný násobek:
Zadní kolo vozu má obvod 24 dm, přední 18 dm; jaký nejmenší kus cesty
musí ujeti vůz, aby počet otoček obou kol byl celý, a kolik otoček učiní kolo
zadní a kolik přední?
([58], str. 18)

3.2.5

Shrnutí

Po roce 1908 s Marchetovou reformou přichází nový pohled na vyučování dělitelnosti.
Není už tolik zdůrazňována počtářská zdatnost, i když stále patří k základním požadavkům na výuku dělitelnosti. Na stejnou úroveň se dostává požadavek ukázat dělitelnost
v souvislostech, především se tak děje ve slovních úlohách. Ty jsou v tomto období
nedílnou součástí textu učebnic.
Přímo vykládat dělitelnost na praktických úlohách se pokouší učebnice pro nižší
oddělení středních škol jednak L. Červenky, jednak R. Bendla a J. Muka. Nerozlišují
mezi přirozeným číslem a počtem zrn nebo litrů vody. To však může mít za následek
rozostření abstraktního pojmu (přirozeného) čísla nebo neschopnost aplikovat dělitelnost v jiných případech, než je počítání zrn nebo přelévání vody.
Dalšími významnými autory učebnic v tomto období byli B. Bydžovský a E. Čech.
Protektorátní učebnice [76] E. Čecha pak vyniká hravostí příkladů.

3.3
3.3.1

Učebnice z let 1948 až 2010
Učebnice po roce 1948

Po převzetí vlády nad Československem komunisty v roce 1948 došlo ve školství
k značným změnám, stejně jako v celé společnosti. V tomtéž roce byl přijat zákon,
který v duchu jednotné školy stanovil devítiletou povinnou školní docházku, kterou
zajišt’ovaly národní školy a tzv. střední školy. Poté všeobecné vzdělání poskytovala
čtyřletá gymnázia.
V učebnici Matematika pro I. třídu gymnasií [75], kterou sepsal kolektiv vedený
E. Čechem, nalezneme oddíl dělitelnosti přirozených čísel v kapitole o zlomcích. Téma
dělitelnosti se podle uvedeného rozvrhu učiva mělo učit v říjnu.
Ještě před samotným oddílem jsou zavedena pomocí práce se zlomky nesoudělná
čísla:
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Ze základního tvaru zlomku vznikne každý jiný tvar rozšiřováním. To můžeme vyslovit takto: Je-li zlomek napsán ve tvaru dc , který není základní, dá
se zlomek zkrátit a tím uvést na základní tvar. Jestliže přirozená čísla a, b
jsou nesoudělná, t. j. jestliže nejsou obě dělitelná týmž přirozeným číslem
větším než 1, potom zlomek ab se nedá krátit. Tedy: jsou-li a, b nesoudělná
([75], str. 22)
čísla, zlomek ab je nutně v základním tvaru.
S tímto zavedením souvisí i cvičení: Dokažte větu: Je-li zlomek v základním tvaru, je
bud’ čitatel nebo jmenovatel (nebo oba) lichý. Lze větu obrátit? (str. 23)
Samotný oddíl Dělitelnost přirozených čísel začíná definicí prvočísla. Následuje
věta o dělitelnosti součinu dvou čísel prvočíslem i s důkazem.89 Tvrzení je posléze
rozšířeno pro součin libovolného (konečného) počtu prvočísel a odtud plyne i důsledek: Je-li součin několika prvočísel dělitelný prvočíslem p, musí některý činitel býti
rovný p. (str. 24) Je zavedeno složené číslo a ihned i jeho prvočíselný rozklad, jenž je
podle výše uvedeného jednoznačný. Následuje devět důkazových úloh k procvičení.
Výklad pokračuje sčítáním a odčítáním zlomků, bez dalšího většího využití aparátu
dělitelnosti.
Dělitelnost v této učebnici je probírána v minimálním rozsahu. Zabývá se pouze její
souvislostí s úpravami zlomků. Výklad je teoretický, bez číselných příkladů, i cvičení
se zaměřují na důkazy. Stručnost textu a jeho vysoká úroveň jdou tak proti přístupnosti
a vstřícnosti k žákům.

3.3.2

Učebnice po roce 1953

Reforma z roku 1953 rozvrátila školský systém. Povinná školní docházka byla zkrácena o rok. Zmizela gymnázia, jejich místo nahradily závěrečné tři roky jedenáctiletých středních škol. Dělitelnost se v těchto ročnících se dělitelnost téměř nevyučovala.
V učebnici pro devátý ročník [84] nalezneme úvahy o dělitelnosti pouze v souvislosti s iracionalitou odmocnin. Jsou zde dokázány dvě věty:
Jestliže√přirozené číslo není druhou mocninou žádného přirozeného čísla,
([84], str. 49)
potom m není racionální číslo; je to číslo irracionální.
Jestliže√přirozené číslo m není n-tou mocninou žádného přirozeného čísla,
potom, n m je číslo irracionální.
([84], str. 56)
Využívá se zde soudělnosti a nesoudělnosti čísel, důkaz je jinak vedený pomocí
zlomků (v základním tvaru).

3.3.3

Učebnice pro SVVŠ

Po roce 1960 se vyššího všeobecného vzdělání nabývalo na středních všeobecně vzdělávacích školách (SVVŠ). Pro její první ročník vyšla v roce 1964 učebnice autorského
kolektivu Zedek, Krňan, Svoboda, Rovan.90
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Důkaz využívá zlomků v základním tvaru.
Další vydání podle Souborného katalogu ČR [56]: třetí vydání [143] 1968 (z něj v této práci vycházíme), šesté nezměněné vydání 1976.
90
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Dělitelnost v těchto učebnicích přímo nenalezneme. Důvodem je lineárnost osnov,
dělitelnost se tak probírala na základní devítileté škole.
Po roce 1969 jsou znovu zaváděna gymnázia. Používají se stávající učebnice, postupně k nich vyšly tzv. komentáře.91
Komentáře opět dělitelnost neobsahují. Dále vyšla v roce 1973 metodická příručka [16], ta se rovněž dělitelností nezabývá.

3.3.4

Učebnice po roce 1976

Učebnice Matematika pro I. ročník gymnázia. Sešit 1 [132], zpracovaná kolektivem
autorů J. Šedivý, J. Lukátšová, S. Richtáriková a S. Židek, je rozčleněna do šesti kapitol:
• Čísla, zápisy a znázorňování čísel
• Proměnné, zápisy výroků pomocí proměnných
• Čísla přirozená, celá a racionální
• Reálná čísla, intervaly
• Zápisy s číselnými proměnnými, úpravy výrazů
• Množiny a výrokové formy
Text je členěn do dalších oddílů. Řešené úlohy ve výkladu jsou značeny jako příklady,
výklad následuje řada úloh k procvičení, značených jako úlohy. K nim jsou výsledky
uvedeny na konci knihy. Poté následuje několik málo náročnějších otázek, značených
jako problémy.
Je přirozené očekávat dělitelnost ve třetí kapitole, avšak ta na zhruba pěti stranách
pouze opakuje početní operace a mocniny s přirozeným exponentem. V rámci procvičení je zde zmíněna jediná úloha o dělitelnosti, a sice úloha o vzájemné poloze
Merkura a Venuše, která byla v obdobném zadání uvedena už ve sbírce Bydžovského
a kol. [72], viz oddíl 3.2.3:
Doba oběhu Merkura kolem Slunce je 88 dní, doba oběhu Venuše 224 dní.
Po jakém nejmenším počtu dní se opakuje vzájemná poloha těchto těles?
(Údaje i výsledek jsou ovšem jen přibližné.)
([132], str. 59)
Dělitelnost je podstatněji použita jako známé téma k osvětlení nových pojmů na
dalších místech učebnice. V kapitole druhé, oddílu Názvové konstanty a proměnné,
pak najdeme využití dělitelnosti a zbytkových tříd v úlohách o zápisu čísel:
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V Komentáři k učebnici SVVŠ [105] se píše: V souvislosti s přechodem od tříletých SVVŠ ke čtyřletým gymnasiím v r. 1969 byly upraveny osnovy matematiky, zejména teorie množin a logiky. V přechodném období, kdy nejsou vydány učebnice podle nových osnov, mají profesoři gymnasií užívat učebnic
pro SVVŠ způsobem, který je doporučen v komentářích pro jednotlivé ročníky. V osnovách je komentář charakterizován jako pomocný metodický materiál, vyučující není tedy povinen postupovat detailně
podle komentáře, musí však probrat učivo předepsané osnovami. ([105], str. 3)
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6. Označuje-li n libovolné přirozené číslo, pak 6n + 5 je zápisem nějakého
přirozeného čísla, které při dělení šesti dává zbytek 5. Zdůvodněte tuto skutečnost a zapište pak kterékoliv přirozené číslo, které dává
a) při dělení šesti zbytek 1,

d) při dělení dvěma zbytek 1,

b) při dělení třemi zbytek 2,

e) při dělení osmi zbytek 5,

c) při dělení dvěma zbytek 0,

f) při dělení pěti zbytek 3.
([132], str. 35)

9. a) Zapište (pomocí vhodné proměnné) libovolné přirozené číslo, které není
dělitelné třemi. [Jaké zbytky dávají taková čísla při dělení třemi?]
b) Zapište druhou mocninu čísel, o kterých jste právě uvažovali, a zmenšete ji o jedna.
c) Poznáte, kterým číslem jsou dělitelná všechna čísla, která jste zapsali
v b)?
([132], str. 36)
10. a) Zopakujte si, která přirozená čísla nazýváme prvočísly a která nazýváme složenými čísly. Patří mezi ně číslo 1?
b) Zapište pomocí proměnné k libovolná přirozená čísla větší než pět,
která při dělení šesti dávají zbytek 0, 1, 2, 3, 4 či 5.
c) Pokuste se v zápise vytknout a napsat součin; je tak zapsané číslo prvočíslo?
d) Jaký zbytek při dělení šesti dávají všechna prvočísla větší než 5?
([132], str. 36)
Třetí část posledně uvedeného příkladu může být obtížně srozumitelná pro žáky.
Navíc může vést k nesprávné domněnce, že všechna čísla tvaru 6k + 1 a 6k + 5 jsou
prvočísla. Zde je třeba, aby vyučující tuto hypotézu vyvrátil (třeba protipříklady 25 =
6 · 4 + 1 a 35 = 6 · 6 − 1). Poznámku však v tomto smyslu v učebnici nenajdeme.
V následujícím oddílu o výrocích a práci s nimi se vyskytuje celá řada výroků užívajících již nabyté znalosti žáků o dělitelnosti. Ve výkladu negace výroků nalezneme
následující příklady: Číslo 1 je prvočíslo. Není pravda, že číslo 1 je prvočíslo. Číslo
1 není prvočíslo. Číslo 1 je složené číslo. ([132], str. 38) Aspoň jedno prvočíslo je zapsané samými jedničkami. Nejvýš pět prvočísel lze zapsat jednou číslicí. ([132], str.
40) Nutno poznamenat, že se nezkoumá pravdivost či nepravdivost uvedených tvrzení.
Na straně 41 najdeme vysvětlení negování obecně kvantifikovaného výroku, nejprve v úloze k zamyšlení, pak je navázáno příkladem:
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Obrázek 3.39: Schéma k negování kvantifikovaných výroků ([132],
str. 40)
Jak byste vyslovili negaci výroku „Každé prvočíslo je liché“? Budete spokojeni s formulací „Žádné prvočíslo není liché“? Kolik existuje sudých prvočísel? Jmenujte je.
Příklad 3
Výrok „Každé prvočíslo je liché“ říká, že počet prvočísel, která nejsou
lichá, je roven nule (obr. 10b).92
Negace daného výroku musí tedy podle obr. 10b’ tvrdit: Aspoň jedno prvočíslo není liché.
([132], str. 41)
Zajímavostí je, že v úlohách k procvičení negování výroků připojených na konec
oddílu není ani jedna úloha, která by se zabývala prvočísly nebo dělitelností.
Při procvičování výroků s proměnnými najdeme následující cvičení:
Následující věty o prvočíslech jsou vysloveny ledabyle; zpřesněte jejich formulaci tím, že uplatníte proměnnou p označující libovolné prvočíslo a použijte kvantifikátorů:
a) Nějaké prvočíslo je sudé.
b) Číslicový zápis prvočísel nekončí nulou.
c) Vyskytují se i taková prvočísla, že číslo o dvě větší než ona jsou
též prvočísly.
d) Jednociferných prvočísel se nenajde víc než pět.
e) Dvě sudá prvočísla nenajdeme.
f) Nejedno prvočíslo je zapsáno několika stejnými číslicemi.
([132], str. 46)
Opět není nijak zkoumána pravdivost výroků.
Uvedeme závěrečné dvě úlohy:
9. Použijte seznam prvočísel v tabulkách, které máte; odečtěte od 210 každé
prvočíslo menší než 210. Poznamenejte si u každého rozdílu, zda je prvočíslem či není; přesně vyslovte větu, kterou tak dokážete.
10. Odčítejte od prvočísel větších než 211 číslo 210 a posud’te, zda rozdíly jsou opět prvočísla. Jsou důvody k vyslovení obecné hypotézy pro všechna
p > 211?
([132], str. 47)
V Problémech pod úlohami je položena otázka: Nesouvisí zajímavá vlastnost čísla
210 (viz úlohy 9 a 10) s tím, že 210 = 2 . 3 . 5 . 7, tj. součinu prvočísel menších než 10?
([132], str. 47)
92

Viz obr. 3.39.
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V oddílu 2,5 Důkazy a vyvracení hypotéz se objevuje důkaz či vyvrácení dvou
hypotéz o dělitelnosti. Např. H1 : Pro každé celé číslo k platí: k 2 + k + 11 je liché
číslo. H2 : Pro každé celé číslo k platí: k 2 + k + 11 je prvočíslo. ([132], str. 47) Poznamenejme, že před těmito otázkami je hodnota výrazu k 2 + k + 11 vyčíslena pro
k = −5, −4, · · · 8, pro které je výraz kladný, čímž se navozuje (nikoliv dokazuje)
představa, že výraz je kladný pro všechna celá čísla a tudíž má smysl se zabývat dělitelností přirozených čísel. V úlohách pak nalezneme vyvracení obdobné hypotézy pro
čísla tvaru k 2 + k + 41.
V této kapitole se pracuje rovněž se součtem všech dělitelů daného čísla, pojem
dokonalého čísla není vysloven. Další hypotézy dané k ověření či vyvrácení pracují
s ciferným součtem, společným dělitelem nebo zbytky po dělení. Celkem osm úloh
z deseti používá dělitelnost, zbylé dvě jsou geometrické.
V úlohách k opakování na konci druhé kapitoly rovněž převažuje dělitelnost, je
opět tématem osmi úloh z deseti uvedených. V hypotézách se objevují sudá a lichá
čísla, prvočísla, Mersennova čísla (bez uvedení termínu), dělitelnost součtu a rozdílu,
prvočíselná dvojčata.
Podle oddílu 5,4. Rozklady mnohočlenů a úpravy zlomků se u žáků předpokládá
znalost základů dělitelnosti polynomů. V úvodu vedle otázek na početní operace s polynomy, stupeň polynomu a další termíny nalezneme:
Jak se hledá nejmenší společný násobek jednočlenů? Ukažte svůj postup na
příkladě 6x3 , 144x2 y 2 z 6 , 720x2 y 3 , kde x, y, z ∈ R.
Jak se hledá nejmenší společný násobek mnohočlenů? Ukažte svůj postup na
příkladě a3 − a2 b, a3 b − ab3 , 2ab2 − 2a2 b, kde a, b ∈ R.
[132], str. 124)
Žáci jsou vyzýváni, aby si uvědomili analogie mezi pojmy dělitel celého čísla a mnohočlenu, rozklad celého čísla a mnohočlenu, nejmenší společný násobek několika celých čísel a mnohočlenů. Je zde ukázán jeden příklad hledání nejmenšího společného
násobku mnohočlenů 35xy 2 z, 75x3 yz 3 a 21x2 z, viz Obrázek 3.40. V první úloze dané

Obrázek 3.40: Rozklad polynomů ([132], str. 125)
k procvičení se rozkládají polynomy pomocí vytýkání či vzorců, ve druhé úloze se
hledá největší společný dělitel93 dvou trojic a dvou dvojic polynomů, ve třetí úloze se
určují nejmenší společné násobky čtyř trojic polynomů.
V šesté kapitole o množinách se kupříkladu hledá podmnožina čísel dělitelných
pěti nebo určuje, zda množina všech prvočísel je podomnožinou množiny všech lichých čísel.
Shrneme-li výskyt dělitelnosti v učebnici, výklad samotné dělitelnosti zde nenajdeme. Od žáků se očekává, že ji ovládají natolik, aby ji dokázali použít v dalších
úlohách. Pomocí dělitelnosti se zde osvětluje logická výstavba matematického textu,
93

Tento pojem ve výkladu nebyl připomenut.
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ověřování a vyvracení hypotéz, ale i práce s množinami. Dělitelnost tak plní pomocnou
roli, její prostředky se dále rozvíjejí jen málo.
Druhý díl učebnice
I v druhém dílu učebnice pro první ročník [133],94 pod kterým jsou podepsáni J. Šedivý, J. Blažek, J. Lukátšová, S. Richtáriková a J. Vocelka, se dělitelnost používá k ilustraci dalších oblastí matematiky. Učebnice obsahuje následující kapitoly:
• Operace s množinami
• Operace s výroky a výrokovými formami
• Planimetrické úlohy
• Rovnice a nerovnice s jednou neznámou
• Rovnice a nerovnice s více neznámými
• Nepovinné dodatky
V kapitole o množinách tak čteme následující výroky: Doplňkem množiny L všech lichých čísel v množině Z všech celých čísel je množina S všech sudých čísel, L0Z = S.
([133], str. 10) Množina L všech lichých celých čísel je disjunktní s množinou S všech
sudých celých čísel; L ∩ S = ∅. ([133], str. 19) První úloha na procvičení dichotomického třídění je následující:
1. a) Proved’te dichotomické třídění množiny N všech přirozených čísel podle
jejich dělitelnosti dvěma. Na číselné ose barevně vyznačte prvky množiny D = {n ∈ N ; 2 dělí n}.
b) Pokračujte tříděním na prvočísla a ostatní přirozená čísla. Lze ta druhá
nazvat složená čísla?
c) Pokračujte tříděním na jednociferná a ostatní; jak nazvete tato „ostatní“?
([133], str. 16)
V druhé kapitole o operacích s výroky a důkazových metodách nalezneme dělitelnost v příkladech, např. Číslo 731 je složené právě tehdy, když existují aspoň tři
různí dělitelé čísla 731. ([133], str. 40) nebo se má rozhodnout o pravdivosti implikace
Jestliže 231 je dělitelné sedmi, pak 3231 je dělitelné 21. ([133], str. 44)
Možná různá pravdivostní hodnota implikace a implikace k ní obrácené je mimo
jiné ilustrována následujícím příkladem:
Výroky „Jsou-li daná čísla sudá, pak je jejich součin sudý“, „Je-li součin
daných čísel sudý, pak jsou čísla sudá“ nemusí mít (a také nemají) stejnou
pravdivostní hodnotu.
([133], str. 46)
94

První vydání 1978, druhé vydání 1979, třetí vydání 1981. V této práci používáme druhé vydání [133].
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Je-li jeden činitel lichý a druhý činitel je sudý, pak součin je sudý. ([133], str. 52)
Druhá mocnina každého sudého čísla je dělitelná čtyřmi.

([133], str. 67)

Dělitelnost se využívá i k procvičování:
Rozhodněte, zda jsou pravdivé tyto implikace:
a) Je-li 13 sudé číslo, pak 3 · 13 je sudé číslo.
b) Je-li 23 + 1 prvočíslo, pak 38 + 1 je prvočíslo.
Vyslovte obměny implikací a obrácené implikace, stanovte jejich pravdivostní hodnoty.
([133], str. 47)
Důkazům, jejich typům a jejich vztahu k množinám se věnují tři oddíly na šestnácti stranách. Ve výkladu o vztahu matematických vět a množin najdeme následující
Příklad 4:
Věta „∀n ∈ N : (2 dělí n ∧ 3 dělí n) ⇒ 6 dělí n“ vypovídá o vztahu množin
A = {n ∈ N; 2 dělí n}, B = {n ∈ N; 3 dělí n},
C = {n ∈ N; 6 dělí n}.
Zjišt’ujeme, že A ∩ B ⊂ C.
([133], str. 66)
Dělitelnosti je věnována značná pozornost v oddílu 2,7. Důkazy matematických
vět. Iracionálnost odmocnin. Až v této kapitole se opakují základní pojmy dělitelnosti,
pojmy násobek a dělitel, relace a dělí b, soudělnost. Text se přitom odvolává na třetí
kapitolu prvního dílu učebnice.95 Cílem kapitoly je předvést důkaz iracionality odmocniny ze dvou, přičemž se ukáží různé typy důkazů. Postupně se dokazují následující
věty:
• ∀n ∈ N : 2|n ⇒ 2|n2 (přímý důkaz)
• ∀n ∈ N : 2|n2 ⇒ 2|n (nepřímý důkaz)96
• ∀p, q ∈ N : p2 = 2q 2 ⇒ p, q jsou sudá a tedy soudělná čísla (přímý důkaz)
√
• Číslo 2 není racionální. (důkaz sporem)
Poté je dokázána věta ∀n ∈ N : 5|n2 ⇒ 5|n, a to nepřímo za pomoci zbytkových tříd
po dělení pěti.
Úlohy k procvičení se zabývají obdobnými úlohami, z deseti úloh se všechny až na
poslední zabývají dělitelností:
1. Vyslovte, co znamená "číslo a není dělitelem čísla b", "čísla a, b nejsou
soudělná". [Negujte druhé části definic.]
2. Zamyslete se nad zápisy "a|b, a je soudělné s b"a utvořte z nich dvě
implikace. Která z nich platí pro všechny dvojice a, b ∈ N?
95
96

Myšleno třetí kapitolu prvního sešitu.
Zde se konstatuje vyplývající pravdivost ekvivalence ∀n ∈ N : 2|n ⇔ 2|n2 .
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3. Co si na první pohled pomyslíte o pravdivostních hodnotách vět
"∀a, b ∈ N : a|b ⇒ a|b2 , ∀a, b ∈ N : a|b2 ⇒ a|b"?
Zdůvodněte svůj názor.
4. Dokažte věty "∀n ∈ N : √
3|n2 ⇒ 3|n,""∀p, q ∈ N : p2 = 3q 2 ⇒
p, q jsou soudělná čísla", " 3 není racionální číslo".
[Napodobte důkazy vět 2, 3 a 4 a věty v příkladu.]
5.* Dosazujte do implikací typu 4|n2 ⇒ 4|n, 6|n2 ⇒ 6|n, 7|n2 ⇒ 7|n atd.
takové hodnoty n, při nichž dá první člen pravdivý výrok. Zjišt’ujte, kdy
i druhý člen je pravdivý. Vyslovte obecné hypotézy a vyvrat’te je nebo
dokažte.
√
6. Dokažte iracionálnost čísla 7.
7. Vyslovte a dokažte o a, b, c ∈ N obecné věty, ve kterých jsou obsaženy
implikace
a) (a|b ∧ b|c) ⇒ a|c,
c) (a|b ∧ a|c) ⇒ a|(b + c),

b) (a · b)|c ⇒ (a|c ∧ b|c),
d) (a|b ∧ a|c) ⇒ a|(2b + 5c).

