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ABSTRAKT 

Název práce: Počátky řecké matematiky – Thalés, Pythagoras a Eukleidés 

Autor práce: Gabriela Ebelová 

Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky 

Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. 

Práce se zabývá novým pohledem na historii matematiky v Řecku a jeho využitím 

při výuce matematiky v dnešní době. V první části jsou představeni tři matematici 

řecké doby a to Tháles, Pythagoras a Eukleidés. Je popsán jejich život 

a významná díla.  

Druhá část je věnována rozboru knihy Arpáda Szaba The Begginings of Greek 

Mathematics. Je zde představen jeho odlišný pohled na historii řecké matematiky.   

Obsahem třetí a poslední části je využití historie při výuce matematiky. Také 

porovnání výukových metod v historickém Řecku a současné době.   

Klíčová slova: historie matematiky, Arpád Szabó, výuka matematiky  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: The beginnings of Greek mathematics - Thales, Pythagoras and Euclid 

Author: Gabriela Ebelová 

Department: Department of Matematics and Mathematical Education 

Supervisor: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. 

The work deals with a new look at the history of mathematics in Greece and its 

use in teaching mathematics today. The first part presents the three 

mathematicians Thales, Pythagoras and Euclid. It describes their lives and 

important works. 

The second part of the book is devoted to the analysis Arpad Szabo The 

Begginings of Greek Mathematics. There is presented a different view of the 

history of Greek mathematics.  

Content of the third and last part is the use of history in the teaching of 

mathematics. Also, comparing teaching methods in historical Greece and 

currently. 

Klíčová slova: history of mathematics, Arpád Szabó, teaching of mathematics  
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Úvod 

Tato práce pojednává o počátcích řecké matematiky. Toto téma jsem si zvolila, 

protože mě vždy fascinovalo, jakým způsobem je možné se poučit z jedné 

z nejdůležitějších etap ve vývoji matematiky. Co stálo za nějakým tvrzením, 

a jakým způsobem tehdy autor přišel na jeho správnost. První část práce se pokusí 

ukázat historii matematiky tak, jak je všeobecně rozšířena v současné době. 

Konkrétně se bude věnovat matematikům Thaletovi, Pythágorovi a Eukleidovi. 

Stručným způsobem bude popsán jejich život a nejvýznamnější dílo. 

Druhá část práce bude popisovat alternativní pohled na tuto historii. Konkrétně 

pohled historika a filozofa Arpáda Szaba, který napsal knihu The Beginnings of 

Greek Mathematics. Obsahem této knihy je rozbor počátků matematiky v Řecku 

odlišným způsobem. Autor bere jednotlivé pojmy z historie matematiky a dívá se 

na ně pohledem lingvisty. Tudíž hledá počátky jednotlivých pojmů ve staré 

řečtině a způsob, jakým se začaly používat v matematice. Cílem této práce je 

právě představení tohoto pohledu na historii matematiky.  

Ve třetí části práce se objeví porovnání metody vyučování ve starém Řecku 

a dnešní době. Ačkoli školní docházka v antice nebyla rozvinuta způsobem, jaký 

je znám z dneška, dají se najít významní učitelé, kteří předávali znalosti dalším 

generacím. K tomuto porovnání patří také metody řešení úloh, které se postupem 

času změnily. V dnešní výuce se historie matematiky převážně nevyskytuje 

a právě alternativní pohled, který nabízí Szabó, by tuto skutečnost mohl změnit. Je 

mým cílem osvětlit důsledky, které by tento pohled mohl přinést do výuky 

matematiky.  

Matematika se začala rozvíjet již v dávnověku. Člověk začal cítit potřebu popsat 

věci, se kterými se setkává každý den. Potřeboval například poměřovat velikosti, 

nebo porovnávat množství. Postupným přidáváním a ubíráním (kamínků na 

hromádce, zářezů na holi, apod.), zbytky a přebytky se dostávaly ke shodnému 

množství určitého produktu. Získávání těchto praktických zkušeností vedlo 

k postupnému vytvoření abstraktního pojmu čísla, a k rozvoji práce s ním. 
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Další rozvoj matematických poznatků byl do velké míry ovlivněn společenskou 

praxí. Rozvíjely se profese, jako jsou zemědělci, stavitelé, úředníci a kupci, kde se 

využití matematiky stalo skoro nenahraditelné. Například řecký historik 

Hérodotos, Ciceronem nazýván také jako „Otec dějepisu“, uvádí ve svých 

Dějinách o egyptském králi Sesóstrisovi: 

Tento král prý rozdělil půdu mezi všechny Egypťany a každému přidělil stejně 

velký čtverhranný díl, podle toho pak určil daně a nařídil, aby byly odváděny 

ročně. Jestliže řeka někomu kus pozemku urvala, přišel ke králi a oznámil, co se 

stalo. Král poslal své lidi, aby věc zhlédli a vyměřili, o kolik se pozemek zmenšil, 

aby pak jeho majitel platil nařízenou daň úměrně podle zbylé výměry. Myslím, že 

tak vzniklo zeměměřičství a dostalo se do Řecka. (Hérodotos 2004, s. 134) 

Je vidět, že vedle stále se opakujících skutečností (empirie) se začalo uplatňovat 

i porovnávání (komparace), vedoucí ke schopnosti oddělit se od konkrétních jevů 

a vytvořit jejich abstraktnější verzi, která by dále vedla k vytvoření obecných 

pravidel a teorie práce s nimi.  

Jak se měnilo myšlení lidí a společnost, měnily se i požadavky na matematiku. 

Těmto změnám podléhaly jak matematické metody, které se postupem času 

zdokonalovaly, tak matematické pojmy. Postupem času vznikla matematika jako 

věda, která, ačkoli vzešla ze zkoumání reálného světa, dosáhla takového stupně 

abstrakce, že se stává nástrojem i v ostatních oblastech lidského poznání.  

Matematika se rozvíjela nerovnoměrně, a to hlavně díky různému stupni rozvoje 

v dané lokalitě. Základními faktory ovlivňujícími úroveň matematiky byly hlavně 

ekonomická stabilita (která dávala jak příležitosti ke studiu, tak příležitosti 

k využití matematiky) a také dostatečný kulturní a sociální rozvoj. Základními 

etapami ve vývoji matematiky, které vychází z rozdělení Jaroslava Folty v knize 

Dějiny matematiky I (Folta 2004, s. 12 a 13), jsou: 

Období tvorby elementárních matematických pojmů (paleolit – 

6. stol. př. n. l.) je nejdelší etapou. Je obdobím prvotního rozvoje matematiky.  Do 

této doby je zařazena mimo jiné i doba matematiky mezopotamské, nebo 
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egyptské. Začínají se formovat jednotlivá samostatná odvětví matematiky, jako je 

aritmetika, nebo třeba geometrie. Znalosti se předávali formou příkladů. A nová 

tvrzení vznikala převážně formou pokusů a omylů. Také se věnovali příkladům, 

které vyžadovali určité teoretické znalosti.  

Je zřejmé, že teorie zaujímala v egyptské matematice určité místo. Teoretických 

znalostí bylo třeba, např. k určení způsobu výpočtu objemu komolého jehlanu, 

protože na to by s pouhou empirií nevystačili. Konečně, ačkoliv Egypťané neznali 

algebraické vzorce, existovalo několik druhů obecných postupů na řešení úloh 

stejného typu a plným právem je můžeme považovat za nesmělé začátky 

algebraické metody (Kolman 1968, s. 42). 

Jako příklad je možné uvést babylonské řešení problémů, které vedou ke 

kvadratickým rovnicím. Neznámé nazývali „šířka“ a „délka“, jejich násobek 

„plocha“, nebo „násobenec“, a jeho převrácenou hodnotu „násobitel“. Jeden 

příklad takové úlohy uvádí Kolman (Kolman 1968, s. 37). K pochopení příkladu 

je potřeba si uvědomit, že Babyloňané používali šedesátkovou soustavu. 

(Kolman 1968, s. 51).  

Násobenec a násobitel 2 0 0 33 20.  

Násob [0] 30, 1 0 0 16 40.  

Násob 1 0 0 16 40 a 1 0 0 16 40. 1 0 0 33 20 4 37 46 40. 

Odečti 1. Zbude [0 0 0] 33 20 4 37 46 40.  

Co musíme mezi sebou násobit, aby výsledek byl [0 0 0] 33 20 4 37 46 40.  

Násob [0 0 ] 44 43 20 a [0 0 ]44 43 20. [0 0 0] 33 20 37 46 40.  

Přičti [0 0 ] 44 43 20 k 1 0 0 16 40. 1 0 45 je násobenec.  

Odečti [0 0 ] 44 43 20 od 1 0 0 16 40. [0 ] 59 15 33 20 je násobitel.  

Přepíšeme-li tuto úlohu a úlohy jí podobné i jejich řešení do naší algebraické 

symboliky, dostaneme: 
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푥 +
1
푥 = 푎; 푥 =

푎
2 +

푎
2 − 1; 	푥 =

푎
2 −

푎
2 − 1. 

Jiný typ úlohy měl tvar 푥 + 푦 = 푎; 푥푦 = 푏. Na tento “normální tvar se daly 

převést všechny babylonské úlohy… 

Tato ukázka ilustruje stupeň rozvoje předřecké matematiky. Je vidět, že již 

Babyloňané uměli řešit rovnice druhého stupně za použití substituce. Právě 

v tomto příkladu se snoubí znalosti z více matematických disciplín, a ukazuje tak, 

jaký byl rozsah znalostí v období tvorby elementárních matematických pojmů.  

Období matematiky konstantních veličin (6. stol. př. n. l. – 16. stol.) bychom 

mohli rozdělit na tři samostatné skupiny, první by bylo Řecko a začátky vytváření 

deduktivní matematiky, druhou je matematika arabská, a třetí, do které by byl 

zařazen rozvoj elementární matematiky ve středověké Evropě. V tomto období se 

matematika věnovala převážně číslům a práci s nimi, také různým veličinám 

a poznání geometrických útvarů.  

V období matematiky proměnných veličin (17. a 18. stol.) vzniká matematika, 

která by se dala nazvat matematikou pohybu. Díky hlubší propojenosti s fyzikou 

se začíná rozvíjet teorie analytické geometrie, diferenciálního a integrálního počtu 

a v neposlední řadě mechaniky.  

Období současné matematiky (19. stol. – současnost) je poslední období. 

Matematika dosáhla takové úrovně, že dokáže řešit velké množství problémů, 

které jí jsou předkládány. Proto se uchyluje k rozboru již nalezených výsledků. 

Ráz matematiky tohoto období je vysoce abstraktní, díky tomu se zvyšuje její 

možnost proniknout do problematiky světa. Také značně zvyšuje její 

aplikovatelnost ve velkém množství oborů. 
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1 Základní poznatky matematiky v Řecku 

Deduktivní matematika v Řecku se rozvíjí „na pozadí“ vzniku vědy obecně. 

Základním předpokladem pro vznik vědy je impulz k přechodu od praxe k teorii. 

Koncepce vědy v Řecku by se dala charakterizovat jako uspořádaný a ověřený 

systém znalostí. Aby bylo možné k tomuto konceptu dospět a uplatnit ho, je 

potřeba nejdříve vytvořit dvě základní teorie, a to teorii důkazu a definice. Bez 

důkazu není možné znalosti ověřit, a teorie definování dává možnost tyto znalosti 

systematizovat. Dalším důležitým aspektem je možnost znalosti předat 

jednoduchým způsobem. K tomuto přispěla změna systému zápisu čísel, 

a přechod z hieroglyfů na abecedu.  

Dokazování je jedním ze stěžejních stavebních kamenů matematiky. Obdobně 

jako v rétorice je potřeba „protivníka“ pádnými argumenty přesvědčit o pravdě, 

protože na jednu věc mohou být dva různé pohledy. Například na obrázku č. 1 je 

vidět, že kruhy uprostřed se zdají na první pohled různě veliké, ale ve skutečnosti 

tomu tak není. Nejjednodušším důkazem toho, že jsou stejně veliké, je jejich 

fyzické překrytí. Obdobným způsobem probíhaly i první důkazy v Řecku.   

 

Obrázek č. 1 

Právě tento typ důkazu můžeme pozorovat již u Thaleta. Je to důkaz tzv. vhledem 

(např. shodnost úhlů u základny v rovnoramenném trojúhelníku). Tento typ 

důkazu je právě pro geometrii jednodušší, protože shodnost se dá poznat na 

základě porovnání. Když se ale začali pythagorejci věnovat převážně aritmetice, 
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s tímto typem důkazu si nevystačili. Dokazují pomocí počítání a přesné 

manipulace s čísly, což postrádá obecnou úroveň, které dosáhl až Eukleidés. Často 

jsou také používána tvrzení, která nejsou dokázána. Právě doplněním přesných 

postulátů (tvrzení platných, na základě kterých se dají dokazovat další) dosáhl 

Eukleidés potřebné úrovně obecnosti, na které je postavena dnešní matematika. 

Na Eukleidových důkazech je vidět neuvěřitelná systematičnost. Každý důkaz je 

zakončen doslovným opakováním věty, a doplněn slovy: „jak mělo být 

dokázáno“. Proklus se ve svém komentáři k Základům zmiňuje o tom, že právě 

toto zakončení každého důkazu dává možnost rozlišit co je věta, a co pouze 

problém, který je třeba řešit (často pouze zkonstruovat). Říká, že to co je 

zakončeno větou: „jak mělo být dokázáno“ je věta, a naopak problém bývá 

zakončen „jak mělo být uděláno“. (Proclus 1970, s. 81) 

Hezkou ukázkou jednoho takového problému je rozprava mezi Sókratem 

a otrokem, kterou uvádí Szabó (Szabó 1978, s. 189 – 190). Sókratés nakreslí 

čtverec a požádá otroka, aby nakreslil taky čtverec, ale takový, který bude mít 

přesně dvojnásobný obsah, než ten původní. Celkem nepřekvapivě otrok začal 

tím, že zdvojnásobil stranu čtverce, ale na jednoduchém obrázku mu Sókratés 

ukázal, že tak se obsah zvětší na čtyřnásobek. Tak vyzkoušeli rozřezat tento 

čtverec na čtyři menší, a ty potom naskládat kolem. Samozřejmě k doplnění na 

ucelený čtverec jim to nestačilo, to by těch částí potřebovali pět, a to nelze. Tak se 

Sókratés svolil, že otrokovi ukáže správné řešení. Když si představí strany 

původního čtverce jako úhlopříčky a vytvoří nad nimi čtyři čtverce, tak bude vždy 

polovina jednoho z nových čtyř čtverců uvnitř původního, a druhá polovina vně. 

Tyto čtyři nové čtverce tudíž dají dohromady jeden, který bude mít dvojnásobný 

obsah (viz obr. 2). 
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Obrázek č. 2 

Jak je vidět, tento obrázek dal jasný důkaz, že touto cestou lze vytvořit čtverec 

s dvojnásobným obsahem. Máme tudíž v jednom jak důkaz „na vlastní oči“, tak 

důkaz matematický. A tak se slovo δείϰνυμι, které původně znamenalo být viděn, 

začalo používat i pro důkazy.  

Definice je druhým pilířem, o který se matematika opírá. Přísné nároky na 

definici pokládá Aristoteles. Podle něj definice odpovídá na otázku „co je věc?“, 

a nikoli „zda je?“ (Šír 2011, s. 33). Na druhou otázku se v geometrii odpovídá 

důkazem. Jako základní pravidlo předkládá, že novou věc je potřeba definovat 

pomocí věcí dřívějších, a tudíž již známých. Aby mohl být tento požadavek 

splněn, je potřeba zavést pojmy nedefinované a položit je jako základ. V knize 

Řecké matematické texty jsou uvedeny tyto nedefinované pojmy: část, délka, 

konec, šířka, sklon, stejný, do nekonečna, souvislý, rozestup, celek, plocha, 

veličina, měřit atd. (Šír 2011, s. 34). Další podmínkou, kterou klade Aristoteles na 

správnou definici, je její převoditelnost do praxe. To znamená, že podle definice 

je možné daný objekt zkonstruovat. 

Szabó popisuje část Platónovy knihy Theathetus, která je rozhovorem mezi 

Sókratem a mladým Theathetem, kde se hovoří o definici. Tam Sókratés začíná 

otázkou: „Co je to vědomost?“ a když dostane odpověď, která zahrnuje výčet 

druhů vědomosti, nelíbí se mu to. Začne tedy Theatetovi vysvětlovat, že chtěl 

přesnou, úplnou a základní definici. Sám mu ukazuje na příkladu, jak si to 

představoval. Když se Vás někdo zeptá: „Co je to hlína?“, ani by vás nenapadlo 
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začít vyjmenovávat jednotlivé druhy hlíny používané hrnčíři, ale pokusíte se podat 

jednotnou a úplnou definici hlíny. (Szabó 1978, s. 43-44). 

Na tomto příkladu můžeme pozorovat rozdíl mezi výčtem druhů a jasnou, úplnou 

a základní definicí, kterou v matematice požadujeme. Třeba sudá čísla, když je 

řečeno: „Sudá čísla jsou dva, čtyři, šest…“, tak nic nezaručí, že třeba sedm není 

sudé číslo. Naopak popis: „Sudá čísla jsou dělitelná bezezbytku číslem dvě.“ už 

číslo sedm do sudých nepustí.  

Bylo vidět, že je významový rozdíl mezi definicí v obecném životě a přesnou 

matematickou definicí. V řečtině existovalo slovo ὑποτίϑεσϑαι, které znamenalo 

vymezit. Používalo se jak v matematické, tak v nematematické formě. Jeho 

přesným významem ve formě podstatného jména bylo něco, co může sloužit 

k vymyšlení něčeho jiného. Takový základní stavební kámen pro další konstrukce, 

ať už matematické, nebo lingvistické. 

Tvrzení má hodně společného s dialogy. Jak je známo, tento způsob konverzace 

byl v Řecku velmi oblíbený a také používaný. Například někteří studenti 

vysvětlovali Aristotelovu logiku pomocí dialogů.  

Szabó (Szabó 1978, s. 238) mluví o Platónově názoru, že argumenty používané 

při dialozích by měly vyhovovat vysokým standardům matematické vědy. 

V klasické konverzaci mezi „prostým“ lidem i neprůkazný argument, který bude 

přijatelný, bude dostačujícím pro přijetí stanoviska. Matematice by však takový 

argument nestačil. Při dialozích na akademické půdě by tomu tak být nemělo.    

Jak vypadal zápis čísla v Řecku? Pro rozvoj matematiky byl důležitým mezníkem 

vznik alfabety. Jednak proto, že byla rozhodně jednodušší, než hieroglyfy a také 

proto, že se využívala i k zápisu čísla. Řecká číselná symbolika se, podle časové 

linie, dělí na starší herodiánskou a mladší jónskou (Kolman 1968, s. 78-80).  

S herodiánským zápisem čísla je možné se setkat v průběhu 2. stol. př. n. l. 

Základem je jednotka, která se značí prostou čárou. Ostatní číslice se značí 

velkými počátečními písmeny příslušných slov. Jak tato čísla vypadala, a z jakých 

slov vycházela, ukáže tabulka níže. V prvním řádku jsou původní herodiánské 
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číslice a v druhém současný arabský přepis. Ostatní číslice se vyjadřovali jako 

kombinace těchto základních.  

Mladší systémje jónský systém. Tento systém je bližší dnešnímu zápisu čísel, 

protože je rozdělen do skupin po devíti znacích. Jak vypadala tato čísla je vidět na 

tabulce níže. 

α´ β´ γ´ δ´ ε´ ϛ´ ζ´ η´ ϑ´ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ι´ κ´ λ´ μ´ ν´ ξ´ ο´ π´ ϙ´ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

ρ´ σ´ τ´ υ´ φ´ χ´ ψ´ ω´ ϡ´ 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Každému písmenu v abecedě je přiřazeno jedno číslo. Čárky nad nimi jsou z čistě 

praktických důvodů, aby se čísla nepletla s normálním textem. Je zde užito ještě 

tří zastaralých znaků, a to ϛ (stigma), ϙ (koppa) a ϡ (sampi). Když bylo později 

zapotřebí velkých čísel, byly označovány zprvu vodorovným pruhem nad číslicí, 

│ Π Δ Η Χ Μ 

1 5 10 100 1000 10000 

X Pente Deka Hekaton Chilli Myrioi 
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např. ρ = 100,	aby byla čísla přehlednější. Vyšší řády se také odlišovaly nějakou 

značkou, dost často svislou čárou vlevo dole, např., 훼 = 1000.  