8. Vyslovte a dokažte obecné věty, jejichž základem jsou implikace:
a) a nesoudělné s b ⇒ a nesoudělné s a + b,
b) a2 nesoudělné s b2 ⇒ a nesoudělné s b,
c) a2 + b2 nesoudělné s a + b ⇒ a nesoudělné s b.
9. Dokažte, že pro žádné přirozené číslo n neplatí 3|n2 + 1.
[Prodiskutujte n = 3k, n = 3k + 1, n = 3k + 2.]
([133], str. 73–74)
Dělitelnost polynomů se krátce bez dalších souvislostí objeví v kapitole 4,6. Vztahy
mezi kořeny a koeficienty kvadratických rovnic, kde je uvedený následující problém:
Víte, že v R platí:
[ax2 + bx + c = a(x − x1 )(x − x2 ) ∧ x1 6= x2 ] ⇔ rovnice ax2 + bx + c = 0
má dva různé kořeny x1 , x2 v R.
Platí obrácená věta? Vyslovte ji a pokuste se ji dokázat.
Jde o to, zda (x − x1 )|(ax2 + bx + c), (x − x2 )|(ax2 + bx + c). Využijte
toho, že pro kořen x1 platí ax21 + bx1 + c = 0, napište ax2 + bx + c = (ax2 +
bx + c) − (ax21 + bx1 + c) a ukažte, že lze vytknout x − x1 . Obdobně pracujte
s kořenem x2 . Proč však vždy neplatí ax2 + bx + c = (x − x1 )(x − x2 )? Věta
17b vám napoví, proč je třeba psát a(x − x1 )(x − x2 ).
([133], str. 142)
Vlastnost kořenů xi polynomu P (x), že (x − xi )|P (x) není v učebnici přímo uvedena.
Dělitelnost je dále obsažena ve čtvrtém a pátém nepovinném dodatku. Čtvrtý dodatek Věty o dělitelnosti čísel uvádí přehled jednodudchých tvrzení o dělitelnosti. Zopakuje nejprve definice prvočísla a složeného čísla. Dále text vede žáky otázkami.
Připomíná samozřejmé dělitele a předkládá několik tvrzení, která směřují k důkazu
existence prvočíselného rozkladu:
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d) Každé složené číslo n má alespoň jednoho dělitele n1 , pro který platí
1 < n1 < n.
Co platí dále o číslu n1 ? Lze mu přiřadit n2 s obdobnými vlastnostmi?
Lze vytvořit delší skupinu čísel n1 , n2 , n3 ,. . . ? Kolik nejvýš může mít čísel?
Mohou to být jen složená čísla?97
e) Každé přirozené číslo n > 1 je dělitelné aspoň jedním prvočíslem.
Jaký důsledek má právě dokázané tvrzení, aplikujeme-li je na každého
činitele v součinu rovném číslu n?98
f) Každé přirozené číslo n > 1 lze vyjádřit jako součin, ve kterém každý
činitel je prvočíslem.
Která základní věta o násobení přirozených čísel umožňuje přeskupení
činitelů tak, že lze zapsat součin mocnin prvočísel?
([133], str. 223–224)
Samotné tvrzení o existenci prvočíselného rozkladu je vysloveno v následující podobě:
Každé přirozené číslo n > 1 lze zapsat pomocí všech prvočísel p1 , p2 , . . . , pr ≤
n jako součin
n = 2k1 · 3k2 · 5k3 · · · · · pkr r , kde mocnitelé ki ∈ N0 .
([133], str. 224)
Formulace věty je zmatečná. Nejprve se zavádí značení prvočísel p1 , p2 ,. . . a pak se
v ústřední rovnosti tvrzení použije pouze pr , tedy obecný člen. Žáky takové řešení
může snadno zmást a podstatu zatemnit. Rovněž použití zápisu ki ∈ N0 není zdařilým
kompromisem, není ani přístupné pro svou stručnost (jednoduchost) ani matematicky
korektní, chybí dodat, že i = 1, 2, · · · r.
Zbytek oddílu se zabývá znaky dělitelnosti, zde nazývanými kritéria.99 Je zde vyslovena jejich charakteristika: Kritéria dělitelnosti přirozených čísel n daným číslem d
jsou věty, které mají tvar
∀n ∈ N : d|n ⇔ d|f (n).
Přitom f (n) je číslo přiřazené n určitým předpisem;100 obvykle bývá f (n) < n.([133],
str. 225) Dále se připomenou tvrzení o dělitelnosti součtu a rozdílu a postupně se ukazují kritéria dělitelnosti, která závisí na poslední číslici, dvojčíslí a trojčíslí. Jako problémová úloha je zde řešen důkaz, že 7|25n −52n pro každé přirozené číslo n. Předkládá
se pak tvrzení, že pro všechna přirozená čísla platí
(a − b)|(an − bn ) pro n ∈ N, a 6= b; (a + b)|(an + bn ) pro n lichá.

(3.4)

Úlohy k procvičení se poté zabývají jednak tvrzeními souvisejícími s důkazem
jednoznačnosti prvočíselného rozkladu a k němu vedoucími, jednak dělitelností jedenácti; třemi a devíti; sedmi, jedenácti a třinácti; složenými čísly. Závěrečné dvě úlohy
97
Tato otázka se přímo odkazuje na induktivní charakter přirozených čísel, respektive dobré uspořádání přirozených čísel. Pro žáky nemusí být pochopitelná.
98
Otázkou je, zda žáci v této situaci považují tvrzení za dokázané, respektive zda opravdu nahlédli
jeho pravdivost pomocí argumentů vyvolaných předloženými otázkami.
99
Termín "kritérium"je vhodnější než "znak"; poučky a postupy, které slouží k rozhodnutí, zda zkoumaný objekt má hledanou vlastnost, se často nazývají kritéria. ([133], str. 225)
100
Zde se autoři vyhýbají pojmu funkce.
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procvičují dělitelnost součtu a rozdílu čísel, respektive součtu a rozdílu mocnin čísel,
a z nich plynoucí tvrzení o dělitelnosti. Problémové úlohy se zabývají vztahem dělitelnosti a množin dělitelů.
Pátý nepovinný dodatek O aritmetice a teorii čísel ve starověku na zhruba dvou
stranách zařazuje probranou teorii čísel do historického kontextu.
√Zmiňuje Pythagorejce, objev iracionálních čísel, Theaitéta a nepřímý důkaz, že n není racionální,
jestliže n není druhou mocninou; dále pak Eudoxa, Eukleida a jeho Základy, důkaz nekonečnosti počtu prvočísel, Diofanta. Jsou uvedena i jména Fermata, Eulera, Gausse
a Čebyševa.
Dělitelnost v uvedených učebnicích [132] a [133] plní povětšinou pomocnou roli.
Výklad předpokládá, že žáci postupy dělitelnosti již ovládají, což umožňuje jednak
využít dělitelnost k ilustrování nových témat (množiny, výroky a důkazy), jednak doplnit teorii do větší hloubky, alespoň v nepovinných dodatcích. Text obou učebnic je
náročný, snaží se na jedné straně o přístupnost, na druhé straně využívá symbolické
zápisy a někdy působí až příliš stručně. Rozsah témat je značný, navíc chápání může
být stíženo neustálým propojováním témat. Tlak na formální zápis je veliký. Příklady
k procvičení na sebe poměrně často navazují, což může žákům činit obtíže; nemohou
řešit příklad, nezvládnou-li předchozí úlohu.
Učebnice po roce 1984
V roce 1984 proběhla další reforma gymnázií, na ni navázalo vydání nových učebnic.
Koncepce učebnice [113]101 pro první ročník se značně změnila, i díky zařazení jiných
témat. Uved’me názvy kapitol učebnice:
• Úvod
• Kombinatorika
• Pravděpodobnost
• Elementární teorie čísel
• Číselné obory
• Základy geometrie v rovině
• Geometrická zobrazení v rovině
• Algebraické výrazy
• Rovnice a nerovnice
• Soustavy rovnic a nerovnic
101

Druhé vydání vyšlo v roce 1989.
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Kapitoly uzavírají příklady k procvičení, dále skupina příkladů vždy se třemi variantami nazvaná Vyzkoušejte se a jednoduchá hra.
Zaměřme se na čtvrtou kapitolu. Úvod do tématu tvoří historická poznámka, zmíněni jsou Pythagoras, Eukleides, Diofantos, Fermat, Euler a Gauss.
Oddíl Zápisy přirozených čísel nejprve připomíná zakreslení přirozených čísel na
číselnou osu, pojem číslice, ciferný součet. Poté se rozdělují přirozená čísla do zbytkových tříd, nejprve na sudá a lichá, jsou uvedeny zápisy 2n a 2n − 1, poté i zápisy
podle zbytkových tříd po dělení třemi, čtyřmi a pěti, vždy se užívá kladný zbytek. Po
příkladu pak je problém shrnutý do věty:
Každé přirozené číslo n lze pomocí přirozeného čísla b > 1 vyjádřit jedním
z výrazů k.b, k.b + 1,. . . ,k.b + (b − 1), kde k ∈ N.
([113], str. 103)
Následuje pět cvičeních, páté cvičení připravuje vztah dělitelností šesti, dvěma a třemi:
a) Uved’te všechny zápisy, které využívají násobky šesti a slouží k vyjádření libovolného přirozeného čísla.
b) Které z nalezených zápisů určitě označují čísla dělitelná dvěma, respektive dělitelná třemi?
([113], str. 103)
Druhý oddíl Dělitelnost kladných přirozených čísel začíná následovně:
Zápis 1517 = 37 . 41 můžeme pomocí termínů násobek, dělitel vyjádřit
čtyřmi způsoby:
číslo 1517 je násobkem čísla 37
číslo 1517 je násobkem čísla 41

číslo 37 je dělitelem čísla 1517
číslo 41 je dělitelem čísla 1517

([113], str. 103)
Dále se ukazuje, že nula je násobek libovolného nezáporného celého čísla. Nula je
v této učebnicí počítána mezi přirozená čísla, přirozená čísla bez nuly se pak značí N + .
Dále se vyslovuje definice dělitelnosti. Připomíná se 1 jako samozřejmý dělitel a zavádějí čísla soudělná a společný dělitel. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma jsou
vysloveny jako ekvivalence, používají formulaci, že zápis zkoumaného čísla končí danými číslicemi. Tyto znaky jsou pak odůvodňovány zobecněním konkrétních rozpisů
čísel podle příslušných zbytkových tříd. Podobně, i když ve zkrácené podobě jsou
zdůvodněny znaky dělitelnosti čtyřmi, dvaceti, dvaceti pěti a padesáti.102 Výklad pokračuje znakem dělitelnosti třemi a devíti, poté i šesti a dvanácti. Poslední dva znaky
jsou zapsány i symbolicky:
102

Kladné přirozené číslo je dělitelné čtyřmi (dvaceti, dvaceti pěti, padesáti) právě když jeho poslední
dvojčíslí (číslo vyjádřené posledními dvěma ciframi) je dělitelné čtyřmi (dvaceti, dvaceti pěti, padesáti).
([113], str. 107)
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6 dělí n ⇔ (3 dělí n ∧ 2 dělí n)
12 dělí n ⇔ (3 dělí n ∧ 4 dělí n)
([113], str. 108)
Oddíl uzavírá sedm příkladů k procvičení, přičemž v posledním z nich, označeném
hvězdičkou, se odvozuje znak dělitelnosti osmi.
Třetí oddíl Prvočísla a složená čísla začíná úlohou, ve které se vypisují prvky
množiny všech dělitelů čísel od jedné do dvanácti a následně se určuje jejich počet.
Poté se zavádí pojmy prvočísla a složeného čísla. Dále se čísla rozkládají na činitele,
na prvočísla. K prvočíselnému rozkladu jsou připomenuta hned čtyři schémata, viz
Obrázek 3.41. Poté jsou vypsána všechna prvočísla menší než sto, Eratosthenovo síto

Obrázek 3.41: Schémata prvočíselného rozkladu ([113], str. 110–111)
zmíněno není. Rozkládat čísla má pomoci věta:
Každé složené číslo n je dělitelné aspoň jedním prvočíslem p, pro které platí
√
p ≤ n.
([113], str. 111)
Následuje příklad rozkladu čísel 1147 = 31 · 37 a 947 (je prvočíslo). Výklad v oddílu
končí vyslovením základní věty aritmetiky. Připojeno je sedm cvičeních, v prvním se
negují výroky, v šestém jsou zmíněna prvočíselná dvojčata. Sedmé cvičení ukazuje
charakteristiku prvočísel:
Zdůvodněte, že všechna prvočísla větší než 3 lze zapsat ve tvaru 6k − 1 nebo
6k + 1, kde k ∈ N.
([113], str. 112)
Čtvrtý oddíl Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek začíná zavedením symbolů D(a, b, c), n(a, b, c) pro největší společný dělitel a nejmenší společný
násobek trojice čísel. První metoda jejich hledání se opírá o vypsání výčtem prvků
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množin dělitelů a násobků daných čísel a, b, c. Jedná se tedy o formálnější podobu
vypsání všech dělitelů nebo prvních několika násobků daných čísel, která byla použita
v učebnicích v předešlých období. Druhá představená metoda pracuje s prvočíselným
rozkladem. Prvočíselné rozklady jednotlivých čísel se doplňují nultými mocninami
těch prvočísel, která v rozkladech chybí. Metody jsou pak shrnuty do dvou tvrzení:
D(a, b, c) má ve svém prvočíselném rozkladu každé prvočíslo s nejmenším
mocnitelem, který se u něj vyskytuje v rozkladech čísel a, b, c.
n(a, b, c) má ve svém prvočíselném rozkladu každé prvočíslo s největším
mocnitelem, který se u něj vyskytuje v rozkladech čísel a, b, c. ([113], str. 115)
Obě metody jsou ilustrovány na trojici (12, 28, 42). Hledání největšího společného
dělitele a nejmenšího společného násobku dvojice čísel je vysvětlováno až na závěr
kapitoly, a to v souvislosti se vztahem D(a, b) · n(a, b) = ab.
Látka se poté procvičuje v osmi úlohách. Dvě úlohy pracují se společným jmenovatelem zlomků. Čtyři úlohy jsou slovní, zabývají se pokrýváním obdélníku čtverci,
dále ozubenými koly, optimální délkou prken, která se dále řezají na díly daných, ale
různých délek, a seřazování cvičenců. Poslední úloha, označená hvězdičkou, pracuje
s mřížovými body:
V rovině je dána kartézská soustava souřadnic. Bod [0, 0] je úsečkami spojen s body [138, 207] a [48, 163]. Kolika body s celočíselnými souřadnicemi
procházejí tyto úsečky?
([113], str. 116)
Pátý oddíl Důkazové úlohy o dělitelnosti je rozdělen do tří částí. První část Důkazy
vytknutím dělitele ukazuje konstrukci přímého důkazu u tvrzení, která jsou zapsaná pomocí výrazu s proměnnou z oboru přirozených čísel. Používá se zápis čísla plynoucí
z dělení vhodným číslem se zbytkem. Samotné hypotézy jsou většinou vysloveny až
po přiblížení problému a jejich zařazení do kontextu. Důkazy nejsou přísně formalizovány, důraz je kladen a myšlenku důkazu a její zdůvodňování. Postupně jsou uváděny
následující tvrzení:
• [...] součet každých tří (pěti, sedmi, devíti, . . . ) za sebou jdoucích přirozených
čísel je dělitelný třemi (pěti, sedmi, devíti, ...).103 ([113], str. 117)
• Pro každé přirozené číslo n platí, že 3 je dělitelem čísla n3 + 2n.104
([113], str. 117)
• [. . . ] pro každé přirozené číslo n je dělitelem n3 − n. ([113], str. 118)
Druhá část oddílu se zabývá nepřímými důkazy vět tvaru implikace.105 Zavádí se
zde označení N (n) pro množinu násobků čísla n. Je uvedeno tvrzení, že jestliže je přirozené číslo n násobkem šesti, potom je i násobkem tří (množinově zapsáno N (6) ⊂
103
Důkaz je proveden pro sedmice čísel, poté je naznačeno obecné řešení pro b-tice. Součet b po sobě
jdoucích čísel k · b, k · b + 1, . . . k · b + (b − 1) je však nad možnosti většiny žáků, neumí sčítat prvních
b členů aritmetické posloupnosti.
104
Důkaz je prováděn rozepsáním n podle zbytkových tříd po dělení třemi a následným vytknutím
trojky z obdrženého výrazu. Jiná metoda, například využití rozkladu n3 + 2n = n(n2 + 2) = n(n2 −
1 + 3) = (n − 1)n(n + 1) + 3n, není navržena. Důležitým faktorem při volbě metody zjevně byla
přístupnost metody pro všechny žáky.
105
Pojem implikace je zmíněn až na závěr této části.
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N (3), přidané schéma je na obrázku 3.42). Poté je shrnuto: Výrok N (6) ⊂ N (3) platí

Obrázek 3.42: Množinový zápis vztahu dělitelnosti třemi a šesti
([113], str. 119)
právě tehdy, když platí výrok N 0 (3) ⊂ N 0 (6). ([113], str. 119) Posléze je princip nepřímého důkazu zobecněn, viz obrázek 3.43. Zavádí se pojem obměny věty (obměněné

Obrázek 3.43: Obecný nepřímý důkaz ([113], str. 120)
implikace). V řešeném příkladu se vybuduje, poté vysloví a nepřímo dokáže implikace
∀n ∈ N : 5|n2 + 1 ⇒ 56 | n. Více řešených příkladů není připojeno.
Závěrečná třetí část oddílu o důkazech sporem začíná přiblížením metody analogiemi z běžného života a historickou poznámkou o Sokratovi a Eukleidovi. Navazuje
důkaz nekonečnosti počtu prvočísel. Druhým příkladem je důkaz iracionality odmocniny ze dvou:
√
Vyslovíme negaci věty, tj. výrok: Číslo 2 je racionální. Podle definice kladného
√ racionálního čísla to znamená, že existují kladná přirozená čísla p, q,
že 2 = p : q, p2 = 2q 2 . Snadno zdůvodníme, že platí p > q > 1.
Potom podle základní věty aritmetiky (viz závěr čl. 4.3) lze napsat:
p = 2a · r, q = 2b · s, kde a, b ∈ N, čísla r, s jsou lichá, p2 = 22a · r2 ,
q 2 = 22b · s2 ; odtud po dosazení do p2 = 2q 2 vyjde 22a · r2 = 2 · 22b · s2 =
22b+1 · s2 .
To znamená, že 2a = 2b + 1, a tedy nějaké sudé
√ číslo se rovná lichému.
To je nepravdivý
√ důsledek. Proto neplatí věta „ 2 je racionální číslo“, ale
věta: Číslo 2 není racionální číslo.
([113], str. 122–123)
Poté je sepsáno schéma důkazu sporem. Výklad oddílu, a tím i celé kapitoly, končí
dvěma poučkami a jejich komentářem:
Je-li výrok A pravdivý, pak každý z A odvozený výrok Z je pravdivý.
Je-li aspoň apoň jeden z A odvozený výrok Z nepravdivý, pak A je nepravdivý výrok.
135

Všimněte si, že druhá poučka je jen obměnou první poučky, která se zdá
samozřejmá. Druhá poučka je základem důkazů sporem.)106 ([113], str. 123)
Volba písmen A a Z v poučkách má zřejmě navodit pocit následnosti, vyplývání
výroků.
V devíti předložených úlohách k procvičení se tři zabývají přímými důkazy vět obdobných příkladům z první části oddílu, ve dvou úlohách se vyslovují nebo rozeznávají obměny implikací, v dalších dvou úlohách se dokazují implikace nepřímo (v druhé
z nich se nejprve samotné věty formulují). Poslední dvě úlohy procvičují důkaz sporem, dokazuje se zde iracionalita odmocnin malých
√ přirozených čísel a věta, že aspoň
jeden prvočinitel v rozkladu čísla n je menší než n.
Závěrečných pět úloh shrnutých pod téma Vyzkoušejte se má vždy po třech variantách. Témata úloh jsou následující: Hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvou čísel; definice prvočísla, složeného čísla; prvočíselný
rozklad a jeho využití při hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku; obměňování implikací; nepřímý důkaz implikace. Ke kapitole je přidána jednoduchá logická hra.
V rámci páté kapitoly o číselných oborech je část oddílu o celých číslech věnována
jejich dělitelnosti. Vedle vlastností operací sčítání a odčítání tvoří náplň tohoto oddílu.
Dělitelnost je uvozena definicí dělitele a násobku celého čísla. Poté je uvedena věta
o jednoznačnosti dělení celého čísla se zbytkem:
Každé celé číslo c lze pomocí přirozeného čísla b > 1 vyjádřit jediným
způsobem ve tvaru
c = k · b + z,

kde k ∈ Z,

0 ≤ z < b.