Protože už počet různých značek začal být nepřehledný, pro desítky tisíc se 

používaly tzv. myriády. Bylo to písmeno M, nad (nebo pod) které se opět psala 

písmena z první desítky. Tento způsob zápisu čísel byl celkem nepraktický. 

Neexistence jednotného vzdělávání vedla k tomu, že v každé části země se čísla 

zapisovala s lehkými odlišnostmi, na které si musel nově příchozí zvykat. I přes 

tento nedostatek se udržela až do třináctého století, kdy Fibonacci začal šířit 

pomocí své knihy Liber Abaci  povědomí o jednodušším arabském zápisu číslic. 
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2 Thalés 

Ručení – mučení… Nebohatni špatným způsobem!… Trapná je nečinnost, škodlivá 

nemírnost, obtížná nevzdělanost. Uč i uč se lepšímu. Vzbuzuj spíše závist, než 

soucit! Zachovávej míru! Nevěř všem! (Svoboda 1944, s. 26) Toto jsou tvrzení, 

která ukazují Tháletův pohled na svět.  

V 6. století před n. l. začali Řečtí filozofové pohlížet na svět spíše z faktického 

a racionálního hlediska, ustupovali tak od mytického a nábožensky založeného 

pohledu. Tento nový pohled přál vzniku přírodních věd, tak jako matematice.  

Jedním z těchto filozofů byl i Thalés. Aristoteles ho nazývá prvním filozofem 

řecké éry. 

Protože pocházel z Milétu, který patřil mezi nejvýznamnější města iónské 

civilizace, měl možnost cestovat. Právě v tomto městě totiž končily trasy karavan 

z asijského vnitrozemí. Procestoval celý Egypt a dozvěděl se více o jejich pohledu 

na matematiku.  

O životě Thaleta není možné říct mnoho informací. Předpokládá se, že se narodil 

kolem roku 624 př. n. l. v Milétu. Thalés neměl rodinu, hlavním důvodem byla 

touha po bezstarostnosti. Aby tohoto stavu dosáhl, musel by se vzdát také přátel, 

příbuzných, nebo vlasti. Přesto o několik let později adoptoval svého synovce 

Kybistha, protože lidská duše touží po lásce. Takto popisuje Thaleta Plútarchos 

(Plútarchos 2006, s. 131). 

Byl uznávaným a bohatým občanem, který se věnoval velkému množství oborů. 

Kromě již zmíněné filozofie i astronomii, kde dokázal předpovědět zatmění 

slunce. Byl také dobrým obchodníkem, nakoupil všechny olivové lisy, protože 

předpokládal (na základě předpovědí počasí), že bude dobrý rok. Tím vydělal 

peníze, ne pro peníze samotné, ale aby dokázal, že přírodní vědy mohou být 

i užitečné.  
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2.1 Thaletova matematická práce 

Pět základních tvrzení, jejichž autorem je Thalés, tak jak je uvádí T. Heath ve své 

knize A History of Greek Mathematics. 

(1) Kruh je dělen průměrem na dvě shodné části. 

(2) Úhly u základny rovnoramenného trojúhelníku jsou shodné, i když 

používá zastaralého výrazu podobné, ne přímo shodné.  

(3) Když se protnou dvě přímky, úhel svislý a jemu protilehlý jsou 

shodné. To je mu podle Eudema připisováno, ačkoli Thalés toto tvrzení řádně 

nedokázal. 

(4) Když mají dva trojúhelníky shodné dva úhly a jednu stranu, jsou to 

shodné trojúhelníky (popř. dvě strany a úhel). 

(5) A nakonec asi nejznámější tvrzení tzv. Thaletova kružnice.  Každý 

úhel nad průměrem je pravý. (Heath 1981, str. 130) 

Díky pátému tvrzení by se dalo předpokládat (Heath 1981, str. 134), že Thalés 

znal součet úhlů v pravoúhlém trojúhelníku, který je 180°. Pokud je kružnice 

(viz obrázek č. 3), ve které je úsečka 퐴퐵 průměrem a bod 퐶 bodem na kružnici. 

Přidáním úsečky 푂퐶 vzniknou dva rovnoramenné trojúhelníky. Na základě 

tvrzení číslo 2 mají rovnoramenné trojúhelníky úhly u základny shodné 

(viz 훼	a	훽). Předpoklad, že úhel 퐴퐶퐵 je pravý (tvrzení číslo 5), dává rovnici 

훼 + 훽 = |∢퐴퐶퐵| = 90°. Je vidět, že součet úhlů v pravoúhlém trojúhelníku 

퐴퐵퐶	je	2훼 + 2훽, a to je právě 180°. 
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Obrázek č. 3 

Je snadné rozšířit toto tvrzení na všechny trojúhelníky, protože každý trojúhelník 

může být rozdělen na dva pravoúhlé (viz obrázek č. 4). Z toho vyplývá, že součet 

úhlů |∢푂퐶퐴| + |∢퐶퐴푂| + |∢푂퐴퐵| + |∢퐴퐵푂| = 180° a to je také součet všech 

úhlů v trojúhelníku 퐴퐵퐶. 

 

Obrázek č. 4 

K vytvoření předpokladu, že Thalés znal součet úhlů ve všech trojúhelnících, je 

nutné vědět, že úhel nad přeponou je pravý. K tomuto tvrzení mohl Thalés dospět 

mimo jiné i cestou opsání kružnice pravidelnému čtyřúhelníku, jak uvádí Heath 

(Heath 1968, s. 136).  
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Trojúhelníky 퐵퐶퐷 a 퐴퐶퐷 v pravoúhelníku 퐴퐵퐶퐷	(viz obrázek č. 5) jsou shodné 

podle čtvrtého tvrzení (|퐴퐷| = |퐵퐶|, 퐶퐷 je pro oba trojúhelníky shodná a jsou 

oba pravoúhlé). Z toho vyplývá, že úhly 퐵퐷퐶 a 퐴퐶퐷 jsou také shodné. A také že 

bod 푂	leží jak na úsečce 퐷퐵, tak na úsečce 퐴퐶. Potom i úhly 푂퐶퐷	a 푂퐷퐶	jsou 

shodné. Z druhého tvrzení tak plyne, že trojúhelník 푂퐶퐷 je rovnoramenný, a to 

s přeponou	퐶퐷	a stranami 푂퐶 a 푂퐷 shodné délky. Obdobná úvaha se provede 

i pro ostatní dvojice pravoúhlých trojúhelníku s přeponou v jedné úhlopříčce 

a dostáváme rovnost	|푂퐴| = |푂퐵| = |푂퐶| = |푂퐷|. Takže kružnice 푘 z bodu 

푂 s poloměrem |푂퐴| bude procházet body 퐵, 퐶, i 퐷. A protože |푂퐴	| = 	 |푂퐶| je 

úsečka 퐴퐶	průměrem kružnice 푘.  

 

Obrázek č. 5 

Mimo to Thaletovi připisujeme postup při měření vzdálenosti lodě od břehu a 

výpočet výšky pyramidy. Obě měření se prováděla za pomoci zmenšení 

naměřených vzdáleností v určitém měřítku. Například měření vzdálenosti lodě od 

břehu se provádělo tak, že pozorovatel na břehu (v bodu 퐴 na obrázku č. 6) měl 

v natažené ruce (kterou představuje úsečka 퐴퐵) tyčku (viz úsečka 퐵 퐵) v zákrytu 

se stěžněm lodi na moři (úsečka 퐶 퐶 na obrázku č. 6). Protože si Thalés mohl 

zjistit výšku stěžně, zjistil tak i délku úsečky 퐶 퐶. Velikosti úseček 퐴퐵 a 퐵 퐵 si 
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snadno změřil. Následně mohl určit vzdálenost lodi od břehu jednoduše jako 

velikost 

|퐴퐶 | = 	
|퐶퐶 ||퐴퐶|
|퐵퐵 | . 

 

Obrázek č. 6 
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3 Pythagoras 

Pythagoras je další v řadě významných matematiků řecké éry. Jeho jméno je 

spojeno převážně s objevy v aritmetice, protože on sám věřil ve všemocnost čísla. 

Zdá se, že si Pythagoras nade všechno vážil nauky o číslech…, připodobňoval 

všechny věci k číslům. (Svoboda 1944, s. 36) Základním principem jeho učení 

byla myšlenka, že vše lze vyjádřit přirozeným číslem. Kromě matematika byl 

i velkým filosofem. Ve filosofii se věnuje otázkám smyslu bytí člověka, hledá 

důvod chaosu a utrpení, a zastává názor, že tělo je vězením duše a cílem života je 

tuto duši osvobodit ze stálého koloběhu převtělování.  

O jeho životě se také dochovalo málo informací. Pravděpodobně žil v letech 570 -

500 před n. l. a pocházel z ostrova Samu. Tam byl až do konfliktu s tyranem, 

který byl v čele ostrova, to mu bylo asi čtyřicet let. Takže byl donucen opustit 

ostrov a odcestoval do Krotónu (město v Itálii), kde založil svou slavnou 

Pythagorejskou školu. Předpokládá se, že při cestování navštívil i Egypt a Persii, 

kde se seznámil se základními principy matematiky. Z Krotónu byl nakonec také 

donucen odejít, tentokrát byl vyhnán občany kvůli neoblibě pythagorejců. Tak se 

dostal do Metapontu, kde nakonec umírá. Obdobně je jeho život popsán v kapitole 

Prolog, knihy Pohľad do dejín matematiky (Hejný 1986, s. 26). 

Pythagorejská škola 

Škola, která nese jméno svého zakladatele Pythagora, byla založena v Krotónu 

někdy kolem let 540 před n. l. Nebyla to pouze filosofická škola, ale i politická 

strana a náboženské bratrstvo. Pythagorejci byli číslům zcela oddáni, dalo by se 

dokonce soudit, že se domnívali, že počátky matematiky jsou počátky jsoucna 

vůbec. To nutně vedlo k určitému odtržení abstraktna od konkrétna, což 

je důležitý krok k vzniku teoretické matematiky, ale důvod horší srozumitelnosti 

pro širší veřejnost.  