([113], str. 133)
Poté je ukázán příklad zápisu pro c = −85, b = 7. Rozšiřuje se definice nesoudělných čísel a je zmíněna nutnost úpravy definice prvočísla, avšak učebnice se zde ve
výkladu zastaví. Ke cvičení jsou dány čtyři úlohy, dvě důkazové, jedna žádá rozepsat
dané číslo při dělení určeným číslem se zbytkem, poslední najít největšího kladného
společného dělitele jedné trojice a jedné čteřice celých čísel. V oddíle Vyzkoušejte se
páté kapitoly je dělitelnosti věnována druhá úloha, ve které se opět čísla rozepisují
podle dělení se zbytkem.
Ve čtvrté kapitole je patrná snaha autorů poukázat na obecnost metod hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku, proto se nejprve ukazuje postup pro trojici čísel a poté až postup pro dvojici čísel.
Výběr metod důkazů směřuje od počátečního „objevení“ metod, k uchopení myšlenky důkazu, k principu jeho formy, k přenesení jeho procvičování na určitý zažitý
systém, „algoritmizaci důkazů“ podobných vět.
106

Párová závorka chybí, zřejmě má být v závorce poslední věta.
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3.3.5

Dělitelnost ve sbírkách úloh mezi lety 1948 a 1989

Sbírka Vejsady a Talafouse
V roce 1958 vyšlo první vydání sbírky (ještě pro SVVŠ, později pro gymnázia) autorského týmu vedeného F. Vejsadou a F. Talafousem.107 Sbírka podle poznámky na
úvod obsahuje 250 řešených úloh, přičemž náročnější úlohy jsou značeny hvězdičkou,
úlohy vhodné pro přírodovědnou větev gymnázií označuje postranní svislá čára. Na
závěr jsou připojeny výsledky úloh.
Do čtvrté kapitoly Čísla reálná je zařazen oddíl Dělitelnost přirozených čísel. Obsahuje 55 úloh, z toho pět řešených, devět označených hvězdičkou; celkem 21 úloh,
a to i řešených či značených hvězdičkou, je určeno pro přírodovědnou větev gymnázia.
Mezi úlohami nenajdeme základní jednoduché úlohy pracující přímo s přirozenými
čísly (rozklad daného čísla na prvočísla, určování největšího společného dělitele daných čísel apod.), ani úlohy pro řešení zpaměti. Naprostá většina úloh jsou důkazové
úlohy (26 úloh) nebo úlohy pracujícími s číselným zápisem nebo vztahy mezi čísly.
Deset úloh je slovních nebo aplikuje poznatky dělitelnosti v geometrii. Úlohy označené postranní čarou jsou bud’ úlohy vedoucí na řešení diofantických rovnic a jejich
soustav, anebo důkazové úlohy.
Soubor úloh v uvažované sbírce není rozhodně určen pro žáky, kteří s dělitelností
nebyli řádně obeznámeni v předchozím studiu. To odráží jednak nezařazení jednoduchých úloh k procvičování, jednak náročnost úloh, které vyžadují aplikaci teorie čísel
na řešení rovnic, geometrie nebo slovních úloh.
Sbírka Smidy a Šedivého
Sbírka úloh z matematiky pro I. ročník gymnázií autorů J. Smidy a J. Šedivého vyšla poprvé v roce 1985.108 Sbírka je strukturována jako tehdejší učebnice. Náročnější
úlohy označuje křížek.
Dělitelnost se objevuje především ve čtvrté kapitole Elementární teorie čísel. Ta je
rozčleněna do pěti oddílů:
• Zápisy přirozených čísel
• Dělitelnost přirozených čísel
• Prvočísla a složená čísla
• Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek
• Důkazové úlohy o dělitelnosti
První oddíl obsahuje osm úloh, z toho dvě označuje křížek. Jde o úlohy čistě početní, slovní úlohy mezi nimi nejsou.
107
108

Zde vycházíme z vydání [142] pro gymnázia z roku 1969.
V této práci vycházíme ze 3. vydání z roku 1989.
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Druhý oddíl sestává ze sedmi úloh, poslední dvě jsou křížkované (spolu s částmi
dvou dalších úloh). První úloha se týká zápisu výroků o dělitelnosti, další tři pak užívají
znaků dělitelnosti, pátá úloha se zabývá převáděním zlomků na základní tvar.
Ve třetím oddílu najdeme deset úloh, přičemž dvě jsou znamenány křížkem. Procvičují se zde pojmy prvočíslo a složené číslo, prvočíselný rozklad, hledání prvočísel.
Poslední úloha se zabývá prvočíselnými dvojčaty.
Čtvrtý oddíl je sestaven z patnácti úloh, z toho čtyř křížkovaných. Pracuje se zde
s dvojicemi a trojicemi čísel. Dvě úlohy jsou slovní. Šestá úloha oddílu pracuje s vzorcem ab = D(a, b) · n(a, b). V předposlední úloze (značené křížkem) se počítají mřížové body ležící na spojnici dvou zadaných bodů.
Závěrečný pátý oddíl nabízí dvanáct důkazových úloh, z toho čtyři jsou náročnější.
Dvě úlohy se přitom dělitelností vůbec nezabývají. Dvě závěrečné křížkované úlohy
řeší kvadratické diofantické rovnice.
Sbírka Smidy a Šedivého se tak vyznačuje několika rysy. Jedním z nich je zaměření úloh přímo na počítání s čísly, některé z úloh (procvičujících znaky dělitelnosti)
lze dobře řešit i zpaměti. Slovních úloh je málo, v celé kapitole jsou jen dvě o největším
spoolečném děliteli a nejmenším společném násobku. Náročnost úloh odpovídá náročnosti příslušné učebnice, rovněž je zde dostatek úloh pro nadanější žáky. Zajímavostí
je zařazení dvou důkazových úloh, které se dělitelnosti vůbec netýkají. Ostatní úlohy
se nevztahují k jiným oblastem matematiky (až na výše zmíněnou úlohu o mřížových
bodech), ani k jiným oborům.
Sbírka Šedivého a Luktášové
Ve sbírce Úlohy z algebry a geometrie pro I. ročník gymnázia [134] J. Šedivého a J. Luktášové najdeme úlohy o dělitelnosti v kapitole I. Úvodní poznatky o výrocích a množinách v oddíle druhém Číselné obory, pododdíle Přirozená čísla. Jedna úloha procvičuje prvočíselný rozklad, jedna úloha společné dělitele, další dvě úlohy (značené
křížkem jako náročnější) zápis přirozených čísel pomocí zbytkových tříd. V pododdíle
Celá čísla se ve dvou úlohách rozšiřuje dělitelnost na celá čísla:
54. Vyjmenujte všechny uspořádané dvojice celých čísel, které mají tu vlastnost, že součin jejich složek je roven a) číslu 6, b) číslu (−6). Znázorněte
všechny nalezené dvojice body v rovině.
++ 55. Zobecněte zkušenost z úlohy 54 a definujte pojem celočíselného
dělitele daného čísla. Mají dvě navzájem opačná celá čísla některé společné
dělitele?
([134], str. 21)
S dělitelností se rovněž pracuje v úlohách o výrazech (čtyři úlohy), důkazech (sedm
úloh a jeden řešený příklad), binárních relacích (jedna úloha).
Dělitelnost je ve sbírce považována za téma k samostatnému procvičení. Dále je
pak využita v dalších tématech. Náročnost úloh není příliš velká (pokud nejsou úlohy
značeny křížkem), procvičují se základní úkony. Slovní úlohy o dělitelnosti ani úlohy
pro počítání zpaměti se neobjevují.
Dále se budeme věnovat sbírkám úloh pro přípravu k maturitě, které byly vydány
mezi roky 1948 a 1989.
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Sbírka Bendy a kol.
Sbírka maturitních příkladů z matematiky kolektivu autorů P. Bendy, B. Daňkové
a J. Skály neobsahuje kapitolu, která by se více zaměřovala na dělitelnost.109 Najdeme
však několik úloh, které s dělitelností pracují, například v partiích o matematické indukci110 nebo statistice.111
Sbírka Buška
Řešené maturitní úlohy z matematiky [63] I. Buška vyšly poprvé v roce 1985.112 Opět
sbírka neobsahuje oddíl věnovaný přímo dělitelnosti.
V kapitole o výrocích se dělitelnost drobně použije v jednom řešeném příkladu (ze
čtyř) a jedné cvičné úloze (ze šesti).
V krátké kapitole Základní typy důkazů najdeme tři řešené příklady s pojmy dělitelnosti:
Dokažte, že pro každé celé číslo r platí: r je sudé číslo, právě když r3 je sudé
číslo.
([63], str. 280)
Napište obměnu, obrácení a negaci věty
∀k ∈ Z; 3|k 2 ⇒ 3|k.
Rozhodněte o pravdivosti všech těchto vět a svá tvrzení dokažte. ([63], str. 280)
Je dán výraz V (n) = 22n − 7, kde n ∈ N. Vyslovte hypotézu o společném
děliteli všech hodnot výrazu V (n) a dokažte ji.
([63], str. 280)
V úlohách k procvičení se ve dvou úlohách (z celkem devíti) řeší implikace a ekvivalence výrokových forem 2|n2 a 2|n a dělitelnost součtu třetích mocnin tří po sobě
jdoucích čísel.
V oddíle o variacích dělitelnost využívá jeden řešený příklad a dvě cvičné úlohy.
Sbírka Kubáta
První vydání [95] Sbírky úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám na
vysoké školy J. Kubáta vyšlo v roce 1986.113 Podobně jako v předchozí sbírce se v ní
dělitelnost téměř nevyskytuje, používá se například v důkazových úlohách procvičujících binomickou větu.114
109
První vydání sbírky vyšlo v roce 1959, zde vycházíme ze šestého upraveného vydání [57] z roku
1974.
110
Dokažte, že součet třetích mocnin tří po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelných 9. ([57],
str. 54)
111
Určete pravděpodobnost, že náhodně vybrané dvojciferné číslo bude a) sudé, b) sudé nebo mocninou čísla 2, c) prvočíslo nebo číslo dělitelné třemi. ([57], str. 59) Dělitelnosti se týkají další dvě úlohy
o pravděpodobnosti.
112
Druhé vydání vyšlo v roce 1988, třetí přepracované v roce 1999 a jeho dotisky v letech 2002 a 2005.
Zde vycházíme ze 2. vydání.
113
Další vydání vyšla v letech 1988
114
Dokažte, že pro každé přirozené číslo n je výraz V (n) = 62n − 1 dělitelný 35. ([95], str. 303)
Dokažte, že pro každé přirozené číslo n je výraz V (n) = 40n − 8n − 5n + 1 dělitelný 28. ([95], str. 305)
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3.3.6

Seminář a cvičení z matematiky

Od poloviny osmdesátých let studenti gymnázií mohli navštěvovat nepovinný předmět
Cvičení z matematiky s dotací 2 hodiny týdně.115
Učebnice pro 1. a 2. ročník
V učebnici Cvičení z matematiky pro I. a II. ročník gymnázií [86] se dělitelnost a algoritmy vyskytují hned na několika místech.
V závěru kapitoly o diofantovských rovnicích (prvního stupně) je vyslovena věta
o jejich řešitelnosti:
Rovnice ax + bx = c, kde a, b, c jsou celá čísla, a 6= 0, b 6= 0, má řešení v oboru celých čísel, právě když největší společný dělitel čísel a, b dělí
c.
([86], str. 58)
V úlohách k procvičení jsou diofantovské rovnice dány do souvislosti s mřížovými
body roviny, je zde rovněž řada slovních úloh.
Následující oddíl je celý věnován zbytkovým třídám, a to v oboru celých čísel.
Setkáváme se zde s úlohami např. zda je daný výraz (nebo čísla daného tvaru) dělitelný daným číslem nebo diofantovskými rovnicemi. Závěrečná úloha zavádí zbytky
s nejmenší absolutní hodnotou.
Oddíl Vzorec pro rozklad dvojčlenu an −bn nejprve odvozuje uvedený vzorec a pak
používá zejména v úlohách o dělitelnosti čísel a výrazů.
Oddíl Desítková soustava a dělitelnost čísel se zabývá odvozováním znaků dělitelnosti v desítkové soustavě. Na tyto úvahy pak navazuje následující oddíl Číselné
soustavy o jiném základu ve třetím příkladu:
Zjistěte, jaké pravidlo pro dělitelnost čtyřmi platí v soustavě o základu 5.
([86], str. 77)
V úlohách k procvičení je pak následující úloha, značená hvězdičkou jako obtížnější
příklad:
Dokažte větu: Jestliže je součet číslic v zápisu čísla zapsaného v soustavě
o základu z dělitelný z − 1, je toto číslo dělitelné z − 1. (Předpokládejte, že
z ≥ 3.)
([86], str. 78)
Kapitola pátá Algoritmizace výpočtů sestává ze tří oddílů: Tři jednoduché početní
algoritmy, Euklidův algoritmus a Řešení soustavy lineárních rovnic eliminací. Pojem
algoritmu je v úvodu kapitoly představen pouze vágně, jako výpočetní postup.
První oddíl zavádí vývojové diagramy jako schémata, pomocí níž se algoritmy
v učebnici zapisují, a to na příkladech řešení kvadratické rovnice, převodu čísla z desítkové soustavy do pětkové a výpočet třetí odmocniny.116
Druhý oddíl nejprve připomene značení dělitelnosti a pojem společný dělitel a největší společný dělitel. Je vyslovena věta, že každý společný dělitel dělí největšího společného dělitele.
115

Viz [7], str. 278–279.
Posledně jmenovaný algoritmus se odvolává na Newtonovu iterační metodu, nicméně o její podstatě
není řečeno nic konkrétního, pouze je uveden název a pak vzorec pro iteraci.
116
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Po připomenutí hledání největšího společného dělitele pomocí prvočíselného rozkladu jsou uvedeny a dokázány tři pomocné věty:
Necht’ a, b jsou dvě čísla taková, že a > b. Označme c = a − b. Necht’ pro
některé číslo x platí x|a, x|b; pak platí x|c. Necht’ pro některé číslo y platí
y|b, y|c; pak platí y|a.
([86], str. 141)
Necht’ a, b jsou dvě čísla taková, že a > b. Pak S(a−b, b) = S(a, b).117
([86], str. 141)
Pro každé číslo a množina S(a, a) obsahuje prvek, který je dělitelný všemi
prvky S(a, b). Je to číslo a.
([86], str. 142)
Poté je uvedena první verze Eukleidova algoritmu, a to s odčítáním:
Mějme dánu dvojici čísel a, b, a > b. Odečteme menší od většího; tím získáme novou dvojici čísel a − b, b. S touto dvojicí čísel postupujeme stejně,
tedy odečteme menší od většího. Postup ukončíme, když obě čísla vzniklé
dvojice jsou sobě rovna.
([86], str. 142)
Následuje příklad pro dvojici (350, 126). Zajímavé je, že mezivýsledky jsou zapisovány pod sebe:
98, 28
70, 28
42, 28
14, 28
14, 14
([86], str. 142)
Poté je dokázána pomocná věta, že uvedená verze algoritmu skončí nejvýše po a − 1
krocích, kde a je větší ze zadaných čísel. Výklad doplňuje vývojový diagram algoritmu, viz Obrázek 3.44.

Obrázek 3.44: První verze Eukleidova algoritmu
V dalších odstavcích se odvozuje verze algoritmu se zbytky po dělení. Autoři pak
teprve tuto verzi nazývají Euklidův algoritmus. Je zde zobrazen vývojový diagram
algoritmu (viz Obrázek 3.45) a zmíněna konečnost algoritmu.
117

Symbol S(a, b) značí množinu všech společných dělitelů čísel a, b.
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Obrázek 3.45: Druhá verze Eukleidova algoritmu
K procvičení jsou dány tři dvojice čísel: (350, 168), (314 207 081, 315 983 977)
a (891 127, 874 189). Ve druhé úloze se pak mají určovat největší společní dělitelé pomocí prvočíselného rozkladu dvojic (350, 126), (139, 68) a (314 207 081, 315 983 977),
zjevně proto, aby si žáci uvědomi vhodnost užití konkrétní metody určování největšího
společného jmenovatele.
Ve třetím, závěrečném, oddílu se pak při řešení soustav rovnic ukazuje eliminační
metoda a jakýsi předstupeň matic, ve kterém se koeficienty rovnic zapíší do tabulky.
V této učebnici je tak probírána celá řada témat, která základní látku dělitelnosti
rozvíjejí nebo využívají, od diofantovských rovnic, číselných soustav, až po Eukleidův
algoritmus ve výuce algoritmizace. Úroveň příkladů odpovídá úrovni příkladů ze soudobých učebnic. Výklad je přehledný, přiměřeně členěný, používané pojmy jsou zopakovány na počátku oddílu, výklad je doplněn schématy, zejména vývojovými diagramy
u algoritmů. Před symbolickým zápisem ve výkladu je dávána přednost slovnímu zápisu. Text je charakteristický citlivou snahou zařadit problémy do kontextu matematických poznatků žáků, matematiky jako vědního oboru i vztahů k dalším oblastem lidské
činnosti.
Učebnice pro 4. ročník
Učebnice Seminář a cvičení z matematiky [112] sloužila pro předmět totožného názvu
ve čtvrtém ročníku gymnázia.118 Skládá se ze dvou oddílů, Pravděpodobnostní modely reálných situací a Algoritmy a matematika. Autory prvního oddílu jsou B. Riečan
a J. Komorník, druhý oddíl napsali I. Havel a A. Vrba.
Druhý oddíl sestává z následujících kapitol:
1. Algoritmy a matematika
2. Numerické řešení rovnic
118

Vycházíme ze třetího vydání z roku 1990.
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3. Výpočet hodnoty funkce
4. Chyby v numerických výpočtech
5. Rekurze v algoritmech
Na závěr oddílu jsou připojeny výsledky cvičení, doporučená rozšiřující literatura a zápisy algoritmů v jazyce Pascal.
Samotný pojem algoritmu není nijak v učebnici vysvětlován. Eukleidův algoritmus
je pak připomenut v úvodu první kapitoly:119
Jeden z prvních algoritmů, s nimiž jste se seznámili, byl tzv. Euklidův algoritmus pro hledání největšího společného dělitele dvou přirozených čísel
a, b:
(1) Za X vezmi a, za Y vezmi b.
(2) Je-li X = Y , oznam, že N SD(A, b) = X a skonči.
(3) Je-li X < Y , zaměň X s Y .
(4) Číslo X zaměň s číslem X − Y .
(5) Vrat’ se k příkazu 2.
Příkazy se mají provádět postupně tak, jak jdou za sebou, není-li přikázáno
jinak (příkaz (5)), počínaje od příkazu (1). Jednoduchý matematický rozbor
ukazuje, že tento algoritmus vždy ukončí svou činnost a oznámí skutečně
hodnotu největšího společného dělitele.
([112], str. 95–96)
Dále se dělitelnost v učebnici zásadněji nevyužívá.