Pythagorejci se drželi určitých pravidel, která je jako politický spolek vynesla na 

určitý čas do vedení města Krotónu. Tato pravidla byla často zakódována do 

myticko-básnického jazyka, takže je těžké přesně určit jejich význam. V kapitole 
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Prolog knihy Pohľad do dejín matematiky můžeme nalézt výklad alespoň pěti 

z nich, které nám pomohou trochu hlouběji pochopit myšlení celého spolku.  

1. Srdce nejíst = netrápit se, nenaříkat… 

2. Nekrájet oheň mečem = nedráždit naštvaného člověka 

3. Nesedět na stoličce = nežít nečinně 

4. Nechodit po vyšlapaných cestách = nepřebírat slepě názor jiných 

5. Z věnce netrhat = neporušovat zákony, které drží společnost (celou 

i pythagorejský spolek) pohromadě. (Hejný 1986, str. 28) 

3.1 Figurální čísla 

Je těžké odhadnout, odkud pramenila Pythagorova fascinace číslem, ale na 

základě informací které máme, můžeme předložit pravděpodobnou teorii. Po 

odchodu ze Samu byl sám, opustil přátele i rodinu, a při cestách skrz Egypt byl 

fascinován pyramidami. Začal studovat závislost výšky tónu na délce struny 

u hudebních nástrojů. Obě tyto věci, a věřím, že při hlubším zkoumání by se 

takových okamžiků v Pythagorově životě našlo mnohem víc, spojovalo právě 

číslo.  

Pythagorejci zobrazovali čísla jako body, ty seskupovali do určitých obrazců, se 

kterými následně pracovali. To přináší do matematiky pojem figurálních čísel, 

která jsou mostem mezi geometrií a aritmetikou, také jsou to pouze čísla 

přirozená. Jednotka byla základním stavebním kamenem. Aby se odlišila jedna 

jednotka od druhé, bylo potřeba jí dát určité umístění neboli polohu v prostoru. 

Toto geometrické zobrazování čísel zachycovalo jejich vznik, a také napomohlo 

prvním kategorizacím skupin. Jedno z dělení bylo na geometrické tvary, 

tj. přímka, plocha nebo těleso. To ukazovalo z kolika součinitelů je číslo tvořeno. 

Čísla součtového charakteru by se dala rozdělit na trojúhelník, čtverec a podobné. 

Pythagorejci dokonce dělili čísla už i na sudá a lichá. Jediná jednotka, která 

zastupuje vesmír a dokonalost, byla sudá i lichá zároveň. 
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Kvůli praktičnosti se figurální čísla v dalším vývoji matematiky už tolik 

neobjevovala, stále jim ale část matematiků věnovala pozornost a nalézt všechny 

i s jejich vlastnostmi trvalo celá staletí. 

Trojúhelníková čísla jsou čísly, která se dají graficky vyjádřit jako trojúhelník. 

Na obrázku č. 7 můžeme vidět číslo 15 zakreslené ve své trojúhelníkové formě. 

Nejmenší číslo, které není jednotkou a je možné ho zapsat jako trojúhelníkové je 

číslo 3. Další zakreslené je trojúhelníkové číslo hned následující po nejmenším, 

a proto je vidět jakým způsobem se další taková čísla vytváří.  

Každé další trojúhelníkové číslo vzniká přidáním řádku, který má délku o jednu 

větší, než řádek předchozí. Díky tomu vzniká vzorec (I), kde 푇  je 푛-té 

trojúhelníkové číslo.  

(I) 		푇 = 푇 + 푛 

푇 = 1 

Čtvercová čísla jsou čísla, která se dají graficky vyjádřit jako čtverec. Na obrázku 

č. 8 je vidět příklad čtvercového čísla, konkrétně čísla 16. Obdobně je možné se 

zaměřit na první čtvercové číslo, co není jedničkou. Při porovnání s druhým 

čtvercovým číslem je možné určit vzorec, na základě kterého tato čísla vznikají.  

 

 

Obrázek č. 7 
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Každé další čtvercové číslo vzniká vždy přidáním dvou stran o jednu zvětšených. 

Bod na úhlopříčce tak bude započítán dvakrát, proto se odečítá. Výsledkem je 

vzorec (II), kde	퐶   je 푛-té čtvercové číslo. 

(II) 퐶 = 퐶 + 2푛 − 1, 

퐶 = 1 

Čtvercová čísla vyjadřují druhé mocniny, a jejich hlubší zkoumání vedlo k dalším 

objevům v oblasti matematiky, např. iracionálním veličinám. Obdobnou teorii 

figurálních čísel uvádí Hejný v kapitole Prolog knihy Pohľad do dejín 

matematiky. (Hejný 1986, s. 33-35) 

3.2 Pythagorova věta 

Přesné znění Pythagorovy věty: „Pro každý pravoúhlý trojúhelník platí, že součet 

obsahů čtverců nad odvěsnami je roven obsahu čtverce nad přeponou“.  

Tato věta se stala základem pro objev iracionálních veličin. Stejně jako 

u Thaletovy kružnice je hojně používaná, a vyučuje se už na základní škole. 

Ačkoli její název připomíná samotného Pythagora, není možné říct, že to byla 

práce jeho samotného. Jistě mu v tom pomáhali i jeho žáci. Už Egypťané 

a Babyloňané znali pravoúhlé trojúhelníky s celočíselnými stranami a poměr mezi 

Obrázek č. 8 
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nimi. To snadno vidíme už z pouhé existence pyramid, které by se bez znalosti 

těchto trojúhelníku nedaly postavit. 

Heath ve své knize A History of Greek Mathematics (Heath 1981, s. 148 a 149) 

uvádí tři verze důkazů, které mohli pythagorejci použít. Jako první je uveden 

důkaz, kde je využita teorie proporcí. Tento důkaz byl použit pythagorejci 

s největší pravděpodobností. Trojúhelník 퐴퐵퐶 na obrázku č. 9 je pravoúhlý, 

obdobně i trojúhelník 퐶퐵퐷 a 퐴퐶퐷. Tyto tři trojúhelníky jsou si podobné, proto 

platí 

|퐴퐶|
|퐴퐵| =

|퐴퐷|
|퐴퐶| 	a	

|퐶퐵|
|퐴퐵| =

|퐷퐵|
|퐶퐵| . 

Z toho 

|퐴퐶| = 	 |퐴퐵||퐴퐷|	a	|퐶퐵| = 	 |퐴퐵||퐷퐵|. 

V dalším kroku se obě vzniklé rovnice sečtou a vyjde 

|퐴퐶| + |퐶퐵| = |퐴퐵| ∙ (|퐴퐷| + |퐷퐵|) = |퐴퐵| . 

Při přepisu je jasně vidět Pythagorova věta pro trojúhelník	퐴퐵퐶		 

|퐴퐵| = |퐴퐶| + |퐵퐶| . 

 

 

 

Obrázek č. 9 

Další důkaz je vcelku obdobný a vychází také z podobnosti trojúhelníků 

퐴퐵퐶, 퐶퐵퐷 a 퐴퐶퐷. Při porovnání obsahů vybraných trojúhelníků zjistíme, že 

jejich poměr je druhou mocninou poměru příslušných stran. Obdobně je to i se 

čtverci nad jednotlivými odvěsnami 퐴퐵, 퐵퐶	a	퐴퐶. Jelikož platí, že trojúhelník 

퐴퐵퐶 je součtem trojúhelníků 퐶퐵퐷 a 퐴퐶퐷, tak |퐴퐵| = |퐴퐶| + |퐵퐶| .	 
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Poslední verze je ukázkou důkazu, u kterého je menší pravděpodobnost, že byla 

pythagorejci použita. Obsah čtverce o straně 푎 + 푏se jednoduše spočítá pomocí 

obrázku č. 10 jako 푆 = 푎 + 푎푏 + 푏 + 푎푏. Stejný je i obsah velkého čtverce 

na obrázku č. 11. Dále na obrázku č. 10 jsou vidět čtyři pravoúhlé trojúhelníky 

s odvěsnami 푎, 푏 a přeponou 푐, součet jejich obsahů je 푆 = 2푎푏. Obdobně je 

možné nalézt ty samé čtverce i na obrázku č. 11, a protože je znám jejich obsah 

푆  a obsah velkého čtverce 푆  je možné říct, že jejich rozdíl je roven obsahu 

čtverce se stranou 푐. Takže vyjde rovnice푐 = 푎 + 푏 , neboli Pythagorova věta.  

 

 Obrázek č. 10  Obrázek č. 11 
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4 Eukleidés 

O životě Eukleida se nedochovalo příliš informací. Víme, že žil v Alexandrii 

někdy v letech 306 – 283 př. n. l. a založil v Alexandrii svou vlastní školu. 

Například v knize Řecké matematické texty (Šír 2011, s. 46 a 47) je uvedeno, že 

nejspíš Eukleidés patřil mezi myslitele pozvané Ptolemaiem při založení Múseia 

a Velké knihovny. Věnoval se převážně geometrii, ale dalo by říct, že sepsal 

i spisy věnované teorii hudebních intervalů (Dělení kánonu), nebo aplikované 

matematice, konkrétně teorii o viditelných jevech na nebeské sféře (O úkazech).  

Důležitým faktem je, že ačkoli se nezachovalo mnoho zmínek o jeho životě, 

zachovalo se jeho hlavní dílo, a to Základy. S trochou nadsázky bychom knihy 

Základů mohli označit za bibli matematiky. 

4.1 Základy 

Základy nejsou knihou jako takovou, ale souborem třinácti pergamenů 

překládaných jako třináct knih. Obsahují pouze axiomy, vymezení, tvrzení, jejich 

důsledky a důkazy. Nenajdeme v nich příklady, nebo vysvětlování tak jako 

v dnešních učebnicích. Eukleidés není jediným autorem Základů. Myšlenku na 

sepsání určitého souhrnu matematických znalostí té doby měl už Hippokrates 

z Chiu. Toto jeho dílo se nám bohužel nedochovalo, ale jeho obsah by měl být 

srovnatelný s prvními čtyřmi knihami Základů.  

Základy měli třináct knih, které se obsahově lišily. Co je obsahem jednotlivých 

částí je uvedeno v kapitole Prolog knihy Pohľad do dejín matematiky 

(Hejný 1986, s. 66 a 67). Níže je uveden stručný přepis.  

1. V první jsou uvedeny základy geometrie - vlastnosti trojúhelníků, 

rovnoběžek a nakonec Pythagorova věta. 

2. Druhá pouze rozvíjí první o prvky algebraické, jako jsou obsahy 

čtverce a trojúhelníku, zlatý řez, větu kosinovou, a nakonec jak sestrojit čtverec, 

jehož obsah je stejný jako obsah daného obdélníku.  
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3. Jak se posouvá v geometrii dál, dostává se ve třetí knize na kruh 

a kružnici. Tady je popsána věta o středovém a obvodovém úhlu, Thaletova věta 

a věta o mocnosti bodu ke kružnici. 

4. Ve čtvrté knize jsou popsány konstrukce pravidelných n-úhelníků, 

neboli postup jak vepsat do kružnice pravidelný 5, 6, 15 úhelník.  

5. Pátá kniha vede k algebře a teorii proporcí. Tak jako Pythagoras 

i Eukleidés bere proporce pouze jako porovnání dvou úseček, nebere je jako číslo. 

Dvě tvrzení obsažena v knize 5.:  

푎: 푥 > 푏: 푥 ⟺ 	푎 > 푏; 

푎: 푏 = 푒: 푓, 푏: 푐 = 푑: 푒⟹ 푎: 푐 = 푑: 푓 

6. Díky teorii proporcí může lépe rozvést i podobnost trojúhelníků. 

Trojúhelníky s úměrnými stranami a podobné, přichází i s větou, že podobnost je 

tranzitivní relace. 

7. V další knize se věnuje teorii čísel, která je vytvořena pomocí 

délek, úseček a poměrů. Je zde například i operace největšího společného dělitele.  

8. I v osmé knize je uvedena teorie čísel. Tentokrát se jedná o veličiny 

푎 , 푎 , … , 푎  spojitě úměrné (pro které platí,푎 : 푎 = 푎 : 푎 = ⋯ = 푎 : 푎 , 

z čehož vidíme, že 푎 , 푎 ,… , 푎  je konečná geometrická posloupnost). Jedno 

z tvrzení uvedených v osmé knize je tvrzení, že když jsou a, b, c spojitě úměrné 

a platí√푎 ∈ 푁	potom	i	√푐 ∈ 푁. 

9. V deváté knize popisuje paritu čísel a teorii prvočísel. Uvádí např. 

větu o součtu geometrické řady a dokonalých číslech. Dokonalá čísla jsou taková 

čísla, která jsou součtem všech svých dělitelů menších, než číslo samo. 

10. I desátá kniha je o teorii čísel a dostává se k teorii kvadratických 

iracionalit, tedy čísel vytvořených z přirozených pomocí čtyř operací a druhé 

mocniny. Toto je teorie, na kterou už geometrický pohled nestačí, proto je složitě 

zpracovatelná a těžkopádná.  Je to nejdelší kniha a dala by se také označit jako 

teorie iracionálních čísel. 

11. Základy stereometrie. Obsahem této knihy jsou mimo jiné i tvrzení: 

roviny se protínají v přímce, jak z bodu vést kolmici k rovině, protilehlé stěny 

rovnoběžnostěnu jsou shodné. 
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12. Dvanáctá kniha se věnuje algebře v geometrii. Jsou zde například 

návody, jak spočítat poměr obsahů podobných mnohoúhelníků vepsaných do 

dvou různých kružnic. Je také řečeno, že se tento poměr rovná poměru obsahu 

čtverců nad průměry těchto kružnic. Objem kuželu je třetina objemu válce se 

stejnou základnou a výškou. 

13. V poslední třinácté knize je teorie o Platónských tělesech, neboli 

pravidelných konvexních mnohostěnech v prostoru. Eukleidés se věnoval 

převážně jejich vepisování do kulové plochy (obdobně jako mnohostěny do 

kružnice, v rovině) a délce jejich stran. 

V Euklidových Základech jsou uvedeny postuláty a axiomy, hned za definicemi 

v první knize, platí tudíž pro celé dílo. Většina postulátů má postulovat existenci 

věci bez důkazu. Naopak devět axiomů (nebo také obecných principů) je ve 

skutečnosti samo o sobě pravdivých a nedokazatelných. Toto předkládá základní 

rozdíl mezi postuláty a axiomy. U prvního jmenovaného by člověk mohl 

předpokládat existenci nějakého důkazu, protože o jeho platnosti může 

pochybovat, naopak u druhého si je pravdivostí vcelku jist, protože vyplývá ze 

samotné podstaty věci.   

Postuláty tak, jak jsou uvedené v Základech I.: 

1. Nechť se požaduje vést přímou čáru z každého bodu do každého bodu. 

2. A omezenou přímou čáru souvisle prodloužit přímým směrem. 

3. A pro každý střed a každý rozestup narýsovat kruh. 

4. A aby si všechny pravé úhly byly navzájem rovny. 

5. A jestliže nějaké dvě přímé protne jiná přímá tak, že vytvoří na jedné 

straně vnitřní úhly menší, než dva pravé, pak by se tyto přímé, budou li 

prodlouženy do nekonečna, setkají na té straně, na které jsou úhly 

menší, než dva pravé. (Šír 2011, s. 115 a 117) 

Při bližším pohledu je vidět, že druhý postulát nemusel být přijímán všemi. 

Možnost nekonečně prodloužit libovolnou úsečku je v rozporu s vnímáním 

vesmíru, jako něčeho omezeného. Postuláty by se daly charakterizovat také jako 

předpoklady k existenci konstrukce daných geometrických objektů. Později se 
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konstrukcím vycházejícím právě z těchto postulátů začalo říkat Eukleidovské 

konstrukce. 

Ne všechno, co je obsaženo v Základech, je dílem samotného Eukleida, ten byl 

nejspíš pouze osobou, která základní vědomosti v matematice dala dohromady. Je 

vidět, že první tři postuláty se technicky liší od posledních dvou, jsou ryze 

konstrukční, protože dávají možnost narýsovat úsečku spojením dvou bodů, 

protáhnout ji na přímku, nebo pouze se znalostí středu a poloměru narýsovat 

kružnici.  

Matematik starší než Eukleidés, a to Oenopidus(žil kolem roku 440 př. n. l.), byl 

převážně astronom, ale stal se i významným geometrem (Heath 1981, s. 174). Je 

možné říct, že byl prvním, kdo sestrojil kolmou přímku pouze pomocí pravítka 

a kružítka. Zatímco obecně se k sestrojení kolmé přímky používalo převážně 

předem sestrojeného čtverce, nebo pravoúhlého trojúhelníku s poměry stran 3, 

4, 5. Následně se věnoval i přenesení této metody do teoretické roviny, a položil 

tak základy rovinným geometrickým konstrukcím. Dalo by se říci, že tak poprvé 

použil prvních tří postulátů.  

Obecná tvrzení (axiomy), tak jak jsou uvedena v knize Základy I. 

1. Co se rovná témuž rovná se i zároveň. 

2. A jestliže se ke stejně velkým věcem přidají stejně velké věci, pak se 

celky rovnají. 

3. A jestliže se od stejně velkých věcí odeberou stejně velké věci, pak se 

zbytky rovnají. 

4. A jestliže se k nestejně velkým věcem přidají stejně velké věci, pak se 

celky nerovnají. 

5. A dvojnásobky téhož se navzájem rovnají. 

6. A poloviny téhož se navzájem rovnají. 

7. A co se navzájem překrývá, navzájem se rovná. 

8. A celek je větší, než část. 

9. A dvě přímé čáry nesvírají plochu. (Šír 2011, s. 117) 
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Je vidět, že axiomy jsou obecně platné principy nejenom pro geometrii, ale i pro 

ostatní obory v matematice. Z tohoto je vyjmut poslední devátý axiom, který byl 

přidán nejspíš později na základě poznatků při dokazování. Axiomy je možné 

nazvat také výstupy z dedukcí. Pomocí hypotéz, které jsou dělány pouze na 

základě smyslového vnímání, je možné se dostat až k axiomu, který tak může být 

uznán za pravdivý.  

Díky využití axiomů a postulátů Základy vedou spíše k deduktivní formě 

matematiky, neboli jdou od obecnějších tvrzení ke speciálním. Také proto je tato 

kniha využívána jako vzor deduktivní matematiky. To ale neznamená, že v ní 

nejsou i prvky indukce, která je pro úplnost matematiky absolutně 

nepostradatelná. Jde o přechod od speciálního, na pohled poznatelného, 

k obecnému. Vždyť celá matematika tehdejší doby byla postavená na indukci. 

Například věty o trojúhelnících, které se daly pozorovat na několika konkrétních, 

a až indukcí se daly zobecnit. 

Věty uvedené v knize Základů mají jasnou podobu, každá má několik částí. 

Začíná obecným vyjádřením, přechází v konkrétní vyjádření problému, dále se 

s ohledem na daná fakta vysvětlí, co přesně by se mělo dokázat. Následuje 

geometrická konstrukce, pokud je to možné, a samotný důkaz. Na závěr se ještě 

jednou shrne v obecné rovině, co bylo dokázáno. 
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5 Alternativní pohled na historii řecké matematiky 

Následující kapitola bude popisovat historii řecké matematiky v jiném světle, a to 

tak, jak ji popisuje Szabó ve své knize The beginnings of Greek matematics. 

V této knize je možné nalézt lehce jiný pohled na historii řecké matematiky. 

Hlavním důvodem nového pohledu bylo to, že Árpád Szabó byl převážně historik 

a filozof. Věnoval se historii matematiky, ale z pohledu lingvistického.  

Jak Szabó sám popisuje: čtenář by neměl očekávat systematický a souhrnný popis 

nejstarší periody řecké vědy. Objevy prezentovány v této knize by měli sjednotit 

a rozšířit informace z většího množství prací, které se věnují počátkům řecké 

matematiky, v posledních letech. Autor nevěří, že by na základě historických 

poznatků předložených v této knize měl vzniknout zcela nový pohled na historii 

řecké vědy. Na druhou stranu věří, že jsme stále na počátku těžké práce, která 

povede k úplně jinému pohledu na historický vývoj řecké matematiky. 