3.3.7

Učebnice po roce 1989

Po roce 1989 se množství učebnic a školské matematické literatury zvýšilo, a to i v důsledku pádu monopolu Státního pedagogického nakladatelství. Pro střední školu tak
vedle tabulek a jim podobných pomůcek vycházejí především sbírky úloh k přípravě
na přijímací zkoušky a k maturitě, soubory testových úloh. Rovněž se však vydávají
i knihy určené pro práci s talentovanými studenty a popularizační literatura, někdy i
přesahující do filozofie, historie a dalších oborů. Přímo učebnic pro výuku na gymnáziích však mnoho nevychází. Nejvýznamějším počinem je vydání řady monotematických učebnic vydavatelství Prometheus (až na jednu výjimku, viz dále).
Sbírka Burjana a Maxiána
V roce 1991 vychází učebnice Opakování z matematiky pro třídy gymnázií zaměřených
na matematiku [62] od V. Burjana a M. Maxiána. Jedná se o sbírku úloh, každá kapitola však začíná přehledem definic a vět. Náročnější úlohy jsou značeny hvězdičkou,
úlohy pro přípravu účastníků Matematické olympiády kategorie A jsou značeny dvěma
hvězdičkami.
119

Srovnej s popisem Eukleidova algoritmu v Knuthově knize [28], je uveden v oddíle 4.2.1.
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Nyní přejděme ke čtvrté kapitole Teorie čísel. Rozsah látky je stručně představen
v úvodu:
Prvočísla, složená čísla, rozklad čísla na prvočinitele. Relace „a dělí b“
a její vlastnosti, kritéria dělitelnosti. Nejmenší společný násobek, největší
společný dělitel. Euklidův algoritmus, diofantovské rovnice, číselné soustavy.
([62], str. 35)
Úvodní přehled definic a vět se zahrnuje definice dělitelnosti, prvočísla a složeného
čísla,120 větu o nekonečném počtu prvočísel, Základní větu aritmetiky, větu o počtu dělitelů, větu o m-tých mocninách, větu o druhém nejmenším děliteli složeného čísla,121
rovněž jsou vyjmenována kritéria dělitelnosti, a to 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 2k .
Druhý oddíl Základní vlastnosti relace „a dělí b“ nejprve připomene základní
věty o dělitelnosti, definici společného dělitele a největšího společného dělitele, nesoudělných čísel, společného násobku a největšího společného násobku. Poté je uvedena
věta:
Pro každá dvě čísla a, b existuje D(a, b) i n(a, b) a platí
1 ≤ D(a, b) ≤ min{a, b} ≤ max{a, b} ≤ n(a, b) ≤ ab.
([62], str. 37)
Dále je zaveden Eukleidův algoritmus:
Necht’ a, b ∈ N, a ≥ b. Postupně určíme čísla k1 , z1 , k2 , z2 ,. . . tak, aby
platilo:
a = bk1 + z1 ,
0 ≤ z1 < b
D(a, b) = D(b, z1 )
b = k2 z1 + z2 ,
0 ≤ z2 < z1
D(b, z1 ) = D(z1 , z2 )
z1 = k3 z2 + z3 ,
0 ≤ z3 < z2
D(z1 , z2 ) = D(z2 , z3 )
atd.
zm = km+2 zm+1 + 0,
D(zm , zm+1 ) = D(zm+1 , 0) = zm+1 ,
Takže D(a, b) = zm+1 .
([62], str. 37)
Zavádí se i diofantovská rovnice, uvádí se nutná a postačující podmínka řešitelnosti
lineárních diofantovských rovnic a jeden řešený příklad takové rovnice.
V oddíle věnovaném číselným soustavám (zejména desítkové) jsou zavedeny pojmy dekadický rozvoj, základ soustavy, cifra, g-adický rozvoj a g-adická cifra.
Následují čtyři řešené příklady. V prvním se dokazuje nekonečnost počtu prvočísel,
nelze krátit
a to Eukleidovým postupem. Druhý příklad žádá dokázat, že zlomek 21n+4
14n+3
2
2
pro žádné n ∈ N. Třetí příklad, opět důkazový, řeší, zda 24 dělí (n − 1)(n + 2n) pro
n přirozené. Ve čtvrtém příkladu se řeší diofantovská rovnice x2 (x2 + 7) = 9y 2 .
K procvičení je předloženo dvacet čtyři úlohy. Prvních patnáct úloh využívá dělitelnost, popř. největšího společného dělitele či prvočísla. Dalších pět úloh se týká
diofantovských rovnic. Zbylé příklady opět procvičují dělitelnost. Celkem devět úloh
120
Jestliže má číslo n > 1 aspoň jednoho dělitele d, pro nějž platí 1 < d < n, nazýváme n složené
číslo. V opačném případě ho nazýváme prvočíslo. Číslo 1 nezařazujeme ani do jedné z obou skupin.
Prvočíslo p má právě dva dělitele 1, p; každé složené číslo má aspoň tři dělitele. ([62], str. 35)
121
Pro každé složené
√ přirozené číslo n > 1 platí, že jeho nejmenší dělitel různý od jedné je prvočíslo
menší nebo rovné n. ([62], str. 36)
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je důkazových. Jedná se vesměs o náročnější úlohy, které jdou nad rámec obsahu tehdejší učebnice. Řešení, popř. návod následují zadání úloh.
Učebnice [62] není typickou sbírkou příkladů, ani učebnicí postavenou na výkladu.
Přehled vět ve stručnosti opakuje nebo rozšiřuje látku, na něj navazuje skupina cvičení.
V kapitole Teorie čísel přitom přes šest stránek zabírá přehled teorie, zadání cvičení
i s řešením se vešlo na dva a půl strany. Tvrzení v přehledu se nedokazují, pouze tři
tvrzení, předložené jako řešené příklady, jsou dokazována. Příklady k procvičení jsou
náročné, nejsou zde uváděny jednodušší úlohy k procvičení uvedených tvrzení, například chybí příklady na lineární diofantovské rovnice. Nejsou uvedeny ani úlohy pro
počítání zpaměti (což je pochopitelné pro zaměření učebnice), ani slovní úlohy. Charakter předložených problémů je teoretický, aby nadaným žákům rozšířil prostředky
pro řešení úloh na úrovni Matematické olympiády a mezinárodních soutěží.
Učebnice Buška a Caldy
V roce 1992 byla poprvé vydána, ještě ve Státním pedagogickém nakladatelství, v řadě
monotematických učebnice Základní poznatky z matematiky, kterou sepsali I. Bušek
a E. Calda.122 Dělitelnosti je věnována pátá kapitola, po úvodu, číselných oborech,
množinách a výrocích.123
Kapitola Elementární teorie čísel je členěna do čtyř oddílů:
• Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla
• Znaky dělitelnosti
• Prvočísla a složená čísla
• Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek
První oddíl začíná zápisem v desítkové soustavě a rozvinutým zápisem. Následně
je zavedena dělitelnost, nejprve příkladem:
Zápis 35 = 7 · 5 můžeme pomocí termínů násobek a dělitel vyjádřit čtyřmi
způsoby:
1. Číslo 35 je násobkem čísla 5.
3. Číslo 35 je násobkem čísla 7.

2. Číslo 5 je dělitelem čísla 35.
4. Číslo 7 je dělitelem čísla 35.

([64], str. 98)
122

Podle [56]. V této práci vycházíme z dotisku třetího upraveného vydání [64], které už vyšlo v nakladatelství Prometheus.
123
Umístění dělitelnosti až zejména za výroky není přiliš št’astné, nebot’ právě v kapitole o výrocích
nalezneme řadu využití dělitelnosti. Vedle použití základních pojmů sudosti, lichosti, prvočísla, dělitelnosti nalezneme i v oddíle o negování složených výroků následující řešený příklad: Určete negaci
výroku „Číslo 158 je dělitelné šesti právě tehdy, když je dělitelné dvěma a třemi.“ ([64], str. 84) Je však
třeba zdůraznit, že se výrok nedokazuje.
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Poté se definuje násobek a dělitel čísla, což doplňuje poznámka: Skutečnost, že b je
dělitelem a vyjadřujeme slovy „a je dělitelné b“ nebo „b dělí a“, což stručně zapisujeme b|a. ([64], str. 99) Následně je připomenut samozřejmý dělitel 1 a pojmy soudělná
a nesoudělná čísla. Pokračuje se poznámkou, že poslední dva pojmy souvisí se zlomky
v základním tvaru, ale není napsáno jakým způsobem, pouze je uveden příklad bez
dalšího komentáře.
Čísla se třídí podle toho, zda je lze zapsat ve tvaru 2k, nebo 2k + 1; 3k, 3k + 1,
nebo 3k + 2; 4k, 4k + 1, 4k + 2, nebo 4k + 3. Tyto úvahy jsou pak shrnuty do obecné
věty:
Každé přirozené číslo n lze pomocí přirozeného čísla b > 1 vyjádřit jedním
z výrazů
bk, bk + 1, bk + 2, . . . , bk + (b − 1), kde k ∈ N0 ;
stručněji n = bk + z, kde k ∈ N0 , z ∈ {0, 1, . . . b − 1}.
([64], str. 100)
Výklad pokračuje vysvětlováním, proč součin dvou po sobě jdoucích přirozených
čísel je dělitelný dvěma, součin tří po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný třemi
a konečně součin n po sobě jdoucích přirozených čísel je dělitelný n. Následují dvě
řešené důkazové úlohy, ve kterých se zdůvodňují tvrzení, že ∀n ∈ N : 6|n3 − n
(rozkladem mnohočlenů), ∀n ∈ N : 3|n3 + 2n (zbytkovými třídami). V poslední
řešené úloze se zkoumá zda součet tří, resp. čtyř po sobě jsoucích čísel je dělitelný
třemi, resp. čtyřmi. Následuje dvanáct úloh k procvičení.
V druhém oddílu Znaky dělitelnosti se odvozují a následně formulují kritéria dělitelnosti deseti, dvěma a pěti, poté čtyřmi, dvaceti, dvaceti pěti a padesáti. Kritéria dělitelnosti třemi a devíti jsou zdůvodněna posléze, u kriterií dělitelnosti šesti a dvanácti
se objevuje zmínka o nesoudělnosti příslušných činitelů. Látka oddílu je opakována
v sedmi cvičeních.
Třetí oddíl Prvočísla a složená čísla začíná příkladem, kde se hledají všichni dělitelé čísla 48. K tomu je připojeno schéma, viz obrázek 3.46.124

Obrázek 3.46: Schéma pro hledání všech dělitelů v učebnici [64]
Buška a Caldy, str. 108
Dále se připomíná definice prvočísla, složeného čísla a uvádí se prvočíselný rozklad, který je ilustrován na číslech 24 a 36. Pro rozklad druhého čísla jsou ukázána tři
různá schémata, viz obrázek 3.47.
124

Ze samotného schématu není zřejmé, že jsme vyčerpali všechny dělitele, proto je nakázáno zkoušet
za dělitele přirozená čísla od 1 postupně podle velikosti.
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Obrázek 3.47: Schémata prvočíselného rozkladu v učebnici [64]
Buška a Caldy, str. 110
Text zmiňuje, jak v Matematických, fyzikálních a chemických tabulkách najít prvočísla, rovněž jsou přímo vypsána prvočísla menší než 100. Jsou zde zmíněna Mersennova prvočísla v souvislosti s hledáním velkých prvočísel. Hledání prvočíselného
rozkladu pak má pomoci věta, že složené číslo má za dělitele prvočíslo menší než je
jeho druhá odmocnina, což se ukazuje na příkladech čísel 943 a 349. Výklad uzavírá
Základní věta aritmetiky:
Každé přirozené číslo n > 1 lze zapsat jediným způsobem ve tvaru
n = pr11 · pr22 · · · · · prkk ,
kde p1 < p2 < · · · < pk jsou prvočísla a r1 , r2 ,. . . , rk jsou přirozená čísla.
([64], str. 111)
Výklad je doplněn osmi příklady k procvičení, jsou zde zmíněna dokonalá čísla, prvočíselná dvojčata. Ve čtvrtém cvičení se převádí zlomky do základního tvaru.
Závěrečný oddíl shrnuje látku v úlohách týkajících se hledání největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. Definice největšího společného dělitele dvou ani tří přirozených čísel není připomenuta, rovnou je řešena slovní úloha:
Obdélník, jehož strany mají délky 16 cm a 12 cm, rozdělte na co nejmenší
počet shodných čtverců. Určete délku strany těchto čtverců a jejich počet.
([64], str. 113)
V uvedeném postupu řešení se největší společný dělitel hledá nejprve přes výčet všech
dělitelů uvažovaných čísel, poté je zmíněna metoda pomocí prvočíselného rozkladu.
V dalším řešeném příkladu se hledá největší společný dělitel tří čísel, opět oběma metodami, metoda pomocí prvočíselného rozkladu je poté obecně zápsána jako pravidlo.
Další část oddílu se věnuje nejmenšímu společnému násobku dvou a tří čísel, jeho
definice taktéž není uvedena. První řešený příklad se zabývá hledáním nejmenšího
společného jmenovatele zlomků, druhý hledáním nejmenšího společného násobku čísel 6, 21 a 28. V obou je nejprve použita metoda pomocí vypsání násobků, ve druhém
předloženém řešení se užívá prvočíselného rozkladu. Hledání nejmenšího společného
násobku tří čísel je poté zobecněno do poučky. V závěru výkladu je vysvětlen vztah
ab = D(a, b) · n(a, b). K procvičení je určeno osm úloh, z toho tři slovní úlohy.
Dělitelnost mnohočlenů se v učebnici neobjevuje.
Kapitola o dělitelnosti v učebnici [64] se svojí strukturou neliší od kapitol v učebnicích v první polovině 20. století. Základní pojmy jsou definovány v zřetelně vyzna147

čených odstavcích, jsou chápány jako připomenutí pojmů z předchozího učiva. Nedostatkem je chybějící řádná definice největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. Důraz je kladen na zápis čísel pomocí zbytkových tříd, není však
tolik zdůrazňován množinový zápis nebo užívání logických prostředků. Schémata jsou
využívána volněji s vědomím, že žáci si přinášejí již naučené, a nikoliv nutně shodné,
zápisy postupů ze základních škol. Řešené úlohy jsou poměrně podrobné, avšak často
nejsou doslovné, což by nemuselo být vhodné vzhledem k různým pohledům na příklad. Příklady k procvičení se věnují jak procvičování samotných postupů, tak aplikaci
postupů ve slovních úlohách a v učivu o zlomcích. Celý text se snaží balancovat mezi
výkladem témat a předkládání problémů k objevení zákonitostí žáky. Text není doplněn historickými poznámkami, pouze ve cvičeních jsou zmíněna např. Mersennova
prvočísla. Celkově lze text zhodnotit jako argumentačně a metodicky semknutý, žákům přístupný, a to obsahem i formou. Rozsah učiva lze chápat jako důkladný základ
dělitelnosti, avšak bez dalších zjevných možností rozšíření.125

Učebnice Hermana a kol.
V řadě Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií nakladatelství Prometheus
vyšla učebnice Dělitelnost [83] J. Hermana a kol. určená primám. Je rozdělena do
patnácti kapitol:
1. Násobek
2. Dělitel
3. Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu
4. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma
5. Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi
6. Znaky dělitelnosti devíti a třemi
7. Prvočísla a čísla složená
8. Rozklad složených čísel
9. Společný dělitel
10. Čísla soudělná a nesoudělná
11. Společný násobek
12. Znaky dělitelnosti dalšími čísly
13. Slovní úlohy
125

Kuhnová konstatuje, že oproti předchozí učebnici Burjana se látka umenšila pouze o diofantické
rovnice ([33], str. 206).

148

14. Úlohy z matematické olympiády
15. Souhrnná cvičení
V textu jsou značeny bílým čtvercem úlohy pro řešení zpaměti, jednou hvězdičkou
obtížnější příklady, dvěma hvězdičkami velmi obtížné příklady a černým čtvercem
zajímavé úlohy. Text učebnice se odvíjí od předložených otázek a problémů, předložená řešení pak ústí v poučky, které jsou zvýrazněny rámečky a modrou barvou textu.
Každou kapitolu uzavírá řada úloh k procvičení, po několika kapitolách jsou připojena
souhrná cvičení. Na vnitřní straně zadních desek je přehled znaků dělitelnosti a tabulka
prvočísel menších jak 1000.
První kapitola zavádí pojem násobku a ukazuje tvar násobku čísla a jako 1 · a, 2 · a,
3 · a,. . .
Až ve druhé kapitole kapitole se definuje dělitel a obrat „být dělitelný“, dále pak se
zapisuje množina všech dělitelů. Množina všech dělitelů se zde stanovuje postupným
vypisováním všech dělitelů do tabulky, jsou připojeny i příklady s obrázky hradů, kde
počet zubů cimbuří udává číslo, jehož dělitelé se hledají a počet dvojic bran udává
počet rozkladů čísla v součin dvou činitelů (viz Obrázek 3.48).

Obrázek 3.48: Dělitelé v učebnici [83] Hermana a kol., str. 14
Třetí kapitola se zabývá dělitelností součtu, rozdílu a součinu, vše je vysvětleno
na příkladech, doplněnými schématy, viz Obrázek 3.49. Schéma nápadně připomíná
jedno z používaných schémat prvočíselného rozkladu.
Následují tři kapitoly, které se zabývají znaky dělitelnosti.
Sedmá kapitola se zaobírá prvočísly a složenými čísly. Zmiňuje Eratosthenovo síto
(viz Obrázek 3.50)
V osmé kapitole se rozkládají čísla na prvočinitele, jsou nabídnuty čtyři různá schémata algoritmu, dvě pomocí rovností, jedno větvené a jednou dvousloupcové. Pro zkrácení zápisu se zavádějí mocniny čísel.
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Obrázek 3.49: Schéma dělitelnosti rozdílu v učebnici [83] Hermana
a kol., str. 21

Obrázek 3.50: Eratosthenovo síto v učebnici [83] Hermana a kol., str. 37
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Obrázek 3.51: Hledání největšího společného jmenovatela v učebnici [83] Hermana a kol., str. 54
V následující kapitole je vymezen společný dělitel a největší společný dělitel dvou
i více čísel. Největší společný dělitel se pak hledá pomocí prvočíselného rozkladu, postup je doprovázen všemi schématy prvočíselného rozkladu, která byla ukázána v předchozí kapitole. Navazující stručná kapitola vysvětluje soudělná a nesoudělná čísla.
Jedenáctá kapitola je věnována společnému násobku, zvláště tomu nejmenšímu.
Opět se využívá prvočíselného rozkladu, zobrazeného v různých schématech, jeden
z uvedených postupů je na Obrázku 3.51. Ve cvičeních je zmíněn vzorec ab = D(a, b)·
n(a, b).
Dvanáctá kapitola se zabývá znaky dělitelnosti složenými čísly, zejména šesti a dvanácti.
Zbylé kapitoly obsahují úlohy o dělitelnosti, slovním úlohám je vyhrazena třináctá
kapitola.
Učebnice [83] obsahuje dělitelnost přirozených čísel, na sto stránkách ukazuje
nejen základní pojmy, ale i ukazuje zajímavé úlohy. Je hravá, zároveň ukazuje praktické dopady dělitelnosti. Umožňuje (a podporuje) používání různých schémat algoritmů, tudíž každý učitel i žák může používat pro něj nejpříhodnější postup. Velká část
početných úloh k procvičení, a to ve všech kapitolách, je určena pro počítání zpaměti.
Zároveň je zařazeno množství náročnějších úloh pro nadané žáky, přidána kapitola
úloh z matematické olympiády.
Sbírka Petákové
Mezi nejpoužívanější sbírky středoškolských matematických úloh současnosti patří
Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy [111] J. Petákové.126 Sbírka neobsahuje kapitolu věnovanou dělitelnosti (stejně tak neobsahuje
kupříkladu kapitolu o úpravách algebraických výrazů).
126

První vydání vyšlo v roce 1998, jeho dotisky pak vycházejí v následujících letech.
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Pojmy dělitelnosti jsou však použity v úlohách o výrocích: Rozhodněte, zda jsou
pravdivé následující výroky: [. . . ] c) Je-li číslo dělitelné třemi, potom je ciferný součet
čísla dělitelný třemi. ([111], str. 10.) Obměňuje se implikace: Je-li součin dvou přirozených čísel liché číslo, potom jsou obě čísla lichá. ([111], str. 10.) Dělitelnost se
uplatňuje v procvičování negování výroků, práci s kvantifikovanými výroky: Vyslovte
negace následujících výroků: [. . . ] b) Číslo 92 má nejvýše pět dělitelů. [. . . ] e) Každé
prvočíslo je liché číslo. ([111], str. 11)
Dvě úlohy o variacích (bez opakování) se zabývají čísly tvořenými z daných cifer
a dělitelných určenými čísly.
Rovněž dvě úlohy (obsahující celkem deset příkladů) o důkazu matematickou indukcí se opírají o dělitelnost.
Oddíl věnovaný pravděpodobnosti obsahuje řadu úloh, které dělitelnost používají.
Jsou kladeny otázky o jevech, že padne sudé či liché číslo nebo že náhodné (tříciferné,
čtyřciferné) číslo bude dělitelné daným číslem.
Vzhledem k zaměření sbírky jako příručky k opakování k maturitě tak vyplývá, že
v době jejího vzniku dělitelnost nebyla autorkou brána jako samostatné maturitní téma.
Nicméně její role ve sbírce není malá, je využívána k procvičování dalších oblastí,
zejména výrokové logiky, důkazů matematickou indukcí, kombinatoriky a pravděpodobnosti. Využívá se pouze základních pojmů a kritérií dělitelnosti, nejmenší společný
násobek ani největší společný dělitel se neuvažují.

Standardy a testové úlohy
Zmiňme snahu Jednoty českých matematiků a fyziků o stabilizování úrovně znalostí
studentů. V roce 1998 vyšly Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia [23], které zpracovali E. Fuchs, J. Kubát, J. Dittrich, P. Drahotský, D. Hrubý,
Z. Meixnerová a E. Pomykalová. Standardy byly nezávazné, počítaly s nejméně 16
hodinami matematiky během studia. Rovněž se nezabývají metodami užitými ve výuce.
Požadavky znalostí z oboru přirozených čísel se týkají právě dělitelnosti:
• Znát základní pojmy z dělitelnosti přirozených čísel, kritéria dělitelnosti.
• Umět rozlišit prvočíslo a číslo složené.
• Umět určit největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek
přirozených čísel.
([23], str. 9)
Dále jsou uvedeny dvě vzorové úlohy:
1.1 Rozhodněte, která jednociferná přirozená čísla jsou děliteli čísla 2772.
1.2 Určete D(1320, 2772) a n(198, 132).
152

([23], str. 9)
Dělitelnost mnohočlenů není požadována. V příkladové části je uvedena jedna úloha
na prvočísla. Dělitelnost se také objevuje v úlohách o výrocích nebo důkazech.
Dělitelnost v nové podobě maturity
Dělitelnost se objevuje i v požadavcích společné části maturitní zkoušky z matematiky,
jak je popsáno v Katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro
základní úroveň [50] i vyšší úroveň [51]. V obou dokumentech jsou požadavky na
znalosti z oblasti přirozených čísel následující:
• provádět aritmetické operace s přirozenými čísly
• rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit přirozené číslo na prvočinitele
• užít pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti
• určit největší společný dělitel a nejmenší společný násobek přirozených
čísel
([50], str. 5, resp. [51], str. 5)
Oba dokumenty se přitom odvolávají mimo jiné na Standardy [23].

3.3.8

Shrnutí

Učebnice vydané po roce 1948 můžeme z hlediska výskytu dělitelnosti zhodnotit takto:
Na začátku období dělitelnost mizí z učebnic pro vyšší střední školy. Je pokládána za
látku vyloženou ve třídách nižších, v rozsahu, který už není nutné v rámci středoškolského všeobecného vzdělávání dále doplňovat. Dělitelnost polynomů se nevyučuje.
Dělitelnosti je přiřazena role pomáhat v porozumnění, jako ilustrace, dalších oblastí matematiky, například kombinatoriky a zejména množin, výrokové logiky a důkazových metod. Právě razantním vstupem posledně jmenovaných témat do výuky
matematiky na středních školách význam dělitelnosti vzrostl. Proto se posléze začala
opakovat v úvodním ročníku (čtyřletých) gymnázií. Pomocná role se pak odráží v malém výskytu dělitelnosti ve sbírkách úloh určených k přípravě na maturitní zkoušku.
Na druhé straně je rozšiřování dělitelnosti chápáno jako vhodný směr pro vzdělávání
nadaných žáků, což dokládá např. učebnice Burjana [62].
Tuto roli si dělitelnost udržela do současnosti. Navíc se v novějších koncepčních
dokumentech začíná prezentovat jako téma maturitní zkoušky či její znalost jako výstup středoškolské matematiky. Zda je tento záměr nosný, bude třeba zhodnotit až s odstupem času.
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Kapitola 4
Princip a algoritmus
V této kapitole vymezíme pojmy princip a algoritmus a poukážeme na jejich didkatické
využití. Podrobněji se budeme věnovat principu indukce a Eukleidovu algoritmu, které
jsou spjaty s dělitelností.