(Szabó 1978, s. 15) 

První kapitola knihy je věnována historii iracionálních veličin. V této části se 

z pohledu historika dívá na dialog Theaitétos. Právě v tomto dialogu jsou zmíněny 

iracionální veličiny a dva zajímaví matematici, konkrétně Theaitétos a Theodóros. 

Rozborem tohoto dialogu sleduje, jakým způsobem může chyba v překladu 

změnit interpretaci matematických objevů popisovaných v této knize. Jedním 

z příkladů je slovíčko dynamis, které se v textu objevuje více než jednou, je často 

chybně překládáno jako „síla“, ačkoli překladem vhodnějším k charakteru textu je 

čtverec.  

Druhá kapitola knihy se věnuje teorii proporcí v době před Eukleidem. K rozvoji 

teorie proporcí přispěli převážně pythagorejci, díky zkoumání intervalů v hudbě. 

V této části knihy Szabó představil teorii, že většina technických termínů ze 

současné teorie proporcí pochází z hudby. Z toho vyplývá, že teorie proporcí 

v hudbě se vyvinula dříve, než v geometrii… Pro příklad na slovech diastema 

(„poměru“) a analogia („shodnost poměru“)… je vidět, že lingvistická analýza 

pomáhá odhalit historické propojení mezi hudbou a geometrií. (Szabó 1978, s. 23) 
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Třetí a poslední kapitola je věnována vzniku matematiky jako deduktivní vědy. 

Tato část popisuje vývoj matematiky na pozadí filosofie. Hodně je zde 

připisováno Elejské škole. Sleduje také Eukleidovy axiomy a postuláty.  

5.1 Objev nesouměřitelnosti 

Ani rozsáhlý historický výzkum nebyl schopen dát přesnou odpověď na otázku: 

„Kdy a jakým způsobem byly objeveny nesouměřitelné veličiny?“. Někteří 

připisují objevení nesouměřitelnosti právě pythagorejcům (Např. Hejný 1986, 

s. 41), ale první dochovanou konkrétnější zmínkou je až pasáž v Platónově 

dialogu Theaitétos (Šír 2011, s. 61).  Szabó (Szabó 1978, s. 35) uvádí tři etapy 

vzniku teorie nesouměřitelnosti:  

1) Pythagorejci (před rokem 410 př. n. l.) objevili a 0dokázali 

nesouměřitelnost strany a úhlopříčky čtverce. Na základě tohoto zjištění se 

pokusili poměr co nejblíže aproximovat.  

2) Theodóros z Cyrene (cca 410 – 390 př. n. l.) se zabýval problémem 

opačným k umocňování. Objevil nesouměřitelnost některých druhých odmocnin, 

kterou dokázal pomocí zobecnění postupů, které používali pythagorejci. 

3) Theaitétos z Athén (cca 390 – 370 př. n. l.) sestrojil základní teorii 

o kvadratických iracionalitách a vytvořil jejich klasifikaci.  

Objev nesouměřitelných veličin z klasického pohledu 

I přes svou víru, že čísla jsou všemocná, narazili pythagorejci na problém, a to na 

veličiny nesouměřitelné. Byly to veličiny, které se nedaly vyjádřit jako poměr 

úseček. Dnes jsou běžně známá jako čísla iracionální. Teorií o tom, jak 

pythagorejci dospěli k iracionálním veličinám je více, jednu z nich je možno 

nalézt v kapitole Prolog knihy Pohľad do dejín matematiky. (Hejný 1986, 

s. 41 a 42) 

Na začátku byla otázka, zda existuje čtvercové číslo, jehož polovina by byla také 

čtvercovým číslem. Což vede k rovnici (III), a z vlastností čtvercových čísel také 

k rovnici (IV), kde 푚, 푛 (platí, že 푚 > 푛) jsou přirozená čísla.  
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(III) 2퐶 = 퐶  

(IV) 2푛 = 푚  

Rovnice (III) se převede na menší. Lze snadno ověřit, že když se vezmou čísla 

푝 = 푚 − 푛, 푞 = 2푛 −푚	bude	푝 < 푚	a	푞 < 푛.1 Díky tomu z rovnice (IV) 

vznikne rovnost (V) a z ní i (VI). 

(V) 2푝 = 푞  

(VI) 2퐶 = 퐶  

Jednoduše bylo ověřeno, že pokud bude existovat řešení rovnice (III), bude 

existovat i řešení rovnice (VI). Pokud se každé řešení této rovnice dá zmenšit, jak 

je možné dojít k nejmenšímu? To nutně vede ke sporu, a proto tato úloha nemá 

řešení.  

Tímto objevem se ukázalo, jak uvádí Bečvář (Bečvář 1993, s. 61), že svět 

geometrických veličin je bohatší, než svět čísel. A také proto se nejspíš traduje 

pověst, že Hippasos z Metapontu, který prozradil objev nesouměřitelných veličin, 

byl potrestán samotnými bohy. 

Objev nesouměřitelných veličin z alternativního pohledu 

Dalšími matematiky, kteří se věnovali této teorii, byli Theodóros a Theaitétos 

Athénský. Uvedeme si zde úryvek z Platónova dialogu Theaitétos, který toto 

tvrzení dokládá, a je také nejstarším dochovaným dílem popisující tento objev. 

Theaitétos: Tuhle Theodóros nám znázorňoval obrazci cosi o mocninách, 

o čtverci obsahujícím tři čtverečné stopy a o čtverci obsahujícím pět čtverečných 

stop, že svou stranou nejsou souměřitelné se čtvercem o jedné stopě, a tak 

                                                

 

1	푝 < 푚	právě	o	푛	a když 푚 > 푛, tak se dá napsat 푞 = 푛 − (푚 − 푛) a je vidět, že 푞 < 푛,	právě o 
(푚 − 푛) 
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probíral jednu mocninu po druhé až po čtverec o sedmnácti čtverečných stopách; 

při tomto se, nevím proč, zastavil. A tu nás napadla taková myšlenka – když se 

jevilo, že těch mocnin je nekonečné množství – pokusit se je sebrat v jedno jméno, 

kterým bychom nazvali všechny tyto mocniny.  

Sókratés: A nalezli jste snad nějaké takové? 

Theaitétos:Mně se zdá, že ano, ale posuď to i ty. 

Sókratés:Mluv. 

Theaitétos:Všechna čísla jsme rozdělili na dva druhy; čísla vznikající násobením 

dvou stejných činitelů jsme přirovnali tvarem ke čtverci, a proto jsme je nazvali 

čtvercovými a rovnostrannými. 

Sókratés: Výborně. Ale co dále? 

Theaitétos:Všechny přímky, jejichž čtverec tvoří číslo rovnostranné a plošné, jsme 

stanovili jakožto délky, které však tvoří číslo nerovnostranné, jakožto mocnosti, 

hledíce k tomu, že nejsou oněmi souměřitelné délkou, nýbrž plochami, které 

vznikají jejich umocněním. A podobně co se týče těles. (Platón 2007, s. 18-19) 

Doplněním množiny iracionálních čísel se zabýval Theodóros, jak je možné se 

dočíst v dialogu výše. Ten tehdy dokázal iracionalitu √3;… ;√17. Postupoval za 

pomocí tvrzení 푎: 푏 = 푏: 푐	 ⇒ 푎푐 = 푏 . Nejprve sestrojil obdélníky o obsahu 

3 (=3 ∙ 1), 5 (=5 ∙ 1), … a z nich pomocí již zmíněného tvrzení čtverce. Tímto 

způsobem bylo potřeba otestovat souměřitelnost každého čísla samostatně.  

Jedním z vysvětlení, proč se zastavil u čísla 17 a nepokračoval dál, může být tzv. 

„odmocninový šnek“.  U něho by √18 narušila obrázek (viz obrázek č. 12) 
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Obrázek č.12 

Avšak s tímto vysvětlením nesouhlasí Szabó (Szabó 1978, s. 56-57), a považuje 

ho za historicky nepřesné. Aby bylo možné pochopit, z jakého důvodu toto 

vysvětlení neschvaluje, je potřeba si představit slovo, které provází celou Szabovu 

teorii nesouměřitelných veličin. Jedná se o pojem dynamis, který je odvozen od 

dynasthai (δύνασϑαι). Dle jeho názoru byl matematický význam dynamis odvozen 

z teorie financí. Pokud se převáděl jeden druh platidla na druhý, byla jeho 

hodnota vyjádřena právě tímto slovem, obdobně v geometrii, když je převáděn 

jeden objekt na druhý, vyjadřuje toto slovo hodnotu obdélníku při převodu na 

čtverec o stejném obsahu (Szabó 1978, s. 38-39). Postupem času se tento pojem 

začal používat pro hodnotu čtverce (obsah) a nakonec pouze pro čtverec. 

Na základě Platónova dialogu se Theodóros dopracoval k nesouměřitelným 

veličinám tak, že vytvořil čtverce (dynamis) o velikostech tři, pět,… stop 

čtverečných. Díky zkoumání zjistil, že strany těchto čtverců nejsou souměřitelné 

se stranou čtverce o obsahu jedna stopa.  Naopak teorie o „odmocninovém šneku“ 

předkládá teorii, kde nesouměřitelná veličina je přímo stranou daného čtverce, což 

neodpovídá Platónovi. Nakonec je jasné, že není možné zjistit přesný důvod, který 

vedl Theodóra přestat právě u čísla 17. 
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Jak je možné pochopit z Platónova dialogu, Theaitétos se začal věnovat určité 

kategorizaci iracionálních čísel a místo klasického výčtu možností, začal hledat 

přesnou definici. Díky Theodórovi znal Theaitétos výčet nesouměřitelných veličin 

mezi trojkou a sedmnáctkou, ale Theodóros se vyhnul čtvercům o velikosti 4, 9 

a 16 čtverečných stop. Právě proto se Theaitétos zaměřil na rozdíl mezi čísly 

čtvercovými a obdélníkovými, a dopracoval se k termínům, kterými rozděloval 

lineárně souměřitelné a nesouměřitelné veličiny. Základní tři kroky tohoto vývoje 

uvádí Szabó (Szabó 1978, s. 64-65): 

1. Když byla objevena lineární nesouměřitelnost, ujal se pro ni termín 

μήϰειάσύμμετροϛ. 

2. Až když bylo potřeba dát název i lineární souměřitelnosti, aby byla 

odlišena od nesouměřitelnosti, ujal se termín μήϰεισύμμετροϛ  (samozřejmě 

symmetros jako opak k asymmetros. Mekei= „délka“ zůstává stejné u obou 

případů). 

3. Theaitetus tento přesný termín pro lineární souměřitelnost zkrátil 

pouze na mekos.  

Tudíž podle Szaba Theaitétos nepřinesl velký pokrok v teorii nesouměřitelných 

veličin.  

5.2 Pythagorejci a teorie hudby 

Jak již bylo zmíněno, teorie poměrů, které se věnovali pythagorejci, vzešla 

z hudby. Nutno podotknout, že tenkrát se používal i nástroj zvaný monochord. 

Jednalo se o jednostrunný nástroj, využívaný převážně matematiky k měření 

intervalů. Pod strunou se pohybovalo s kobylkou, a měnila se tak výška tónu 

podle určitého měřítka. Jedním ze základních pojmů v této teorii je diastema. 

Dnes je používán především pro vzdálenost mezi zuby. Pro pythagorejce měl 

stejný význam, akorát to nebyla vzdálenost mezi zuby, ale čísly (popř. tóny). 

Úplným počátkem je souzvuk, dalo by se také říct vzdálenost mezi tóny. 

Základními souzvuky tenkrát byly oktáva, kvarta a kvinta, podle toho, jaká byla 
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vzdálenost místa, kde byla struna stisknuta. Je celkem přirozené, že se označení 

pro souzvuk přeneslo do matematiky jako interval.  

Zkracováním struny měníme její zvuk, a tak s ní pracovali i v Řecku. Rozdělili 

strunu na dvanáct částí pomocí měřícího proutku a každé části dali číslo. Takže 

například kvinta byla, když se struny zmáčkly na osmé části. Tudíž čísla 8 a 12 

jsou konečná čísla kvinty, nebo také pátá konstanta 8 : 12 (také 2 : 3). A takto 

přinesli pythagorejci pojem intervalu do matematiky. Samozřejmě že bylo potřeba 

ho dále zkoumat, ale většinu dalších teorií provází tyto tři základní poměry: 6 : 12 

(oktáva), 9 : 12 (kvarta) a 8 : 12 (kvinta). 

Na těchto třech intervalech bylo možné provádět matematické operace. Je možné 

se podívat na kvartu a kvintu z hlediska hudby. Když se zahrají najednou na 

nástroji s více strunami, dají dohromady oktávu. Otázka zní, zda se dá i na 

monochordu tato skutečnost nějak využít? Aby bylo možné na tuto otázku 

odpovědět, je potřeba si upravit měřítko na struně. Ta bude rozdělena pouze na 

čtvrtiny. To dává poměr pro oktávu 2 : 4, kvintu 2 : 3, kvartu 3 : 4. Při pohledu na 

tyto intervaly jako vzdálenosti je součet kvinty a kvarty oktávou. 

A právě tady vzniká lehké nedorozumění, které se nakonec podařilo matematikům 

vyřešit. Díky tomuto postupu by si mohli myslet, že součet poměrů  a  dá , což 

ale není pravda. Správně by tam místo součtu mělo být násobení. A právě proto 

Řekové používali pro násobení zlomků stejné slovo jako pro součet, což způsobilo 

v následném historickém zkoumání lehké obtíže. 

5.3 Od dialogů k matematice 

Protože rétorika patřila v Řecku k oblíbeným činnostem a věnovali se jí převážně 

muži učení a vzdělaní, není divu, že právě z rétoriky se do matematiky přeneslo 

hned několik výrazů. Jako jeden příklad by se dalo uvést slovo hypotheseis. Jak 

popisuje Szabó toto slovo má dva (matematické) významy… používalo se hlavně 

k ukázání nějakého objevu v matematice a také poukazovalo na definici… 

Etymologický původ slova ukazuje na to, že příbuzné slovo τίϑεσϑαι které 

znamenalo něco, co může být položeno jako základ pro něco dalšího. (Szabó 
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1978, s. 232 a 233). Studiem textů Platóna a Prokla je možné se dopracovat 

k domněnce (viz Szabó 1978, s. 235), že slovo hypothesis má své počátky 

v diskuzi, kde se používalo převážně pro něco, s čím souhlasí obě strany hovoru. 

Slovem příbuzným k hypotheseis je ατήματα (aitemata), nebo bychom mohli říci 

postulát. Také u tohoto slova bychom mohli nalézt původ v dialozích, konkrétně 

to byl počáteční návrh, u kterého jeden z účastníků diskuze požadoval, aby byl 

druhým schválen. Proto byly také takové návrhy nazývány „požadavky“ (latinsky 

postulata). (Szabó 1978, s. 269) 

Obdobných pojmů, které vyšly z rétoriky a našly své uplatnění v matematice, by 

se dalo najít více. To jenom dokazuje, jak úzce byly tyto dvě vědy propojeny. 

Dalo by se říci, že i v dialozích je potřeba na začátku přesně vymezit charakter 

věcí tak, aby s tím obě strany souhlasily, a tento charakter se v průběhu diskuze 

neměnil. Obdobně využívá matematika na začátek položených definic. 
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6 Porovnání výuky matematiky v historickém Řecku a 

současností 

Je celkem logické položit si otázku, jakým způsobem se historické Řecko stalo 

kolébkou matematiky a není-li možné poučit se z jejich metod předávání 

informací dalším generacím?  

Základní informace o matematickém vzdělávání v historickém Řecku je možné 

čerpat z knihy History of Greek mathematics (Heath 1968, s. 18-25). Základní 

školní příprava trvala v Řecku do 14 let. Tato základní výuka obsahovala mimo 

jiné i gymnastiku, čtení a výuku hudby. Předpokládá se, že výuka klasické 

aritmetiky (tak, jak ji známe dnes) byla obsahem právě těchto předmětů. 

Například při čtení se mohl učitel zeptat, kolik je v daném slově písmen a v jakém 

jsou pořadí. Děti se učily také při hraní různých her. V tomto stupni se naučili 

základní poznatky z matematiky, které mohli využít v budoucnu při práci, nebo 

dalších činnostech.  

Základy geometrie a astronomie, neboli obory, které Platón považuje také za 

základní, se vyučovali až na druhém stupni. Tento stupeň byl mezi čtrnáctým 

a osmnáctým rokem studentů. Na tomto stupni již byli zapotřebí učitelé 

matematiky. Jako prvním byl jeden z pythagorejců, který, když přišel o všechny 

peníze, začal učit geometrii. 

6.1 Sókratés, Eukleidés a dnešní výuka matematiky 

Styl výuky matematiky na dnešních školách by mohl vycházet z velkých učitelů 

historického Řecka, a to Sókrata a Eukleida. Jak Sókratés, tak Eukleidés, byli 

výborní učitelé, akorát jejich metody se celkem lišili. Ačkoli o Sókratovi se vedou 

mezi filosofy různé spory, protože o jeho existenci víme pouze z interpretace, 

z jeho díla se nic nedochovalo. Všichni se shodnou, že základem Sókratovy výuky 

byl dialog. To bylo v Řecku při předávání znalostí celkem běžné. Žák sám 

uvažoval nad otázkami položenými učitelem, při hledání odpovědí byl nucen 

analyzovat všechny možnosti a vybrat tu správnou. Právě tímto způsobem žák 
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přijde na určitý poznatek vlastním způsobem, a proto pro něj bude jednodušší si 

ho v paměti uchovat.  

Na druhou stranu se staví Eukleidovy Základy, kde se čtenář vše dozvídá celkem 

jasným způsobem. Není motivován obrázky ani zajímavými úkoly, nad kterými 

by se musel zamýšlet, vše je mu podáváno věcně. Tento způsob by však neměl být 

zatracován, vždyť Základy jsou jedním z nejdůležitějších knih matematiky. Aby 

bylo možné správně porozumět tomu, proč je Eukleidovo podání matematiky tak 

důležité, ale pro výuku lehce nevhodné, uvedeme si zde citaci z kapitoly Prolog 

knihy Pohľad do dejín matematiky (Hejný 1986, s. 80): 

Pro toho, kdo pozná tajemství studia vědecké literatury, kdo ví jak oživit suchý 

výklad pravd množstvím vlastních otázek, nápadů a pochybností, pro toho jsou 

Základy skutečně mistrovským průvodcem geometrií. Pro nezasvěcené to jsou 

však pouze knihy plné záhadných formulí a navzájem vůbec nesouvisejících 

obrázků.  

Jako ideálním nemůžeme nazvat ani jeden z případů. Metoda dialogu je jistě 

velmi účinná, ale vyžaduje plnou pozornost učitele na jednoho, popřípadě malou 

skupinku žáků.  

V dnešní době jsou v převaze učitelé, kteří mají přístup k výuce hodně podobný 

jako Eukleidés, tudíž kladou velký důraz na přesné naučení se známých faktů. 

Tomuto přístupu říkáme transmisivní vyučování.  A v jejich opozici stojí ti, kteří 

věří, stejně jako Sókratés, že pomocí správných otázek přivedou žáka k poznání, 

neboli také konstruktivistický přístup k vyučování.  

Konstruktivistické vyučování 

Jako první je metoda vycházející z dialogů a to, jak už bylo zmíněno, 

konstruktivistická. Tento princip vede žáka k učení pomocí vlastního poznání. 

K tomu je však potřeba motivace a právě proto je učitel důležitý. Jak je uvedeno 

v kapitole Konstruktivistické přístupy k vyučování v matematice v publikaci 

Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky (Stehlíková 2004, s. 15):  



43 

 

Učitel, který je vedený snahou maximálně přispět k formování žákovy 

osobnosti,…, nepředkládá žákovi hotové kusy poznání, ale ukazuje mu cesty, 

kterými se on sám k takovému poznání může dopracovat. Odkrývá žákovi svůj 

intimní vztah k matematice a předkládá mu problémy, při jejichž řešení může žák 

zažít krásné chvíle poznávání pravdy. Je ochotný vyslechnout si žákovo vyprávění 

o jeho cestě za hledáním řešení, umí mu být dobrým partnerem v diskusi, ale 

hlavně umí spolu s ním prožívat žákovu radost, která provází každý nový objev. 