4.1
4.1.1

Princip
Princip a jeho vymezení

Vycházíme-li z vymezení uvedeného v knize [38], principem nazveme obecnou větu
nebo tvrzení, která se vyznačuje všestranným použitím.1
Příkladem principu jsou princip spojitosti, Dirichletův (přihrádkový) princip, princip inkluze a exkluze nebo princip indukce. Jako princip můžeme chápat i (existenční)
axiomy dané matematické teorie, například postulát o rovnoběžkách v eukleidovské
geometrii.

4.1.2

Princip indukce

Uved’me formulaci principu matematické indukce tak, jak je uvedena v knize [38]:
Necht’ M je množina objektů a N množina všech přirozených čísel. Necht’ platí:
1. 1 ∈ M,
2. ∀k ∈ N : k ∈ M ⇒ (k + 1) ∈ M,
potom platí N ⊂ M. (str. 70)
Princip indukce lze dokázat z existence nejmenšího prvku libovolné konečné množiny přirozených čísel. Tato charakteristická vlastnost přirozených čísel se často objevuje v důkazech tvrzeních o dělitelnosti, někdy důkaz indukcí nahrazuje.2
1

Významnou roli hrají některé existenční věty, které se pro svou všestrannou použitelnost nazývají
principy. ([38], str. 65) V této práci nebudeme nutně požadovat existenční charakter principu, pod tento
pojem tak můžeme zahrnout i princip inkluze a exkluze nebo Cavalieriho princip.
2
Jiný, opačný pohled na vztah matematické indukce a existence nejmenšího prvku nalezneme ve
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Indukce se obvykle vyskytuje v matematických textech ve třech postupech: Konstrukce indukcí, definice indukcí a důkaz indukcí.
Konstrukce indukcí objektu Q(n), n ∈ N, probíhá ve dvou krocích. V prvním
kroku sestrojíme objekt Q(1). Ve druhém kroku pomocí už sestrojeného objektu Q(k),
popřípadě pomocí již sestrojených objektů Q(1), Q(2),. . . Q(k) zkonstruujeme objekt
Q(k + 1) pro libovolné k ∈ N.
Příkladem indukčně zkonstruovaného objektu (zde procesu) je Eukleidův algoritmus.
Definice indukcí pojmu Q(n), n ∈ N, probíhá stejně jako konstrukce indukcí,
navíc připojíme názvy (nebo označení) objektů.
Důkaz (matematickou) indukcí má následující formu: Necht’ V (n) je výroková
formule, n ∈ N. Dokážeme:
1. platnost V (1);
2. ∀k ∈ N : V (k) ⇒ V (k + 1).
Důkaz uzavřeme konstatováním, že ∀n ∈ N : V (n).
Vyslovenou důkazovou metodu (i ideu indukce) lze zobecnit, v této práci však
používáme uvedenou verzi.

4.1.3

Didaktický rozměr pojmu princip

Ve vyučování matematiky má řada matematických poznatků a prostředků formu principu. Tím je myšlena práce s těmito poznatky a prostředky jako dokázanými fakty,
i když jejich teoretický základ či jejich dostatečné zdůvodnění nebyly žákům předloženy, například z důvodů nepřiměřenosti látky matematickým dovednostem žáků,
anebo z časových nebo organizačních důvodů.
Dělitelnost je postavena na principu indukce, at’ už ji chceme budovat pomocí prvočíselného rozkladu nebo Eukleidova algoritmu. Přitom v kapitolách studovaných
středoškolských učebnic není zmíněna. Zřejmým důvodem k tomuto zamlčení je nepřiměřená náročnost takového výkladu. Indukční charakter přirozených čísel by odvrátil pozornost od problémů dělitelnosti. Tedy princip, na němž se dále staví výuka,
se nevyslovuje, je chápán intuitivně.
K chápání principu dochází většinou postupně. Často se používá jedné ze dvou
následujících metod. První je procvičování konkrétních úloh, které s principem pracují.
Tím se znalost principu upevňuje a prohlubuje. V jiném případě, jestliže je princip
příliš obecný k okamžitému uchopení, se vychází v úlohách z konkrétní jednoduché
situace a ta se následně zobecňuje.
G. Harel se v jedenácté kapitole knihy [19] zabývá vyučováním důkazů matematickou indukcí. Vyzdvihuje snahu učitele vytříbit žákovo pojetí důkazu a přiblížit jej
k současnému odbornému pojetí. Upozorňuje rovněž na obtíže zvládnutí důkazu pouze
svazku Matematická indukce [47] edice Školy mladých matematiků. Jsou zde popsány i obecnější varianty matematické indukce.
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mechanicky, bez hlubšího porozumnění. Důležitá je i volba vhodných příkladů. Pokud
je úvodní příklad příliš jednoduchý, jeví se použití (a tedy i důležitost používání) důkazu matematickou indukcí zbytečné, nepřiměřeně složité.
Harel popisuje experiment, kdy matematická indukce byla vyučována tzv. konstruktivisticky, tj. postupně budována ve třech krocích: přijetí neúplné indukce, zvnitřnění neúplné indukce a úplná indukce jako zobecnění neúplné indukce.3 Formulování
matematické indukce pak vidí v přechodu od neúplné indukce jakožto vidění jednotlivých kroků odvozování k vidění celé formy odvozování.4
Je třeba však vyzdvihnout časovou náročnost takového přístupu a pracovní náročnost pro učitele i žáky. Rovněž ne vždy dojde v průběhu důkazu matematickou indukcí
k odhalení souvislostí výrokové formule V (n), což je třeba brát v potaz jednak při
samotné výuce, jednak při volbě cvičných příkladů.5
Z vlastní zkušenosti učitele vím, že podobné výsledky, co do zvnitření metody, lze
dosáhnout i metodou frontální, pokud po sepsání řešení příkladu celý postup slovně zopakujeme, poukážeme na význačná místa, případně zodpovíme položené dotazy žáků.
Úspěšnost výuky tak závisí především na aktuálním klimatu třídy a připravenosti učitele.

4.2
4.2.1

Algoritmus
Algoritmus a jeho vymezení

Vyjdeme-li z knihy D. E. Knutha Umění programování [28], algoritmus je metoda
nebo postup, který splňuje pět základních kritérií:
1. Konečnost. Algoritmus po určitém konečném množství kroků skončí a dá výsledek.
2. Určitost (determinovanost). Každý krok algoritmu musí být jasně definován,
musí být jednoznačně popsány všechny možné operace, které se v daném kroku
mohou provádět. Operace nejsou ovlivňovány ničím jiným než předchozími kroky algoritmu a jeho vstupy.
3. Vstup. Algoritmus využívá jako vstupy prvky určité množiny. Tedy o každém
objektu můžeme rozhodnout, zda do množiny vstupů patří, anebo nikoliv. Na
druhou stranu každý prvek z množiny vstupů může být vstupem, tj. algoritmus
pro něj bude fungovat.
4. Výstup. Algoritmus jako výsledek dá veličinu nebo několik veličin, které jsou
v algoritmem určeném vztahu ke vstupům.
3

Quasi-induction as an internalized process pattern generalization; Quasi-induction as an interiorized process pattern generalization; mathematical induction as an abstraction of quasi-induction. ([19],
str. 195)
4
inference steps, inference form ([19], str. 201)
5
Srovnej s [19], str. 204–5.
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5. Efektivita. Volně řečeno, všechny operace musí být v rozumné míře jednoduché,
takže by je v principu měl být schopen přesně a za konečnou dobu provést kdokoli
s tužkou a papírem. ([28], str. 6)
Zajímavostí je, že v Knuthově knize je intuitivní přístup k algoritmu před samotným jeho vymezením ilustrován na příkladu Eukleidova algoritmu:
Do roku 1950 bylo slovo algoritmus spojováno nejčastěji s Euklidovým algoritmem,6 který slouží ke zjištění největšího společného dělitele dvou čísel
a který je uveden v Euklidově díle Základy (Kniha 7, věta 1 a 2). Není od
věci si nyní Euklidův algoritmus uvést:
Algoritmus E (Euklidův algoritmus). Jsou-li dána dvě kladná celá čísla
m a n, najděte jejich největšího společného dělitele, tedy největší kladné celé
číslo, kterým jsou beze zbytku dělitelná čísla m i n.
E1. [Nalezení zbytku.] Vydělte m číslem n a necht’ r je zbytek. (Znamená
to, že 0 ≤ r < n.)
E2. [Je zbytek roven nule?] Pokud r = 0, algoritmus končí a n je odpověd’.
E3. [Redukce.] Přiřad’te m ← n, n ← r, a vrat’te se na krok E1.7
([28], str. 2)
V následujícím textu se píše ještě o možném vložení kroku: E0. [Zajistit m ≥ n.]
Pokud je m < n, vyměňte m ↔ n. ([28], str. 4) Jak píše Knuth, jde o drobnou změnu,
která nemá zásadní význam na průběh algoritmu.

4.2.2

Didaktický rozměr pojmu algoritmus

Ve vyučování se úlohy často řeší algoritmickými metodami a metodami jim podobnými. V některých fázích výuky je cílem naučení těchto algoritmických metod. Uchopení algoritmických metod pak lze využít k pochopení hlubších zákonitostí, které s danou metodou souvisí.
Můžeme toto vysledovat například v učebnicích pro nižší stupeň středních škol,
kde se učí počítat největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. Jejich procvičováním na vhodných příkladech se upevňují a prohlubují znalosti o přirozených
číslech, zejména vlastnosti násobení a dělení, vlastnosti jejich prvočíselných rozkladů,
dále pak vztahy mezi prvočísly a složenými čísly.
V knize [22] se algoritmizace řešení rovnic ukazuje jako důsledek používání metajazyka, jiným důsledkem jeho užití má pak být založení základních teoretických znalostí o řešení rovnic.8
6
Termín Eukleidův (Euklidův, Eucleidův) algoritmus se v uvažovaných českých učebnicích až do poloviny 20. století nevyskytuje, používaly se termíny metoda řetězového dělení nebo metoda postupného
dělení. První použití tohoto termínu jsem zaznamenal až v publikacích Š. Schwarze O rovnicích [42]
z roku 1947 a J. Vyšína Neurčité rovnice [48] z roku 1949.
7
Šipka ← zde symbolizuje nahrazení.
8
Postup v metajazyku – so zdôraznením dosadzovacieho aspektu alebo kalkulu – je účelný vtedy,
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Didaktické využití algoritmů často naráží na problém přesnosti vyjadřování, která
se pak odráží v naplňování požadavku určitosti (determinovanosti) kroků algoritmu.
Z důvodu přístupnosti se omezí formálnost zavedení algoritmu a tím se potlačí právě
určitost. Ta pak je chápána intuitivně. Na druhé straně je třeba žáky vést k přesnému,
jasnému a srozumitelnému vyjadřování, k systematičnosti, což algoritmy umožňují.9
Využití algoritmů ve výuce může mít následující důvody:
• Daná úloha se opakovaně vyskytuje (v další výuce, v praxi) a je třeba umět
ji rychle řešit, k čemuž slouží právě algoritmus. V tomto případě je třeba vzít
do úvahy i možnost kontroly výstupu algoritmu; je výhodné, když je možné
kontrolovat správnost výstupu i (některých) kroků algoritmu.
• Daná látka je náročná, nad současné schopnosti a dovednosti studentů. Studenti
jsou schopni řešit pomocí ní pouze algoritmické problémy. Tím se seznamují
s danou látkou a posléze na tyto dovednosti bude možné navázat prohloubením
teoretického základu dané látky. Zde je třeba docílit, aby znalosti nebyly pouze
mechanické, aby došlo k pochopení podstaty algoritmu.10
• Z časových (nebo jiných) důvodů není možné se zabývat tématem podrobně,
nicméně je třeba, aby žáci byli schopni alespoň algoritmicky řešit problémy z tématu vyplývající a na téma navazující.
• Žák by měl být sám schopen sestavovat a modifikovat (algoritmické) postupy
jakožto řešení úlohy. Takové úlohy se vyskytují na všech úrovní matematického
vzdělávání a patří k dobrému matematickému vzdělání.11

4.2.3

Algoritmus a jeho schéma

Dalším didaktickým rozměrem algoritmů je jejich zápis, schéma. Žáci si na základní
škole v aritmetice zvykají na rovnice jakožto všestranný prostředek k řešení úloh.
Úpravy (základních a jednoduchých) rovnic pak probíhají mechanicky, což odpovídá
algoritmické metodě (očekává se konečný počet kroků, forma jednotlivých kroků je
známa, řešení „vstupní“ rovnice je determinováno touto rovnicí atd.). Rovnice je zápisem postupu, jeho schématem. Znalost schématu umožňuje posléze předávat pomocí
něj informace ve společnosti, samotné schéma je tak součástí tradice a povědomí společnosti.
Reprezentace problémů dělitelnosti často nemusí být pro žáky jednoduchá či přístupná, nebot’ (anebo snad proto) dělitelnost používá vlastní schémata a zápisy, které
reprezentují algoritmy jí používané.
ked’ nám ide o to, aby sme všeobecne opísali znovu a znovu vykonávanú činnost’ riešenia rovníc. Takéto opisy na jednej strane umožňujú algoritmizáciu tejto činnosti (či už vykonávanej počítačom alebo
človekom), na druhej strane dovol’ujú vyvinutie základnej teórie o rovniciách (v ktorej napr. sa uvažuje
o riešitel’nosti, resp. jednoznačnosti riešenia). Takáto teória sa zdá byt’ zmysluplnou v škole ako odraz
predchádzejúcej činnosti riešenia rovníc. ([22], str. 48–49)
9
Viz [31], str. 115.
10
Srovnej s [31], str. 123.
11
Srovnej s [31], str. 115.
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a)

b)

c)
Obrázek 4.1: Schémata a) hledání největšího společného dělitele
(str. 18), b) hledání nejmenšího společného násobku (str. 22) a c) Eukleidova algoritmu (str. 21) v učebnici [70]
V příloze A je sestaven přehled schémat jednak algoritmu prvočíselného rozkladu,
jednak Eukleidova algoritmu tak, jak byla používána v učebnicích. Na jedné straně je
vidět různorodost schémat, na druhé straně došlo k určitému ustalování.
Obměny schémat odrážejí i obměny algoritmů použitých k řešení úlohy. Ty jsou
také ovlivňovány vývojem výpočetní techniky (přístupné žákům). Je také nutné uvážit
počet algoritmů, které se žáci mají naučit.12
Přístupnost schématu jakožto znároznění algoritmu, a to i jazyková srozumitelnost,
jsou jedním z hlavních kritérií zařazení algoritmu do výuky. Dalším kritériem je pak
podobnost či rozdílnost schémat různých algoritmů. Příkladem podobných schémat je
schéma hledání největšího společného dělitele D(240, 504) = 24 dělením společnými
děliteli čísel a schéma hledání nejmenšího společného násobku n(60, 128, 1050) dělením společnými děliteli, jak jsou uvedena v aritmetice [70] Bydžovského, Teplého
a Vyčichla, viz Obrázek 4.1. Oba postupy využívají obdobnou techniku, proto je výhodné využít příbuzná schémata. Od nich se liší schéma Eukleidova algoritmu, které je
členěno do tří sloupců. V jiných učebnicích však sestává schéma Eukleidova algoritmu
pouze ze dvou sloupců, například ve Fischerově aritmetice, viz Obrázek 3.2.
Schémata se také mohou lišit množstvím zachycených informací. Pokud je schéma
složitější, zahrnuje obvykle více informací, postup lze tak snadněji zpětně kontrolovat; rovněž mohou více ukazovat procedury v jednotlivých krocích daného algoritmu
a mohou tak být vhodnější pro ranější fáze výuky. Jednodušší schémata oproti tomu
urychlují postup; jsou výhodnější, pokud jednotlivé kroky algoritmu jsou pro žáka jednoduché, žák je má naučené Schéma ho nenutí zapisovat nadbytečné informace, což
může vést k nudě a ztrátě motivace žáka. Na Obrázku 4.2 jsou dvě schémata Euklei12

Viz [31], str. 115.
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Obrázek 4.2: Složitost a množství informací ve schématech Eukleidova algoritmu pro hledání D(1352, 611) = 13
dova algoritmu pro hledání D(1352, 611), která se liší v této charakteristice.

4.2.4

Didaktické využití Eukleidova algoritmu

Didaktické využití budování algoritmu je ukázáno v Příloze B na Eukleidově algoritmu. Učební text je sepsán pro žáky středních škol se zájmem o matematiku a talentované žáky. Jedná se o rozvinutí způsobu výkladu použivaného už v algebrách, např.
Machovce [98] nebo Šimerky [135], který je navíc přizpůsobený současnému žáku.
Nejprve je zavedena jednodušší varianta algoritmu a ta je posléze měněna úpravami
kroků algoritmu nebo změnou množiny vstupů. Dostáváme tak řetězec vylepšeních
a zobecněních algoritmu, který je doprovázen řetězcem úloh.13
Text začíná připomenutím základů, na kterých Eukleidův algoritmus stojí, zvláště
je dokázáno tvrzení o dělitelnosti rozdílu (a součtu) čísel a o dělitelnosti zbytku po dělení. Připomínají se společní dělitelé a největší společný dělitel dvou čísel. Dělitelnost
je znázorněna i graficky.
Ve třetí části se nastiňuje pojem algoritmu a vyslovuje se Eukleidův algoritmus pro
přirozená čísla, a to varianta využívající rozdíl dvou čísel. Algoritmus je ilustrován
obrázkem stejného typu jako v knize [32].14 Dále je poznamenáno, že je možné od
většího čísla odečítat rovnou násobky menšího čísla, což je příprava na algoritmus
pomocí dělení se zbytkem.
Eukleidův algoritmus s dělením je tématem čtvrté části. Je zde zmíněna i Lamého
odhad počtu dělení.15
Pro ukázání Eukleidova algoritmu v celých číslech v páté části je využita pouze
změna vstupní podmínky algoritmu, kdy se x a y přiřadí absolutní hodnoty zadaných
čísel a tím se úloha převede na předchozí. Teprve v šesté části se pracuje i se zápornými
zbytky (absolutní nejmenší zbytky).
V sedmé části se představuje jako zobecnění algoritmu na jiném než číselném
oboru Eukleidův algoritmus pro mnohočleny. Pojem mnohočlen je zde striktně používán, je žákům bližší než pojem polynom. Připomíná se dělitelnost mnohočlenů,
vyzdvihuje se nejednoznačnost v určení největšího společného dělitele. Značení v Eukleidově algoritmu napodobuje značení v předchozích algoritmech. Dále je zmíněn
13

Srovnej s metodou cílených řetězců popsanou v článku [44].
Obrázek 1.5 na str. 37.
15
Viz [32], str. 237.

14
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vztah mezi kořeny a dělitelností polynomu. Není však dokázán, nebot’ důkaz vyžaduje
úvahu o stupních mnohočlenů, která nezapadá do výkladu a je nechána na intuitivní
úrovni. Eukleidův algoritmus se pak používá k hledání společných kořenů dvou mnohočlenů.
Další variantu algoritmu, pro úsečky, v učebním textu není zmíněna, a to z důvodu
odlišnosti problému. V této situaci by bylo třeba zavést další pojmy, zejména souměřitelnost, která silně ovlivňuje chápání úlohy a odlišuje se od uvedených úvah.