Žákovi, který neumí s problémem pohnout, který při opakovaně neúspěšných 

pokusech propadá beznaději, umí nabídnout doplňující otázky i rady, umí mu 

dodat víru a sebedůvěru. Vede žáky k tomu, aby si každý z nich zkonstruoval svůj 

vlastní, autentický obraz matematického světa, vybudovaný na vlastních 

zkušenostech.  

Na tomto popisu je jasně patrný postup Sókratova učení, které je založeno na 

správně položených otázkách a samostatné práci žáka. A právě obdobným 

způsobem pracuje i historie, protože spousta objevů v matematice začala právě 

správně položenou otázkou a následným zkoumáním už známých skutečností. 

Transmisivní vyučování 

Jako druhou je metoda transmisivní. V tomto typu hraje učitel hlavní roli, je to 

ten, co předává již naučené informace v ryzí podobě. Žák je na druhé straně jako 

houba, která by měla veškeré informace vstřebat. Tato metoda má částečnou 

časovou výhodu, protože obsah znalostí, které chce učitel žákům předat, už 

předem zná, není tam časová prodleva, ve které by musel žák na řešení problému 

přijít sám. Obdobně jako u prvního typu vyučování si i zde uvedeme definici role 

učitele tak, jak je uvedena v kapitole Konstruktivistické přístupy k vyučování 

v matematice knihy Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky (Stehlíková 2004, 

s. 20): 

Učitel v roli trenéra vede svěřence k podání maximálního výkonu u životně 

důležité zkoušky. Cvičí žáka v řešení typových úloh, které je možné na zkouškách 

očekávat, ukazuje mu triky, kterými může řešení zlehčit či urychlit. Častým 

opakováním vštěpuje do žákovy paměti přesné formulace definic, vět, někdy 
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i důkazů. Ve snaze ulehčit žákovi učení hledá cesty jak jednotlivé poznatky 

a poznatkové celky nahustit do dobře zapamatovatelných instrukcí, pouček, 

vzorců, grafů, tabulek, schémat, obrázků, přehledů, návodů a sloganů. Ví, že 

matematické vědomosti značně zatěžují žákovu paměť, a proto se snaží jejich 

skladným uzpůsobením žákovu paměť odlehčit.  

Tento způsob je obdobný způsobu předávání informací Eukleidem v jeho knize 

Základů. 

6.2 Porovnání práce s úlohami 

V dnešní době učitel, ať formou přímou, nebo správně kladenými dotazy, řekne 

žákům jakým způsobem danou úlohu řešit. Je však jasné, že byly doby, kdy 

postupy řešení známé nebyly. Jaké typy úloh byly tedy pro řeky známé, a jak se 

lišilo jejich řešení od řešení dnešního? 

Řešení historické 

Jako odpověď na objev nesouměřitelných veličin představili pythagorejci 

geometrickou algebru. Protože v jejich světě, kde číslo je dokonalé, bylo těžké 

pochopit, že se něco nedá jako číslo vyjádřit. Určitá geometrizace pomáhá tento 

problém celkem elegantně vyřešit.  

Samozřejmě, že se tímto způsobem nedaly řešit všechny úlohy. Aby byla úloha 

pro Řeka té doby řešitelná, musela by být zadána určitým způsobem, a musela 

plnit zákon homogenity. Tento zákon říká, že lze sčítat (resp. odečítat) pouze 

stejné veličiny, jako např. délky s délkami, obsahy s obsahy a objemy s objemy. 

Na základě tohoto zákona by měli problém třeba s rovnicí: 푥 − 9 = 푥 − 5, kde 

porovnáváme čtverec s úsečkou. Avšak oni samozřejmě nepoužívali našeho 

značení, proto by tato rovnice v podání Řeků vypadala asi takto: „Čtverec 

o neznámé straně zmenšený o devět je totéž co úsečka o délce stejné jako je strana 

čtverce zmenšená o pět.“ 

Geometricky se kromě rovnic dají ukázat i různá tvrzení, která my dnes 

odvozujeme čistě algebraicky. Například geometrická interpretace rovnosti (VII) 
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(VII) 푥 − 푦 = (푥 − 푦) ∗ (푥 + 푦). 

Z obrázku č. 13 je možné vidět, že když se vezme čtverec o obsahu 푥  a odečte se 

od něj 푦  zůstanou dva obdélníky a to, 푥 ∗ (푥 − 푦) a 푦	 ∗ (푥 − 푦). Tyto dva 

obdélníky se vezmou a položí vedle sebe, aby vznikla jedna strana rovna (푥 + 푦). 

A je vyřešeno. 

 

Obrázek č. 13 

Toto byla ukázka využití geometrie při dokazování rovností. Řekové už ale mimo 

toho uměli i řešit rovnice. Zde jsou základní typy rovnic, které uměli vyřešit 

(Bečvář 1993, s. 64) 

1.  푎푥 = 	푏  

2. 푥 = 푎푏 

3.  푎푥 − 푥 = 푏 ; 	푏 <  

4. 푎푥 + 푥 = 푏  

5. 푥 − 푎푥 = 푏  

Hodnoty 푎, 푏, 푥	 ≥ 0, protože se jedná o úsečky. Je důležité si zkontrolovat, že je 

zachován zákon homogenity.  
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První rovnice říká, že obsah obdélníku se stranami 푎 a 푥 se musírovnat čtverci 푏 . 

V prvním kroku se narýsují již známé věci (viz obrázek č. 14). 

 

Obrázek č. 14 

V dalším kroku se sestrojí obdélník se stranami (푎 + 푏) a 푏, a přímka, která 

protíná bod 푆	a vrchol 푁. Bod, kde tato přímka protne polopřímku 푀퐿 se nazve 

O (viz obrázek č. 15). Nakonec velikost |퐿푂| = 푥 je neznámá. Z obrázku č. 16 je 

vidět, proč tomu tak je.  

 

Obrázek č. 15 

 

Obrázek č. 16 
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Současné řešení 

Když by se dnes měla řešit ta samá rovnice pouze geometricky, nejspíš by se 

použila Eukleidova věta o výšce. Ta říká, že v pravoúhlém trojúhelníku platí: 

푣 = 푎 푎 , s tím, že 푣  je výška ke straně 푎 s patou P a 푎 , 푎  jsou úsečky 

postupně 푃퐶, 푃퐵. 

Postup by byl následující, jako první se narýsuje úsečka o délce 푏. Na ní je 

vytvořena kolmice, na které (pomocí kružítka) se přenese délka 푎. Nyní je možné 

sestrojit pravoúhlý trojúhelník 퐴퐵푃 (viz obrázek č. 17). V průsečíku polopřímky 

퐵푃 a sestrojené kolmice na 퐴퐵 je bod 퐶. Velikost 푃퐶 je hledané 푥. 

 

Obrázek č. 17 

Řešení ostatních rovnic je možné nalézt ve článku Hrdinský věk matematiky 

(Bečvář 1993, str. 65 – 69) 

Všechny tyto rovnice se dají řešit pouze pomocí pravítka a kružítka, protože právě 

řešení tímto způsobem odpovídá Eukleidovým postulátům. Musíme si ovšem 

uvědomit, že to pomyslné Eukleidovo pravítko nemá žádnou rysku, aby pomohla 

s kolmicí, ani měřítko, které by usnadnilo sestrojování úseček shodné délky. 



48 

 

Obdobně kružítko je možné roztáhnout do nekonečna. Byl to ovšem jediný 

způsob, jakým si mohli být jisti řešením, protože postuláty byly základním 

stavebním kamenem.  

6.3 Szabova teorie historie matematiky ve výuce 

Jak již bylo řečeno, pohled Szaba na historii matematiky je odlišný od klasického. 

Klasicky se totiž předkládá historie matematiky jako kuchařka. Je ukázáno, jakým 

způsobem se k matematice v dnešní podobě dospělo, ale již není ukázáno proč. 

Szabó se snaží naopak ukázat, že se za touto historií může skrývat mnohem 

bohatší svět. Že je důležité se dívat i na původ různých slov, protože jsou často 

používána v běžném životě, než se dostanou do matematiky. Právě díky původu 

těchto slov bude matematika přístupnější i menším studentům, protože to jsou 

občas slova popisující jejich každodenní činnosti. A jelikož jsou tato slova 

a činnosti pro ně známé, budou se jim i lépe propojovat s matematikou. Přesně to 

je důvod, kvůli kterému je dobré věnovat se kromě klasické historie matematiky 

i důkladnějšímu rozboru původu jednotlivých výrazů.  
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Závěr 

O Řecké matematice by toho mohlo být sepsáno ještě spoustu a spoustu, ale cílem 

práce bylo porovnání dvou různých pohledů na historii matematiky. Prvním je 

současně rozšířený pohled. Klasickým způsobem byli popsáni nejvýznamnější 

matematici řecké éry. Konkrétně se jednalo o Thaleta, Pythagora a Eukleida. Byl 

stručně popsán jejich život a významné matematické objevy. 

Protože dnešní výuka matematiky opomíjí historické hledisko, tato práce se snaží 

jednoduchým způsobem přiblížit životy významných řeckých matematiků, 

metody, které používali, znalosti, ze kterých vycházeli a události, které 

předcházeli jejich velikým objevům. Také představila alternativní pohled na 

historii matematiky, konkrétně teorii Arpáda Szaba, kterou představil v knize 

The History of Greek Mathematics. Tento pohled se snaží přiblížit matematiku 

běžnému životu a ukázat, že právě z běžného života vyšla. Právě díky tomu je 

jeho využití ve výuce matematiky větší.  

Také je možné najít propojení mezi dnešní výukou matematiky a její tehdejší 

verzí. Školství v antickém Řecku se orientovalo převážně na filozofii a mělo 

formu volného předávání myšlenek. I přes to se mi podařilo najít dva významné 

učitele a porovnat jejich metody vyučování s dnešními. 
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