4.2.5

Eukleidův algoritmus v aplikacích

Eukleidův algoritmus lze dále ve středoškolské matematice rozvíjet různými směry.
Připomeneme zde dva z nich.
Řetězové zlomky
Vedle kongruencí a lineárních diofantických rovnic jsou tradičním, v algebrách z 19.
století vykládaným a na dělitelnost navazujícím tématem (pravidelné konečné) řetězové zlomky. Vyjdeme ze Šimerkovy algebry [136]. V ní se řetězové zlomky objevují
po lineárních rovnicích a lineárních diofantických rovnicích, po nich následují kvadratické rovnice.
Samotné kapitole o řetězových zlomcích je věnováno sedm a půl strany. Uvažují se
zde pouze konečné řetězové zlomky, o nekonečných učebnice mlčí. Výklad je strukturován následovně: Nejprve se zlomky převádějí na řetězové zlomky a obráceně. Při
definování řetězového zlomku se Šimerka přímo odvolává na Eukleidův algoritmus:
00
Máme-li tu nepravý zlomek N = aa0 , a jednáme-li s čísly a00 , a0 tak, jakž to
s a, b v čl. 63.16 při vyhledávání největší sp. míry se dálo, t. j. dělíme-li vždy
předcházejícího dělitele jeho zbytkem, obržíme při
a00 : a0 podíl a zbytek b0
a0 : b 0
„
b
„
c0
0
0
b :c
„
c
„
d0
c0 : d 0
„
d
„
e0 atd.
00
0
Je-li N zlomek pravý, tedy a < a , bude třeba a = 0 vzíti, pak jest i b0 = a00 .
([136], str. 114)
Poté se zavedou sblížené zlomky a ukazuje se jejich odvozování z předchozích sblížených zlomků a neúplných podílů. Samotný algoritmu vyhledávání sblížených zlomků
je dokazován, a to matematickou indukcí (zde nazývanou výčetný důkaz (demonstratio
per inductionem), je na to speciálně upozorňováno v poznámce pod důkazem. Dále se
odvozuje, že rozdíl dvou po sobě jdoucích sblížených zlomků je roven zlomku s čitatatelem ±1 a jmenovatelem rovným součinu jmenovatelů daných sblížených zlomků.
Dále se zdůvodňují tvrzení:
Sbližné zlomky jsou tedy střídavě větší a menší než zlomek původní, dle toho
jsou-li na lichých neb sudých místech, [. . . ]
([136], str. 119)
16

V článku 63. se vykládá právě Eukleidův algoritmus.
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Rozdíl mezi sbližným a původním zlomkem jest vždy menší než 1 dělena
čtvercem jmenovatele zlomku sbližného.
([136], str. 119)
Mezi dva po sobě jdoucí sbližné zlomky nelze žádný třetí zlomek umístiti,
který by měl menšího jmenovatele než jmenovatel větší zlomků daných.
([136], str. 119)
[. . . ] každý sbližný zlomek hodnotu původního úplněji vyjadřuje, než kterýkoli jiný zlomek mající menšího jmenovatele
([136], str. 120)
Výklad je doprovázen řadou kontrolních otázek, např.
Proč nemůže při takovémto dělení [konstrukci řetězového zlomku pomocí
Eukleidova algoritmu] býti poslední podíl = 1?
([136], str. 115)
Dají-li podíly a, b, c,. . . k zlomek pq , dá 0, a, b, c,. . . k zlomek pq . Dokažte to!17
([136], str. 117)
Oddíl uzavírá pět řešených příkladů. První se týká aproximace čísla π, je zde zadána aproximace π ≈ 3, 1415927; o nekonečnosti řetězových zlomků vyjadřujících
iracionální čísla zde není zmínka. Další se týká synodických měsíců v roce, svátků
v roce, vztahu prážské a vídeňské stopy, popř. vídeňské měřice a vědra.
Látka pravidelných konečných řetězových zlomků tak plně stojí na Eukleidově
algoritmu, při dokazování tvrzení se pak velmi často pracuje s jednotlivými děleními
z kroků Eukleidova algoritmu, čímž se algoritmus upevňuje a mělo by se prohlubovat
jeho pochopení.
Řetězové zlomky však po Marchetově reformě z učebnic zmizely, uvolnily místo
novým tématům. Přesto lze jimi rozšířit učivo pro talentované studenty, ostatně v edici
Škola mladých matematiků o nich vyšla publikace [46] P. Víta.
Sturmovy posloupnosti
Méně tradičním, náročným, ale aktuálním tématem rozvíjejícím Eukleidův algoritmus
jsou Sturmovy posloupnosti. Pomocí nich dokážeme určit počet kořenů polynomu na
daném uzavřeném intervalu. V krátkosti připomeňme jednoduchou verzi Sturmovy posloupnosti.
1. Hledáme kořeny kořeny polynomu P na intervalu ha, bi. Předpokládejme, že
P nemá násobné kořeny, speciálně polynom P a jeho derivace P 0 nemají společný kořen a jsou nesoudělné.
2. Uvažme posloupnost polynomů P1 , P2 , P3 ,. . . Pn , kde P1 = P , P2 = P 0 a pro
k > 2 je Pk roven zbytku po dělení Pk−2 : Pk−1 . Protože se v každém kroku
snižuje stupeň polynomu, bude počet n členů posloupnosti nejvýše deg P + 1.
Celý proces probíhá pomocí Eukleidova algoritmu.
17

Zde chybí předpoklad, že p > q.
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3. Spočítejme hodnoty
P1 (a), P2 (a), P3 (a), . . . Pn (a),
P1 (b), P2 (b), P3 (b), . . . Pn (b).
4. Označme Q(a), resp. Q(b) počet znaménkových změn v posloupnosti P1 (a),
P2 (a), P3 (a),. . . Pn (a), resp. P1 (b), P2 (b), P3 (b),. . . Pn (b).
Pak číslo |Q(a) − Q(b)| udává počet kořenů polynomu P v intervalu ha, bi.
Výše uvažovaná posloupnost P1 , P2 , P3 ,. . . Pn se nazývá Sturmova posloupnost.
Při konstrukci algoritmu můžeme místo polynomů P1 (a), P2 (a), P3 (a),. . . použít
jejich libovolné kladné násobky, abychom pracovali s celočíselnými koeficienty polynomů.
Příklad 4.2.1. Najděme počet kořenů polynomu
P (x) = x5 + 2x4 − 22x3 − 8x2 + 117x − 90
na intervalu h−1, 8i.
Derivace polynonu je P 0 (x) = 5x4 +8x3 −66x2 −16x+117. Nyní můžeme sestavit
pomocí Eukleidova algoritmu Sturmovu posloupnost:18
P1 (x)
P2 (x)
P3 (x)
P4 (x)
P5 (x)
P6 (x)

=
=
=
=
=
=

x5 + 2x4 − 22x3 − 8x2 + 117x − 90
5x4 + 8x3 − 66x2 − 16x + 117
−59x3 + 3x2 + 593x − 621
−1067x2 + 998x + 2097
7781x − 13147
1

Nyní vypočítáme hodnoty polynomů v bodech −1, 8:
k
1
2
3
4
5
6

Pk (−1)
−192
64
−1152
32
−20928
1

Pk (8)
30030
20341
−25893
−58207
49101
1

Počet znaménkových změn je Q(−1) = 5, Q(8) = 2, tudíž počet kořenů v intervalu
h−1, 8i je |Q(−1) − Q(8)| = 5 − 2 = 3.
18

Polynomy při dělení, respektive získané zbytky přinásobujeme vhodnými kladnými čísly tak,
abychom získali co nejmenší (v absolutní hodnotě) celočíselný koeficient u vedoucího členu, tj. členu
s nejvyšší mocninou proměnné x.

163

Výsledek snadno ověříme, nebot’ P (x) = (x + 5)(x + 3)(x − 1)(x − 2)(x − 3)
a má tak kořeny −5, −3, 1, 2, 3.
Pokud by polynom P (x) měl násobné kořeny, musely by být polynomy P a P 0
soudělné, D(P, P 0 ) = R. Pak bychom mohli najít hodnotu násobného kořenu pomocí
Eukleidova algoritmu, uplatňovaného na polynom P a jeho derivace. Dále bychom
mohli uplatnit Sturmovu posloupnost na polynom PR .
Sturmovy posloupnosti jsou představeny v kurzu Matematika I projektu Talnet, viz
Oddíl 5.3.1.
Důkazy tvrzení lze najít například ve skriptech [40].

4.2.6

Shrnutí

Principy se při vyučování matematice používají jako výchozí body výkladu. Obvykle
se nedokazují. Výklad dělitelnosti (přirozených čísel) stojí na principu indukce, ten
však žádná studovaná učebnice v kapitole o dělitelnosti nezmiňuje, a to z důvodu nepřiměřenosti takového podání tématu. Indukce by odváděla pozornost od problémů
dělitelnosti.
Algoritmus se vymezuje jako metoda, která splňuje pět kritérií: konečnost, determinovanost, určenost množiny vstupů a množiny výstupů a efektivita. Algoritmy jsou
nedílnou součástí středoškolské matematiky, dělitelnost byla na nich stavěna především v učebnicích vydaných před rokem 1908. Jejich užívání může mít různé důvody,
například časté opakování řešené úlohy; vysokou náročnost látky, která neumožňuje
ukázat další souvislosti; nedostatek času pro podrobné probrání látky. Rovněž žáci by
měli umět sestavovat a modifikovat algoritmy.
Didaktické využití algoritmů přímo souvisí s jeho schématem. Volba schématu závisí na zkušenosti žáků s určitým problémem, potřebě množství zachycených informací či s tradicí daného schématu.
Práce s algoritmem, jeho obměňování a rozvíjení, je pak ukázáno na příkladu Eukleidova algoritmu v Příloze B. Postupnými změnami nožiny vstupů, resp. kroků algoritmu se algoritmus zobecňuje, což umožňuje procvičovat logické myšlení, stejně tak
upevňovat znalosti o dělení čísel a polynomů.
Rovněž jsme připomenuli dvě aplikace Eukleidova algoritmu. První, tradiční aplikací jsou řetězové zlomky. Druhou aplikací jsou Sturmovy posloupnosti, pomocí nichž
lze spočítat počet kořenů daného polynomu v daném intervalu. Jedná se o metodu náročnou, vhodnou spíše pro výuku talentovaných žáků.
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Kapitola 5
Algoritmy v aktivitách pro talentované
žáky
Algoritmy, a to nejen v rámci teorie dělitelnosti, lze uplatnit při vzdělávání nadaných
žáků a žáků se zájmem o matematiku.1 Autor tohoto textu v rámci projektu Talnet [144]
spolupracoval na vzniku matematických kurzů Matematika I a Matematika II, kurzy
pak lektoroval. Rovněž dělitelnost polynomů a práci s polynomy vůbec představil zájemcům v rámci Kurzů pro nadané žáky, pořádáné Katedrou didaktiky matematiky
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

5.1

Projekt Talnet

Projekt Talnet vzdělává děti nadané v přírodních vědách, technických oborech a matematice. Předpokládaný věk studentů je 13 až 19 let. Projekt vznikl v roce 2003
pod záštitou Národního institutu dětí a mládeže a je realizován Laboratoří distančního vzdělávání Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Hlavní aktivitou pro studenty jsou kurzy (vedené převážně online)
vázané na jednotlivá odvětví. V současné době (školní rok 2011/12) probíhá dvacet
devět kurzů, viz Tabulku 5.1.
Dále se v rámci projektu konají semináře, přednášky, exkurze. Studenti kurzů píší
seminární práce, mohou se zúčastnit soustředěních, pořádaných dvakrát do roka, nebo
mezinárodních aktivit, na kterých se podílí organizace ve Španělsku, v Německu a na
Slovensku.
1

Úlohy o dělitelnosti se tradičně využívají např. v Matematické olympiádě, viz diplomové práce
Hodla [26] a Šustkové [26] nebo disertační práci [33] Kühnové. Téma dělitelnosti a ukázky algoritmů
lze nalézt v bohaté popularizační literatuře věnované talentům a zájemcům o matematiku, at’ už vydávanou v současnosti, anebo v dobách minulých. Za pozornost stojí přehledový článek O rekreační
matematice [35], ve kterém jsou sepsány názvy článků uveřejněné v Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky v 1. až 65. ročníku. Připomeňme i knihy z edic Brána k vědění (např. [48], Cesta k vědění
(např. [42]) a Škola mladých matematiků ([45] nebo [47]). Témata z dělitelnosti i práci s algoritmy
nalezneme v knize F. Duška Matematické zájmové kroužky [20]. Z novější literatury jmenujme knihy
Kouzlo čísel [32] nebo 1089 a další parádní čísla [15]. Mnohé informace lze nalézt i ve sbornících
konferencí Ani jeden matematický talent nazmar (upozorněme zejména na články [24] a [27]).
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Astro a modelování I
Astro a modelování II
Astro a modelování III
Astro a modelování IV
Bio a geo I
Bio a geo II
Bio a geo III
Biologie IV
Biologie člověka I
Chemie I
Chemie II
Chemie III
Chemie IV
Ekotoxikologie
Geografie IV
Grafika
Matematika 0
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Materiály a krystaly I
Materiály a krystaly II
Meteo a moderní fyzika
Na fyziku v týmu - NAFTA
Proč nám chutná?
Programovatelné automaty
SW Mathematica pro zvídavé
Vybrané kapitoly z teorií relativity

Astronomie zatím černobíle,
ale učíme se modelovat s počítači
Astronomie je barevná
a naše modely už jsou použitelné
Astronomie je infra a modely slouží
Vesmír v ultra a s modely toho umíme
čím dál víc
Život v souvislostech
Z říše rostlin a dílny geografa
Voda na Zemi
Trendy molekulární genetiky a cytogenetiky
Dutina ústní pod lupou
Chemické reakce kolem nás
Chemie vody
Anorganika
Biochemie - Přírodní látky
Chemické látky v přírodě - Pomoc
nebo hrozba?
Krajina
Vytvořte si vlastní inteligentní
animovanou postavičku ve Flash
Funkce a shodná zobrazení
Matematické algoritmy
a jejich geometrické reprezentace
Geometrie v klidu a v pohybu
Kombinatorická teorie her
Experimentujeme a měříme
Zkoumáme struktury
Svět z pohledu meteorologie,
využití sluneční energie
Jak jsme na to přišli?
Aneb biologie, chemie a fyzika v kuchyni
Simulace a řízení
Aplikace I.
speciální i obecné

Tabulka 5.1: Přehled kurzů Talnetu ve školním roce 2011–2012
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Kurz Talnetu sestává z několika částí. V online prostředí jsou studentům předkládány dva bloky po šesti lekcích, které se věnují konkrétním tématům. Student o nich
může diskutovat jak s instruktorem, tak s ostatními studenty kurzu. Po každé lekci se
zpracovávají úkoly, at’ už individuálně, tak skupinově. Studenti mohou rovněž zpracovávat seminární práce, očekává se, že student v jednom jím navštěvovaném kurzu seminární práci napíše. Proces psaní práce je rozdělen do několika fází: vybírání tématu,
sepsání osnovy a stanovení cilů práce, samotné vypracování (s možnými konzultacemi s instruktorem). Poté se práce obhajují v online prostředí před ostatními studenty
a instruktory, a to nejen z daného kurzu. Pokud se student zúčastní i soustředěního
soustředění, obhajuje práci „na živo“ před publikem i odbornou porotou.
V rámci projektu Talnet v současné době běží čtyři matematické kurzy, Matematika 0, I, II a III (viz Tabulku 5.1). Prací s algoritmy se zabývá především kurz
Matematika I.

5.2

Algoritmus přeměny mnohoúhelníků

Kurz Matematika 1 se skládá ze dvou částí. Autorem první části je Doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph. D. Je věnována měření obsahu rovinných útvarů, zejména mnohoúhelníků
a jejich přeměně na čtverce (nebo jiné mnohoúhelníky) o stejném obsahu. Jejím cílem
je vystavět algoritmus, který dokáže dva rovnoploché mnohoúhelníky (tj. se stejným
obsahem) porovnat, přesněji jeden z mnohoúhelníků rozřezat, vzniklé díly přeskládat
tak, že dostaneme druhý mnohoúhelník. Tento problém shrnuje věta dokázaná kolem
roku 1833:2
Věta 5.2.1 (Wallacova–Bolyaiova–Gerwienova). Dva mnohoúhelníky mají stejný obsah právě tehdy, když je možné je rozdělit na stejný počet po dvou shodných mnohoúhelníků.
Tvrzení můžeme modifikovat na problém přeměny jednoho mnohoúhelníku na
čtverec o stejném obsahu. Mají-li dva mnohoúhelníky stejný obsah, pak je dokážeme
převést rozřezením a přeskládáním dílů na shodné čtverce. Tedy jestliže jeden mnohoúhelník přeměníme na čtverec, tento čtverec můžeme přeměnit na druhý mnohoúhelník.
Konstrukční důkaz modifikovaného tvrzení můžeme rozdělit do několika dílčích
kroků. Každý mnohoúhelník rozdělíme na trojúhelníky. Každý trojúhelník lze rozřezáním převést na obdélník (s danou základnou a poloviční výškou, viz obrázek 5.1).
Ke každému vzniklému obdélníku dokážeme sestrojit pomocí Eukleidovy věty o výšce
stranu rovnoplochého čtverce. Jestliže k danému obdélníku známe délku strany rovnoplochého čtverce, lze obdélník rozřezat a přestavět v tento čtverec (viz obrázek 5.2).
Dva čtverce dokážeme pomocí Pythagorovy věty přeměnit v jeden čtverec, a to
i rozřezáním (viz obrázek 5.3).
2

Viz [145].

167

Obrázek 5.1: Přeměna trojúhelníku na obdélník

Obrázek 5.2: Přeměna obdélníku na čtverec

Obrázek 5.3: Přeměna dvou čtverců na jeden
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1. lekce

2. lekce

3. lekce

4. lekce

5. lekce

6. lekce

Měření a kvadratura
Motivační lekce. Ukazuje, jak a proč souvisí kvadratura rovinných
útvarů s měřením jejich obsahů. Studenti si upevňují vzorce pro obsah
jednoduchých rovinných útvarů a používají je pro výpočet obsahu
složitějších obrazců.
Cavalieriho princip
Vysvětluje se Cavalieriho princip. Studenti pomocí něj k danému
mnohoúhelníku sestrojují trojúhelník stejného obsahu.
Eukleidova a Pythagorova věta
Opakují se Eukleidova a Pythagorova věta, připomínají se důkazy
Pythagorovy věty, včetně důkazu rozřezáním.
Geometrická algebra
Ukazují se konstrukce pomocí pravítka a kružítka. V úkolu se
sestrojuje čtverec rovnoplochý
s rovnostranným trojúhelníkem, což
√
3
vede na konstrukci 4.
Přeměna mnohoúhelníku na čtverec
Sestavuje se celý postup přeměny mnohoúhelníku na rovnoplochý
čtverec. Metoda se procvičuje na příkladech.
Analýza a efektivnost algoritmu
Zkoumá se, nakolik je sestrojený algoritmus efektivní. Hledají
se jeho zjednodušení pro speciální mnohoúhelníky.
Tabulka 5.2: Témata a cíle prvního bloku kurzu Matematika 1

5.2.1

Struktura prvního bloku kurzu

První blok kurzu, ve kterém se přeměna mnohoúhelníků na čtverec probírá, sestává
ze šesti lekcí. Každé lekci je vyhrazen zhruba jeden týden. Jejich témata a cíle jsou
stručně uvedena v tabulce 5.2.
V kurzu je kladen důraz na komunikační dovednosti studentů, jejich schopnost
pochopit, použít a sdělit informaci. Trvá se na zdůvodňování postupů úměrně schopnostem studentů. Online prostředí umožňuje více se věnovat pomalejším studentům
i studentům vyžadujícím náročnější úkoly.

5.3

Polynomy, dělitelnost a algoritmy

Druhou část kurzu Matematika 1 sepsal autor této dizertační práce. Práce s polynomy
je na středních školách probírána v omezené míře. Přitom polynomy nabízí celou řadu
přístupů a použítí.
Aritmetické operace s polynomy prohlubují znalosti o operacích s čísly. Zejména
dělení polynomů vyžaduje určitou zručnost a udržení pozornosti při počítání. Důležitý
vztah dělení (resp. dalších operací) a řešení polynomických rovnic můžeme shrnout
do uvedené Věty 2.2.19. Řešení polynomické rovnice se tak transformuje na hledání
vhodného dělitele, což lze provádět například pomocí Eukleidova algoritmu. Snadno
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můžeme dělit monomem prostřednictvím Hornerova schématu.
Derivování a integrování může být představeno žákům na polynomech bez větších
potíží jako další aritmetická operace. Je třeba připustit, že v kurzu bylo do určité míry
formální – bez ozřejmění dalších souvislostí. Derivace se posléze používá v metodě
tečen a hledání počtu kořenů polynomu pomocí Sturmovy posloupnosti.
Někdy stačí zjistit, jaká znaménka mají kořeny. Pak můžeme využít Descartovo
znaménkové pravidlo.
Studenti se blíže seznámí s kvadratickým mnohočlenem, kvadratickou funkcí a jejím grafem, parabolou. V kurzu je kladen důraz na důkladné porozumnění těmto fenoménům.
Jiným pohledem na polynomy jsou numerické iterační metody hledání kořenů.
Oproti algebraickým metodám, které určí hodnotu kořenu přesně, avšak často je nelze
pro vysoký stupeň a „nesymetričnost“ polynomů použít, pomocí iteračních metod dokážeme určit přibližnou hodnotu kořene u polynomu libovolného stupně s libovolnou
přesností, příklad jedné z metod je na Obrázku 5.4. Tyto metody představují pro studenty nový pohled na matematiku. Zvláště jejich spojení s výpočetní technikou, které
mohou využít v seminárních pracích, může silně působit.

Obrázek 5.4: Hledání kořenu polynomu P (x) metodou sečen na intervalu (2; 7)
Polynomiální interpolace vychází z opačného pohledu. Polynom se konstruuje na
základě vstupních dat. V kurzu zmiňujeme Lagrangovu a Hermitovu interpolaci.

5.3.1

Struktura druhého bloku kurzu

Podobně jako v prvním bloku i druhý blok sestává z šesti týdenních lekcí. Přehled
jejich témat a cílů je uvedený v tabulce 5.3.
Oproti obvyklé struktuře je přidána jedna lekce, která obsahuje texty k polynomiální interpolaci. Interpolace jsou zajímavou metodou, kterou lze dobře využít při
psaní seminárních prací, z časových důvodů a velkého rozsahu se je však nepodařilo
zařadit do standardních šesti lekcí. Problém byl vyřešen vytvořením dodatečné lekce,
ve které nejsou zařazeny úkoly.
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Důraz v tomto bloku kurzu je kladen na schopnost studentů použít získané vědomosti a vykládané algoritmy v úlohách.
1. lekce

2. lekce

3. lekce

4. lekce

5. lekce

6. lekce

7. lekce

Úvodní setkání s polynomy
Studenti se seznamují a opakují si základní práci s polynomy, aritmetické operace s nimi. Jako aritmetické operace jezavedeno derivování
a integrování polynomů.
Kořeny polynomů. Dělení polynomů
Ukazují se vztahy mezi kořeny polynomů, dělením polynomů a řešením
polynomických rovnic.
Polynomické funkce. Kvadratická funkce a její graf.
Zavádějí se polynomické funkce. Kvadratická funkce je studována
hlouběji, stejně jako její graf, parabola.
Algebraický pohled na polynomy
Představují se tři algebraické postupy pro práci s polynomy a jejich
kořeny: Descartovo znaménkové pravidlo, Hornerovo schéma
a Eukleidův algoritmus.
Iterační metody
Studenti se seznamují s iteračními metodami hledání přibližné hodnoty
kořenů. Představují se metoda půlení (bisekce) a metoda sečen.
Derivace polynomu v algoritmech
Derivace polynomu se objevuje v různých podobách. Geometrický
přístup reprezentuje iterační metoda tečen (Newtonova metoda),
algebraický přístup pak hledání počtu kořenů na daných intervalech
pomocí Sturmových posloupností.
Polynomiální interpolace
V krátkosti se představují Lagrangova a Hermitova interpolační metody.
Tabulka 5.3: Témata a cíle druhého bloku kurzu Matematika 1

5.4

Shrnutí a analýza kurzu

Kurz Matematika I pracuje s matematickými algoritmy dvěma odlišnými způsoby.
V prvním bloku lekcí kurzu se algoritmus přeměny mnohoúhelníku na čtverec se stejným obsahem postupně buduje. Studenti si sami algoritmus postupně vytvářejí.
Oproti tomu druhý blok lekcí předkládá algoritmické postupy (Eukleidův algoritmus, Hornerovo schéma, iterační metody přibližného řešení rovnic) již v ucelené podobě. To umožňuje představit studentům další oblasti matematiky, jejichž úplné a podrobné představení by bylo nad síly studentů nebo by zabralo příliš mnoho času. Příliš
podrobný popis by navíc mohl zatemnit podstatu těchto témat, která je studentům přístupná a rozšiřuje jejich matematický rozhled.
Online prostředí kurzu přirozeně umožňuje další formy práce s internetem, jako je
dohledávání informací a jejich zpracování. Během prvního běhu kurzu v roce 2007 se
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však ukázalo, že studenti nejsou připraveni pro takovou práci. Chyběla jejich ochota
ověřovat informace z více zdrojů. Rovněž se studenti vyhýbali práci s jinými než česky
psanými texty.
Další problém, terý vyvstal a projevoval se v obou blocích kurzu, bylo slabá argumentace nebo její chybění při zdůvodňování správnosti vlastních výsledků studentů.
Tento problém lze částečně vysvětlit chápáním online prostředí studenty jako mezistupeň mezi psaným (tištěným) textem a rozhovorem, ve kterém lze podrobnější zdůvodnění dodat, je-li vyžadováno.
Další informace lze nalézt v článcích [149], [150] a [153] a na webových stránkách [144].

5.4.1

Vnímání pojmu algoritmus účastníky kurzu

V závěru prvního bloku kurzu v jeho prvním běhu se vedla diskuze o pojmu algoritmus. Z ní vzešly následující informace:
Diskutující neuvažovali o konečnosti algoritmů. Je možné, že tento fakt souvisí
s malou zkušeností účastníků (zhruba patnáctiletých) s nekonečnými matematickými
objekty a procesy. 3
Někteří účastníci považovali použití dílčích algoritmů za možné. Samotný „hlavní“
algoritmus pak pouze na tyto „podalgoritmy“ či „podprogramy“ odkazuje. Někteří
studenti takovou strukturu algoritmu považovali za nejasnou a nepřesnou.
Dalším tématem diskuze bylo, zda algoritmus představuje pouze dostatečně podrobný návod, což se dotýká determinovanosti algoritmu jeho vstupními daty4 .
Našel se i takový student, který pod dojmem s diskuze napsal, že mu připadá, že
matematika je celá složená z algoritmů:
Když jsem se nad tím trochu zamyslel, tak mi přišlo, že matematika je v podstatě celá jenom z algoritmů a že vlastně všechny operace, které v matematice provádíme, tak provádíme pomocí určitých postupů - tzn. pravděpodobně algoritmů...
To ukazuje na nízké uvědomění si tvořivosti jako nedílné součásti matematiky, a to
i školské.

5.5

Kurzy pro nadané žáky na KDM MFF UK

V rámci Kurzů pro nadané žáky, které pořádá Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedl autor tohoto textu kurz o práci
s polynomy. V rámci devadesátiminutové přednášky5 představil různé typy práce s polynomy, včetně Eukleidova algorimu a dalších algoritmických postupů. Účastníci poté
mohli řešit zadané problémy, k čemuž jim byl nápomocen poskytnutý učební text.
3

Problém chápání nekonečna současnými žáky je diskutován i například v článku [30].
Tato informace nebyla studentům explicitně podána, přesto se k ní mohli snadno na internetu dostat.
5
Přednáška Polynomy z různých stran proběhla 28. 4. 2010.

4
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Témata kurzu jsou uvedena v tabulce 5.4, nelišila se příliš od témat kurzu projektu Talnet popsaných výše. Zpětná vazba od studentů nebyla dostatečně rozsáhlá,
abychom mohli vyvodit závěry. Další informace o kurzech lze získat na internetových
stránkách [146].
Úvod k polynomům
Dělitelnost polynomů
Polynomické rovnice. Cardanův vzorec
Iterační metody řešení rovnic
Úvod k polynomální interpolaci
Tabulka 5.4: Témata Kurzu pro nadané žáky

5.5.1

Shrnutí

Algoritmy, a to i ty související s dělitelností, lze velmi dobře uplatnit ve vyučování talentovaných žáků. Děje se tak v matematických kurzech projektu Talnet, zejména pak
v kurzu Matematika 1. Jednak se zde konstruuje algoritmus přeměny mnohoúhelníku
na čtverec o stejném obsahu, jednak se zde učí používat algoritmy iteračních metod
řešení rovnic a pro konstrukci interpolačních polynomů. Algoritmy související s dělitelností polynomů byly představeny i v rámci Kurzů pro nadané žáky, připravovanými
na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
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Závěr
Předložená disertační práce se zabývá historií a didaktikou středoškolské matematiky
viděné optikou použití algoritmů a principů, a to především oblasti dělitelnosti.
Výchozím zdrojem poznatků jsou česky psané učebnice pro střední všeobecně
vzdělávací školy, které byly vydány po Exnerově–Bonitzově reformě (1848) až do
současnosti. Tyto učebnice byly přirozeně rozděleny do tří skupin podle roku vydání.
Učebnice vydané do roku 1908, kdy byla vyhlášena tzv. Marchetova reforma, obsahují velké množství algoritmických metod, což souvisí se zřejmým důrazem na počtářskou zručnost žáků. Právě v tomto období se rodí česká středoškolská terminologie
dělitelnosti, krystalizují matematické metody, které se pak dále ve vyučování užívají.
Dělitelnost se učila jak na nižším stupni středních škol, tak na vyšším stupni, kde byla
opakována a rozšiřována o dělitelnost polynomů.
Učebnice vydané mezi lety 1908 a 1948 se přizpůsobují změnám středního školství. Vzrůstá počet studentů, do osnov přicházejí nová témata, jiná témata (jako je
dělitelnost polynomů nebo řetězové zlomky) ustupují. Text učebnic soustředí svou pozornost na aplikování teorie dělitelnosti ve slovních úlohách z „běžného života“, at’ už
o kalendáři, skupinách předmětů, pohybu dopravních prostředků i jiných objektů atd.
Narůstá počet sbírek úloh.
Ve třetím období, po roce 1948, se postavení dělitelnosti v učebnicích pro vyšší stupeň středních škol měnilo několikrát. Nejprve dělitelnost jako samostatné téma mizí,
předpokládá se její zvládnutí v předchozím studiu. Později, když nabírá na síle tzv.
modernizace vyučování matematice, se dělitelnost vrací nejprve jako téma pomocné,
nepřísluší jí vlastní kapitola. Jejím prostřednictvím se vyučují mimo jiné množiny, výroky a důkazové úlohy. Na konci dvacátého století se vrací dělitelnost jako samostatné
téma i na vyšší stupeň středních škol. V současné době patří základní pojmy a problémy dělitelnosti mezi požadavky k společné části maturitní zkoušky z matematiky.
Právě souhrnný přehled výkladu dělitelnosti v uvedených učebnicích a jeho analýza je jedním z hlavních výsledků práce.
Dělitelnost je výhodnou oblastí středoškolské matematiky pro studium využití principů a algoritmů ve vyučování, a to z důvodu tradice, počtu probíraných algoritmů
a jejich různých zápisů, schémat. Algoritmický přístup k dělitelnosti se odráží zvláště
v učebnicích z devatenáctého století. Díky neustálenosti postupů a jejich schémat nebo
malé možnosti využít aparátu rovnic, která je typickým znakem dělitelnosti, je možné
sledovat vývoj didaktických metod.
Principy, obecná tvrzení s rozmanitým použitím, se využívají ve vyučování matematice v základech probíraných témat, někdy se ani nezmiňují. To je případ matema174

tické indukce v dělitelnosti. Indukční charakter přirozených čísel není nijak komentován ani není na něj upozorňováno, přestože bez něj není možné teorii dělitelnosti
vybudovat ani skrze prvočíselný rozklad, ani pomocí Eukleidova algoritmu, oba uvedené procesy na indukci stojí. Absence uvádění indukce má didaktický důvod. Žáci
v době, kdy se dělitelnost probírá, nejsou připraveni na takové představy, nejsou přiměřené jejich matematickým znalostem a schopnostem.
Algoritmy lze ve výuce matematiky využít téměř ve všech tématech a různých podobách. Jednak je to naučení konkrétního algoritmu k řešení určité úlohy, což může se
dít z důvodů praktických (např. výpočet je třeba provádět opakovaně při řešení dalších
úloh) nebo časové tísně. Jednak lze algoritmus se žáky nebo před žáky budovat, což
může (ale nemusí) vést k hlubšímu porozumnění látce a ke zvýšení motivace. Takovéto
využití algoritmů je však náročné časově i na usilí učitele a žáků.
Zápis algoritmu hraje klíčovou roli jednak ve vyučování matematice, jednak v matematické vědecké práci a aplikacích matematických poznatků. Oběma oblastem je
společné předávání informací, v první oblasti učitelem žákům, v druhé oblasti pak autorem textu kolegům, vědcům, uživatelům a podobně. V mnohém se tak zápisy v uvedených případech musí shodovat. Ve vyučování se často využívá podobných schémat,
jestliže procedury používané několika algoritmy se shodují. Pokud se procedury dvou
algoritmů liší, měla by se odlišovat i jejich schémata.
V páté kapitole jsme ukázali, že algoritmické postupy lze využít i ve vzdělávání
talentovaných studentů. Jsou zde představeny matematické kurzy projektu Talnet, na
jejichž přípravě a realizaci se autor podílel a podílí. Buduje se zde algoritmus přeměny
mnohoúhelníku řezáním na čtverec, a to pomocí rozřezání na díly a jejich přeskládání. Jde tedy o příklad metody konstrukce algoritmu ve vyučování matematice. S algoritmy se účastníci kurzů setkají i v lekcích o polynomech, kde se ukazují iterační
metody řešení rovnic nebo polynomiální interpolace. Zde je tedy cílem vzdělávání naučit používat určité algoritmy. Rovněž jsme poukázali na skutečnost, že ani talentovaní
středoškoláci nejsou schopni plně porozumět algoritmům či je vnímat, zvláště pro ně
není přirozený aspekt konečnosti procesu.
Práce je doplněna dvěma přílohami. V první příloze je sestaven přehled schémat
prvočíselného rozkladu a Eukleidova algoritmu, jak se ve studovaných učebnicích objevovaly. Je zde poukázáno i na jejich vlastnosti. Druhou přílohou tvoří didaktický
materiál, který se snaží důsledně vybudovat Eukleidův algoritmus postupným rozšiřováním nebo změnou množiny vstupů. Je ukázkou přístupu k algoritmům teoreticky
popsaného ve čtvrté kapitole. Obě přílohy pak mohou posloužit učitelům středních
a základních škol ve výuce nebo v přípravě na ni.
Jedním z přínosů této práce je do značné míry ucelený pohled na historii a tradici
výuky dělitelnosti na všeobecně vzdělávacích středních školách. Zkoumání využití algoritmů a principů není jediným nebo dostačujícím faktorem pro analýzu učebních
textů. Přináší však nové informace, které mohou pomoci při tvorbě učebních materiálů a jejich využívání ve vyučování matematice. Práce se tak může stát odrazovým
můstkem pro další výzkum v této oblasti, popřípadě pro tvorbu didaktických a dalších
podpůrných a koncepčních materiálů. Práci by bylo možné rozšířit i o zkoumání historie využití dělitelnosti, např. ve výuce diofantovských rovnic, řetězových zlomků,
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kongruencí.
Vývoj výuky (pomocí) algoritmů lze sledovat i v jiných oblastech školské matematiky v tématech blízkých (algoritmy písemného násobení, dělení, odmocňování
atd.) i vzdálenějších (trojčlenka, řešení různých typů rovnic, geometrické konstrukce
atd.). Úvahy o vlastnostech algoritmů mohou pak motivovat (nejen talentované) žáky
k dalšímu studiu matematiky.
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[8] MIKULČÁK, J. Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých
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[75] ČECH, E. et al. Aritmetika pro I. třídu gymnasií. Praha: SPN, 1952, 230 s.
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[122] STARÝ, V. Dra. Frant. Močníka arithmetika. Praha: B. Tempský, 1873, 270 s.
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[137] ŠIMERKA, V. Algebra čili počtářství obecné pro vyšší gymnasia a realné školy.
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[158] PAZOUREK, K. Dělitelnost v učebnicích z let 1948 až 1989. In: BEČVÁŘ,
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Příloha A
Schémata algoritmů
Na následujících stránkách komentujeme přehled schémat dvou algoritmů tak, jak se
objevují v česky psaných středoškolských učebnicích.

A.1

Schémata prvočíselného rozkladu

Všechny typy schémat použijeme ke stejnému příkladu, a to rozkladu čísla 5880 =
23 · 3 · 5 · 72 .
V učebnicích většinou není konstrukce schématu podrobněji popsána, má se tak
napodobovat vzor, popřípadě se řídit pravidlem, že prvočíselné dělitele hledáme od
nejmenšího možného, tj. dvojky, nebo podle jednoduchosti znaků dělitelnosti.
Velice jednoduché schéma využívá rovnosti (viz Obrázek A.1). Je uvedeno v Močníkově aritmetice [106]. Jeho velkou nevýhodou je zdlouhavost zápisu, rovněž malá
přehlednost při rozkladu velkých čísel s mnoha děliteleli.

5880 = 2 × 2940 = 2 × 2 × 1470 = 2 × 2 × 2 × 735 = 2 × 2 × 2 × 3 × 245 =
= 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 49 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7
Obrázek A.1: Schéma podle Močníka [106]
Schéma, které se dá zapsat do dvou řádků, používá Smolík [116] (viz Obrázek A.2).
Zápis je kratší než předchozí, prvočísla z rozkladu jsou vypsána nad svislými oddělujícími čarami. Pro velká čísla s mnoha děliteli je však méně vhodné.

Obrázek A.2: Schéma podle Smolíka [116]
Podobné schéma, zapsané však v tabulce, najdeme u Smidy [114], viz Obrázek A.3.
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5880

2940
2

1470
2

735
2

245
3

49
5

7
7

1
7

Obrázek A.3: Schéma podle učebnice [114] Smidy a kol.
Schéma ve Fischerových aritmetikách jsou jakýmsi mezistupněm mezi schématy
založenými na rovnostech a dvousloupcovými schématy, viz Obrázek A.4.

Obrázek A.4: Schéma podle Fischera [79]
Fleischer uvádí dvě schémata s rovnostmi hned za sebou, jedno využívá dělení,
druhé násobení (jsou na Obrázku A.5). Z textu učebnice není jasné, zda se mají v každém řešení příkladu zapisovat obě, anebo pouze jedno, popřípadě které z nich je výhodnější.

Obrázek A.5: Schémata podle Fleischera [81]
Ve většině učebnic, nehledě zda z nejstaršího období nebo ze současnosti, se používá forma dvousloupcového schéma (tři varianty jsou znázorněny na obrázku A.6).
Prvočíselné dělitele se opět hledají podle velikosti.
Rovněž se objevují zkrácená dvousloupcová schémata, a to dvou typů. První typ
(viz Obrázek A.7) využívá opět algoritmu, kdy prvočíselní dělitelé se vyhledávají
podle velikosti, pro zkrácení je však možné zapsat jejich mocniny do jednoho řádku.
Druhý typ zkrácených dvousloupcových schémat je pružnější při použití. V jednom
řádku může být zapsán jakýkoliv dělitel (rozložený na prvočísla), který žák objeví.
Dále se můžeme setkat s větvenými schématy, která můžeme zaznamenat v učebnicích od 50. let 20. století. Opět záleží na konkrétním typu, viz Obrázek A.9. První typ
je velice pružný, není třeba řadit dělitele podle velikosti, rovněž je přehledné a stručné
i pro větší čísla. Druhý typ, přestože dobře ukazuje průběh algoritmu, je málo pružný
a zdlouhavý právě kvůli hledání dělitelů podle velikosti.
V moderní učebnici Smidy a kol. [114] jsou uvedena čtyři schémata téhož rozkladu, v učebnici Buška a Caldy [64] pak tři schémata. Autoři si zřejmě uvědomili, že
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Obrázek A.6: Obvyklé dvousloupcové schéma ve třech variantách

Obrázek A.7: Zkrácená dvousloupcová schémata s děliteli seřazenými podle velikosti

Obrázek A.8: Zkrácená dvousloupcová schémata s děliteli seřazenými podle znaků
dělitelnosti

Obrázek A.9: Větvená schémata
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žáci mají ze základní školy naučena různá schémata, schématem novým by mohly být
zaskočeni. Přitom samotné schéma prvočíselného rozkladu nemusí být sjednocováno,
důležitá je schopnost žáka používat jím naučené schéma.

A.2

Schémata Eukleidova algoritmu

Všechna schémata Eukleidova algoritmu s dělením ukážeme na příkladu hledání největšího společného dělitele D(72, 57) = 3.
Jednoduché schéma, ktere vyzdvihuje původ algoritmu v postupném dělení, najdeme v aritmetikách Jarolímka [90], [91] nebo [92], dále pak ve Smolíkově aritmetice [116], viz Obrázek A.10.

Obrázek A.10: Schéma Eukleidova algoritmu podle Jarolímka a Smolíka
Podobné schéma najdeme v pozdějších učebnicích pro čtvrtou a pátou třídu Bydžovského nebo Muka vydávaných v první polovině 20. století, viz Obrázek A.11.

Obrázek A.11: Schéma Eukleidova algoritmu podle Bydžovského a Muka
Nejvíce užívaná schémata byla trojsloupcová v několika různých variantách. Vždy
v poslednímsloupci byly zapsány vzniklé podíly, v předchozích dvou sloupcích pak
se zapisovala jak původní dvě čísla, tak vznikající zbytky po dělení. Většinou se větší
z původních čísel zapsalo do prvního sloupce, menší do druhého, pod ně se pak střídavě zapisovaly zbytky. Jarolímek a Starý však užívali opačného pořadí původních
čísel (viz Obrázek A.12, a)). Červenka pod schéma připsal výsledek, podobně jako to
činil ve schématu prvočíselného rozkladu (viz Obrázek A.12, d)). Schéma není příliš
přehledné pro zpětnou kontrolu, není jasné, ke kterému dělení platí daný podíl z posledního sloupce. Údaje ze třetího sloupce mají tak pro žákovu kontrolu malý význam,
naopak mohou být zavádějící.
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a)

b)

c)

d)

Obrázek A.12: Trojsloupcová schémata Eukleidova algoritmu
Osobitá schémata používali ve svých učebnicích Šimerka, Fischer a Taftl, jsou zachycena na Obrázku A.13.

a)

b)

c)

Obrázek A.13: Schémata Eukleidova algoritmu podle a) Fischera, b) Šimerky, c) Taftla
Jiný přístup ke schématu Eukleidova algoritmu nalezneme v učebnici Cvičení z matematiky pro I. a II. ročník gymnázií [86], kde je Eukleidův algoritmus vykládán v
rámci kapitoly Algoritmizace výpočtů spolu s Gaussovou eliminační metodou řešení
rovnic. Je zde vyzdvižena forma algoritmu, což se odráží v soustředění schématu vždy
na dvojici čísel, pro kterou se daný krok provádí. Samotné číselné provedení ve schématu je zde ukázano pouze pro Eukleidův algoritmus s odčítáním, vynecháním přebytečných řádků však snadno dostaneme schéma jako na Obrázku A.14. Schéma by
mohlo končit bud’ předposledním nebo posledním řádkem. V této učebnici jsou rovněž zakresleny vývojové diagramy Eukleidova algoritmu se sčítáním i s dělením, viz
Obrázky 3.44 a 3.45.

Obrázek A.14: Schéma Eukleidova algoritmu podle učebnice [86] Housky a kol.
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Příloha B
Eukleidův algoritmus krok za krokem
Eukleidův algoritmus slouží k hledání největšího společného dělitele dvou (přirozených) čísel. V následujícím textu tento algoritmus vybudujeme ze základních kamenů
dělitelnosti přirozených čísel a vysvětlíme jeho vlastnosti a další možná použití.

B.1

Základní pojmy a vlastnosti dělitelnosti

Přirozené číslo d dělí číslo a, jestliže a je jeho násobek, nebo-li jestliže existuje přirozené číslo k tak, že
a = k · d.
Číslo d je tedy dělitel čísla a.
Příklad B.1.1. Děliteli čísla 21 jsou čísla 1, 3, 7, 21, protože
21 = 1 · 21 = 3 · 7.
Číslo 21 však není dělitelné 5, zde se musíme spokojit s dělením se zbytkem:
21 = 4 · 5 + 1
Připomeňme, že číslo 1 se nazývá zbytek po dělení. Přitom zbytek je určen jednoznačně:
Věta B.1.2. Pro každá dvě přirozená čísla a, d existují jednoznačně určená celá nezáporná čísla k, z (0 ≤ z < d) taková, že
a = kd + z.
Jinými slovy k danému číslu a je jednoznačně přiřazený k-násobek daného čísla d
a zbytek z.
Dělitelnost a dělení se zbytkem můžeme znázornit graficky, jak je ukázáno Obrázku
B.1. Číslo a je dělitelné daným číslem d právě tehdy, když lze z a čtverečků sestavit
obdélník s jednou starnou délky d.
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Obrázek B.1: Grafické znázornění dělitelnosti: Číslo 21 je dělitelné 3 a 7, ale není
dělitelné 5.

Cvičení
1. Určete zpaměti všechny dělitele čísel 10, 12, 16, 27.
2. Najděte nejmenší přirozené číslo takové, že po dělení šesti dá zbytek 5 a po
dělení 7 dá zbytek 2. Znázorněte jej pomocí čtverečků jako na Obrázku B.1.

B.2

Společní dělitelé

Číslo d je společným dělitelem čísel a, b, jestliže je dělitelem obou těchto čísel. Podobně lze definovat společného dělitele více čísel.
Příklad B.2.1. Společným dělitelem všech sudých čísel je 2.
Příklad B.2.2. Společnými děliteli čísel 64 a 100 jsou čísla 1, 2 a 4. Číslo 4 je největším společným dělitelem daných čísel.
Největší společný dělitel dvou přirozených čísel je zřejmě jednoznačně definovaný.
Společný dělitel má také řadu vlastostí:
Věta B.2.3. Společný dělitel d čísel a, b je i dělitelem jejich součtu a rozdílu:
∀a, b, d ∈ N : (d|a ∧ d|b) ⇒ d|(a ± b)
Důkaz. Jestliže d dělí a i b, pak existují přirozená čísla k, l taková, že a = kd, b = ld.
Pak ovšem a ± b = kd ± ld = d(k ± l), tedy součet i rozdíl čísel a, b je násobkem d.
Číslo d je jejich dělitelem, což jsme chtěli dokázat.
Tuto vlastnost můžeme ilustrovat na příkladu společného dělitele 4 čísel 20 a 28,
viz Obrázek B.2. Součet 48 = 20 + 28 obou čísel je opět dělitelný čtyřmi, stejně tak
rozdíl 8 = 28 − 20.
Věta B.2.4. Mějme společný dělitel d čísel a, b, kde a > b. Pak d je dělitelem z po
dělení a číslem b.
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Obrázek B.2: Dělitelnost čtyřmi součtu a rozdílu čísel 20 a 28
Důkaz. Z předpokladu obdržíme, že existují přirozená čísla k, l taková, že a = kd,
b = ld. Podle věty o dělení se zbytkem existuje právě jedno přirozené m takové, že
a = mb + z. Dosazením obdržíme
kd = m(ld) + z.
Z poslední rovnosti vyjádříme z jako z = kd − m(ld) = d(k − ml). Číslo d je tedy
dělitelem zbytku z, což jsme chtěli dokázat.
Příklad B.2.5. Čísla a = 120 a b = 32 mají společné dělitele 1, 2, 4 a 8. Protože
120 = 3 · 32 + 24, má být podle uvedené věty i zbytek 24 dělitelný všemi společnými
děliteli, což snadno ověříme i přímým výpočtem.
Protože číslo d v předchozích dvou větách značilo libovolného společného dělitele
čísel a a b, musí uvedené vztahy platit i pro největšího společného dělitele. Díky tomu
můžeme sestavit metodu hledání největšího společného dělitele dvou čísel, zvanou
Eukleidův algoritmus.

Cvičení
1. Určete zpaměti všechny společné dělitele dvojic čísel 5 a 30; 4 a 10; 8 a 28.
2. Určete zpaměti největšího společného dělitele dvojic čísel 5 a 30; 4 a 10; 8 a 28.
3. Zakreslete obrázek, který ukáže, že čísla 9 a 13 jsou lichá čísla. Dokážete pomocí
těchto obrázků ukázat, že součet těchto čísel je sudé číslo?

B.3

Eukleidův algoritmus

Matematický algoritmus je stručně řečeno metoda, která má následující vlastnosti:
• Výsledek metody nezávisí na ničem jiném než na vstupních hodnotách a jednotlivých výpočtech (krocích) předepsaných metodou. To mimo jiné znamená, že
pro stejné vstupní hodnoty obdržíme tentýž výsledek.
• Metoda skončí po konečně mnoha výpočtech (krocích).
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• Metoda je dostatečně obecná, tj. lze ji použít pro libovolné vstupní hodnoty předepsané formy. V našem případě bude algoritmus fungovat pro libovolnou dvojici přirozených čísel.
Jednoduchým příkladem algoritmu je právě Eukleidův algoritmus, kterým vypočítáme největšího společného dělitele dvou čísel. Využívá toho, že vezmeme-li dvě přirozená čísla a, b, kde a > b, pak D(a, b) = D(a − b, b). Tedy větší z čísel nahradíme
rozdílem těchto dvou čísel a podle věty B.2.3 se největší společný dělitel nezmění.
Eukleidův algoritmus můžeme formálně zapsat následovně:
E UKLEID ŮV ALGORITMUS 1 ( S OD ČÍTÁNÍM )
V STUP : Dvě přirozená čísla a, b.
V ÝSTUP : Největší společný dělitel čísel a, b.
A LGORITMUS : Použijeme proměnné x a y.
1. Za x vezmi a, za y vezmi b.
2. Jestliže x = y, pak největší společný dělitel čísel a a b je x. Algoritmus končí.
3. Jestliže je x < y, zaměň čísla x a y.
4. Číslo x nahrad’ číslem x − y.
5. Vrat’ se k bodu 2.
Příklad B.3.1. Pro lepší pochopení si předvedeme Eukleidův algoritmus na hledání
největšího společného dělitele čísel a = 38 a b = 14. Projděme algoritmus krok za
krokem:
1. Položíme x = 38 a y = 14.
2. Protože 38 6= 14, pokračujeme k dalšímu kroku.
3. 38 > 14, proto pokračujeme k dalšímu kroku.
4. Veličinu x změníme na 38 − 14 = 24.
5. Vrátíme se k bodu 2.
...
Pokračujeme stejným způsobem dál. Takový zápis je však zdlouhavý. Průběh algoritmu raději stručně zapíšeme do tabulky:
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Obrázek B.3: Eukleidův algoritmus graficky
x
38
24
10
14
4
10
6
2
4
2

y
14
14
14
10
10
4
4
4
2
2

Zaměnění čísel.
Zaměnění čísel.

Zaměnění čísel.
Algoritmus končí.

Největší společný dělitel čísel 38 a 14 je číslo 2. To snadno zkontrolujeme i pomocí
prvočíselného rozkladu: Protože 38 = 2 · 19, 14 = 2 · 7, dvojka je největší společný
dělitel těchto čísel.
Řádky se zaměňováním čísel přitom můžeme vynechat, jen tabulku prodlužují.
Eukleidův algoritmus můžeme znázornit pomocí čtverců a obdélníků (viz Obrázek B.3). Začneme-li odstřihávat z obdélníku 38 × 14 co největší čtverce, nakonec
nám zbydou jako nejmenší čtverce se stranou délky 2.
Eukleidův algoritmus se vyplatí používat pro veliká čísla, která se nesnadno rozkládají na prvočísla. Kdybychom například chtěli najít D(3421, 1007) pomocí prvočíselného rozkladu, bylo by to obtížnější, než pomocí Euklidova algoritmu:
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3421
2414
1407
1007
607
400
207
193
179
···
39
25
14
11
3
2
1

1007
1007
1007
400
400
207
193
14
14
···
14
14
11
3
2
1
1

Uvědomte si, že celý postup můžeme zrychlit, pokud odečteme rovnou násobky
menšího z čísel. Například v místě vynechaných úprav v předchozí tabulce jsme odečetli vlastně desetinásobek 14. Zde je tedy vynecháno devět řádků.
Na závěr se zmiňme ještě o konečnosti Eukleidova algoritmu. Protože v jednotlivých krocích odčítáme od sebe přirozená čísla, dostaneme vždy přirozené číslo, které
je menší než větší z původních hodnot. Tím se daná čísla zmenšují. Nikdy však se
nezmenší pod jedničku, tedy algoritmus musí skončit.

Cvičení
Pomocí Eukleidova algoritmu určete největšího společného dělitele čísel
1. 19 a 11;
2. 54 a 21;
3. 221 a 17;
4. 384 a 738;
5. 17115 a 8785.

B.4

Eukleidův algoritmus s dělením

Eukleidův algoritmus s odečítáním násobků je rychlejší. To nás vede k použití odečítání největších možných násobků y od x. Ve skutečnosti hledáme zbytek po dělení x
číslem y, nebot’ opakovanému odčítání stejného čísla odpovídá dělení.
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Algoritmus pak můžeme upravit následovně:
E UKLEID ŮV ALGORITMUS 2 ( S D ĚLENÍM )
V STUP : Dvě přirozená čísla a, b.
V ÝSTUP : Největší společný dělitel čísel a, b.
A LGORITMUS : Použijeme proměnné x a y.
1. Za x vezmi a, za y vezmi b.
2. Jestliže y = 0, pak největší společný dělitel čísel a a b je x. Algoritmus končí.
3. Číslo x nahrad’ zbytkem po dělení x číslem y.
4. Zaměň čísla x a y.
5. Vrat’ se k bodu 2.
Příklad B.4.1. Pro čísla 38 a 14 bude algoritmus vypadat následovně:
38 : 14 = 2, zbytek 10; 14 : 10 = 1, zbytek 4;
4 : 2 = 2, zbytek 0. ⇒ D(38, 14) = 2.

10 : 4 = 2, zbytek 2;

Algoritmus můžeme zapsat tabulkou:
34
14
10
4
2

14
10
4
2
0

Největšího společného dělitele najdeme v posledním řádku vlevo.
Příklad B.4.2. Eukleidův algoritmus pro čísla 3421 a 1007 vypadá následovně:
3421
1007
400
207
193
14
11
3
2
1

1007
400
207
193
14
11
3
2
1
0

Největší společný dělitel je tak 1.
Jak je Eukleidův algoritmus rychlý? Kolik dělení je třeba k nalezení největšího
společného dělitele? Gabriel Lamé (1795–1870) ukázal, že počet dělení je nejvýše
roven pětinásobku počtu cifer menšího ze vstupních čísel.
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Cvičení
Pomocí zrychleného Eukleidova algoritmu určete největšího společného dělitele čísel
1. 784 a 1920;
2. 1196 a 2678;
3. 111111 a 234561.

B.5

Eukleidův algoritmus pro celá čísla

Eukleidův algoritmus můžeme zobecnit i pro celá čísla. Dělitelnost lze pro ně snadno
rozšířit: Řekneme, že celé číslo d dělí celé číslo a, jestliže existuje celé číslo k takové,
že a = kd.
Příklad B.5.1. Viděli jsme, že děliteli čísla 21 v přirozených číslech jsou čísla 1, 3,
7 a 21. Pokud však zkoumáme dělitele čísla 21 v celých číslech, pak dělitelů najdeme
více, a to −21, −7, −3, −1, 1, 3, 7 a 21. Tedy celočíselných dělitelů je dvakrát tolik.
Podobně společnými děliteli čísel −100 = −4 · 25 a 64 = 4 · 16 jsou čísla −4,
−2,−1, 1, 2 a 4.
Největšího společného dělitele pak definujeme stejně jako v přirozených číslech.
A opět pro jeho hledání můžeme použít Eukleidův algoritmus, stačí v něm změnit
pouze první bod:
1’. Za x vezmi |a|, za y vezmi |b|.
Příklad B.5.2. Najděme D(−42, 57). Tedy položíme x = | − 42| = 42 a y = |57| =
57 a postup zapíšeme do tabulky:
57
42
15
12
3

42
15
12
3
0

Zjistili jsme, že D(−42, 57) = 3.
Uvědomte si, že Eukleidův algoritmus není nutné provádět až do konce. Například
jsme mohli skončit už ve třetím kroku, protože víme, že největší společný dělitel 15
a 12 je číslo 3 a tudíž musí být i největším společným dělitelem původní dvojice čísel.

Cvičení
Pomocí zrychleného Eukleidova algoritmu určete největšího společného dělitele čísel
1. −86 a −57;
2. 176 a −452;
3. −259434 a 453974.
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B.6

Eukleidův algoritmus se zápornými zbytky

V předchozích algoritmech s dělením se zbytkem jsem předpokládali, že zbytek z je
kladný a přirozeně menší než y (jinak bychom mohli „odečíst větší násobek y“), tedy
0 ≤ z < y. Může být však výhodné připustit záporné zbytky, pak budeme požadovat,
aby
1
1
− y<z≤ y
2
2
Příklad B.6.1. Jestliže dělíme číslo 60 šestnácti a pracuje pouze s kladnými zbytky,
obdržíme
60 = 3 · 16 + 12, tedy zbytek je 12.
Pokud připustíme záporné zbytky, můžeme „šestnáctku odečíst ještě jednou“ a dostaneme
60 = 4 · 16 − 4, tedy zbytek je (−)4.
Přitom číslo 4 je menší než 12, což urychlí další postup algoritmu. Všimněte si, že
−8 < (−)4 ≤ 8, kde 8 = 21 · 16
V algoritmu pak budeme pracovat s absolutními hodotami x a y.
Příklad B.6.2. Najděme největšího společného dělitele čísel 511 a 287. Použijeme
následující dělení se zbytkem:
511 = 2 · 287 − 63, zbytek (−)63; 287 = 5 · 63 − 28, zbytek (−)28;
63 = 2 · 28 + 7, zbytek 7; 28 = 4 · 7, zbytek 0.
Vlevo je uvedený zápis tabulkou tohoto algoritmu, vpravo pak používáme-li kladné
zlomky:
511
287
63
35
7

511
287
224
63
35
28
7

287
(−)63
35
(−)7
0

287
224
63
35
28
7
0

Největší společný dělitel čísel 511 a 287 je číslo 7.

Cvičení
Najděte největšího společného dělitele následujících dvojic čísel pomocí algoritmu se
zápornými zbytky a porovnejte je s algoritmem s pouze kladnými zbytky:
1. 816 a 316;
2. 4209 a 1128.
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B.7

Eukleidův algoritmus pro mnohočleny

Dělitelnost můžeme užít i pro mnohočleny jedné proměnné s reálnými koeficienty.
Můžeme tak zkoumat dělitelnost mnohočlenů x2 +4x−5, −7x5 +6x, ale i 1, kterou
chápeme také jako mnohočlen. Připomeňem, že stupněm mnohočlenu rozumíme nejvyšší mocninu proměnné, která se v něm objevuje. Nenulovým číslům je pak přiřazen
stupeň 0, nule je přiřazen stupeň −∞.
Definice dělitelnosti (nenulových) mnohočlenů se opět podobá předchozím: Řekneme, že nenulový mnohočlen D(x) dělí mnohočlen A(x), jesliže existuje nenulový
mnohočlen K(x) takový, že
D(x) = K(x) · A(x).
Příklad B.7.1. Mnohočlen x − 3 dělí mnohočlen x2 − 9, protože x2 − 9 = (x + 3) ·
(x − 3). Všechny dělitele mnohočlenu x2 − 9 však přímo vypsat nemůžeme. Kromě
mnohočlenů 1, −1, x − 3, −(x − 3), x + 3, −(x + 3), x2 − 9 a −(x2 − 9) bychom
museli přidat i jejich číselné násobky. Například mnohočlen 12 (x − 3) je dělitelem
x2 − 9, protože


1
2
(x − 3) .
x − 9 = (2x + 18) ·
2
Společný dělitel dvou mnohočlenů A(x) a B(x) je opět mnohočlen, který dělí
každý z daných mnohočlenů.
Příklad B.7.2. Společnými děliteli mnohočlenů x2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2) a x2 −
3x − 10 = (x − 5)(x + 2) jsou tak mnohočleny 1, x + 2 a jejich (nenulové) číselné
násobky.
Tato nejednoznačnost se odráží i v nejednoznačnosti největšího společného dělitele
dvou mnohočlenů. Největší společný dělitel mnohočlenů A(x) a B(x) je libovolný
společný dělitel D(x) největšího možného stupně.
Příklad B.7.3. Největší společný dělitel mnohočlenů x2 + 5x + 6 a x2 − 3x − 10 je
mnohočlen x + 2 nebo jeho libovolný číselný násobek.
Pro hledání největšího společného dělitele mnohočlenů se nejčastěji používá Eukleidův algoritmus s dělením. Opět totiž platí tvrzení, že libovolný dělitel dvou mnočlenů dělí i zbytek po jejich dělení. Důkaz probíhá obdobně jako pro přirozená čísla.
E UKLEID ŮV ALGORITMUS 3 ( PRO MNOHO ČLENY )
V STUP : Dva mnohočleny A(x), B(x).
V ÝSTUP : Největší společný dělitel mnohočlenů A(x), B(x).
A LGORITMUS : Použijeme proměnné X(x) a Y (x).
1. Za X(x) vezmi A(x), za Y (x) vezmi B(x).
2. Jestliže Y (x) = 0, pak největší společný dělitel mnohočlenů A(x) a B(x) je
X(x). Algoritmus končí.
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3. Mnohočlen X(x) nahrad’ zbytkem po dělení X(x) mnohočlenem Y (x).
4. Zaměň mnohočleny X(x) a Y (x).
5. Vrat’ se k bodu 2.
Ve výpočtech budeme používat jeden trik. Víme, že pokud vynásobíme některý
z daných mnohočlenů nenulovým reálným číslem, dostaneme ve výsledku mnohočlen,
který se od původního výsledku liší jen číselným násobkem. Přitom největší společný
dělitel mnohočlenů je určen jednoznačně právě až na číselný násobek. Tedy podstata
výsledku se nezmění a nám se bude lépe počítat.
Příklad B.7.4. Najděme největšího společného dělitele mnohočlenů A(x) = 2x4 +
12x3 +11x2 −39x−58 a B(x) = 2x3 +16x2 +41x+34. Nejprve položme X(x) = A(x)
a Y (x) = B(x). Pak
X(x) : Y (x) = (2x4 + 12x3 + 11x2 − 39x − 58) : (2x3 + 16x2 + 41x + 34) =
= x − 2, zbytek 2x2 + 9x + 10.
V dalším kroku položíme X(x) = 2x3 + 16x2 + 41x + 34 a Y (x) = 2x2 + 9x + 10.
1
7
X(x) : Y (x) = (2x3 + 16x2 + 41x + 34) : (2x2 + 9x + 10) = x + , zbytek − x − 1.
2
2
Protože největší společný dělitel je určen jednoznačně
až na reálný násobek, můžeme

v dalším kroku použít Y (x) = (−2) − 12 x − 1 = x + 2.
X(x) : Y (x) = (2x2 + 9x + 10) : (x + 2) = 2x + 5, zbytek 0.
Největším společným dělitelem mnohočlenů A(x) a B(x) je tak 2x + 5.
Proč je zajímavé se děliteli mnohočlenů zabývat? Napoví následující věta:
Věta B.7.5. Číslo c je kořenem mnohočlenu P (x) právě tehdy, když je P (x) dělitelný
mnohočlenem x − c. Pak existuje mnohočlen Q(x) takový, že P (x) = (x − c)Q(x).
Hledáme-li tak společné kořeny dvou mnohočlenů, stačí nám určit kořeny jejich
největšího společného dělitele. Přitom nevadí, když jsou dané mnohočleny vysokých
stupňů, podstatné je, když má nízký stupeň jejich největší společný dělitel. Také pomůže, je-li speciálního tvaru, který umíme rozložit pomocí vzorečků.
Příklad B.7.6. Najděte všechny společné kořeny mnohočlenů A(x) = 2x7 + 11x6 +
19x5 − 2x4 − 2x3 − 11x2 − 19x + 2 a B(x) = x6 + 6x5 + 11x4 − x2 − 6x − 11. Celý
průběh Eukleidova algoritmu je zapsaný v následující tabulce:
2x7 + 11x6 + 19x5 − 2x4 − 2x3 − 11x2 − 19x + 2

x6 + 6x5 + 11x4 − x2 − 6x − 11

x6 + 6x5 + 11x4 − x2 − 6x − 11

3x5 + 9x4 − 3x − 9

x5 + 3x4 − x − 3

2x4 − 2

4

x −1

0
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Násobení (resp. dělení) zbytku vhodným číslem je zapsáno za lomítkem. Všechny společné kořeny obou mnohočlenů jsou tak kořeny mnohočlenu
x4 − 1 = (x2 − 1)(x2 + 1) = (x − 1)(x + 1)(x2 + 1),
tedy z reálných čísel jsou to právě 1 a −1. Dosazením snadno zkontrolujeme, že
A(1) = A(−1) = 0 a B(1) = B(−1) = 0.
Hledání kořenů mnohočlenů vysokých stupňů je obecně velmi náročné. Většinou
se jejich kořeny hledají přibližnými metodami. Ty však vycházejí z jiných částí matematiky než dělitelnost.

Cvičení
1. Najděte největšího společného dělitele mnohočlenů:
a) 6x3 + 35x2 + 21x − 20 a 6x3 + 41x2 + 80x + 48;
b) 2x4 − 7x3 − 17x2 + 58x − 24 a 6x4 + 13x3 − 74x2 + 53x − 10;
c) 3x5 − 2x4 + 6x3 − 24x2 + 16x − 48 a x4 + 3x3 − 8x − 24.
2. Určete společné kořeny mnohočlenů z předchozího cvičení.
3. Dokažte tvrzení, že jestliže mnohočlen D(x) je společným dělitelem mnohočlenů A(x) a B(x), pak dělí i zbytek po jejich dělení.
4. Pomocí předchozího tvrzení dokažte, že pro každé dva mnohočleny A(x) B(x)
platí D(A(x), B(x)) = D(B(x), Z(x)), kde Z(x) je zbytek po dělení A(x) :
B(x).

Řešení cvičení
Základní pojmy a vlastnosti dělitelnosti

1. 1, 2, 5, 10; 1, 2, 3, 4, 6, 12; 1, 2, 4, 8, 16;
1, 3, 9, 27.
Společní dělitelé
2. 23.

1. 1 a 5; 1 a 2; 1, 2 a 4.
2. 5; 2; 4.
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3.

Eukleidův algoritmus pro celá
čísla
1. 1.
2. 4.
3. 142.

Eukleidův algoritmus
1. 1.
2. 3.
3. 17.
4. 6.
5. 35.

Eukleidův algoritmus s dělením
1. 16.
2. 26.
3. 3.

Eukleidův algoritmus se zápornými zbytky
1. 4.
2. 3.

Eukleidův algoritmus pro mnohočleny
1. a) 3x + 4; b) 2x2 − 5x + 2; c) x3 − 8.
2. a) − 43 ; b) 2, 12 ; c) 2.
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