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OSTATNÍ PRÁCE JOSEFA FINGERA
V roce 1871 uveøejnil Josef Finger ve výroèní zprávì vy¹¹í státní reálky
v Lublani první èást své malé ètyøiadvacetistránkové studie Directe Deduction
der Begri e algebraischen und arithmetischen Grundoperationen aus dem
Grössen- und Zahlenbegri e [F7]; o dva roky pozdìji publikoval ve zprávì
té¾e ¹koly její druhou èást [F9]. Èlánky koncipoval jako úvod k uèebnicím
algebry a aritmetiky, pokusil se zavést základní aritmetické operace (sèítání,
odèítání, násobení, dìlení ve vztahu k pomìru), vylo¾it jejich vlastnosti a podat
nový pohled na þpodstatuÿ jednotlivých operací. Podnìt k sepsání této práce
mù¾eme snad nalézt v jeho slovech:
Úvod do algebry v na¹ich uèebnicích, jak asi vìt¹ina kolegù pøipou¹tí, neuspokojuje ani ¾áky ani uèitele. Pøíèinou je mno¾ství nabubøelých mnohoznaèných
vysvìtlení, která jsou ¾ákovi naprosto nesrozumitelná, skoro bych øekl, ¾e èasto
nejsou jasná ani samému autorovi. ( [F7], str. 20)
Fingerùv historicko- lozo cký pøístup v¹ak byl oznaèen jako nevhodný,
výklad základních pojmù a vlastností aritmetických operací jako zmatený a
nesrozumitelný. V roce 1873 charakterizoval Fingerùv pokus berlínský profesor
Reingold Hoppe:
Hlavními pøíèinami omylù jsou dvì èasto vytýkané, pøesto v¹ak v¾dy znovu se
objevující chyby. První je vyvození zvlá¹tních vìt z nejobecnìj¹í, nejobsáhlej¹í
ideje, do které autor klade þvnitøní podstatu pojmu velièin a èíselÿ. Je zjevné,
¾e nelze exaktnì dedukovat ze základních pojmù, které je¹tì obsahují rozmanité
neznámé kvality. Pokusy tak uèinit v¾dy upadají do rozvláènosti a zároveò do
neurèitosti. Orientace je od zaèátku ztracena, kdy¾ první my¹lenkové operace
nejsou procvièeny na nìjakém sebemen¹ím oboru pojmù. Druhou chybou je
smì¹ování pojmù urèování a výpoèet. ...25
V roce 1875 napsal M. Cantor o Fingerovì studii mimo jiné toto:
Obáváme se, ¾e se to panu Fingerovi v zamý¹lené míøe nepodaøilo.26
Zaèáteèník stì¾í porozumí tomu, co mu pan Finger nabízí, a pokroèilému ztì¾uje
autor pochopení ji¾ tím, ¾e slova tak ¹irokého roz¹íøení, jako je aritmetika a
algebra, u¾ívá ve smyslu, který je referentovi pøinejmen¹ím zcela nový. ... Vedle
této novoty, pro její¾ chválu ¾ádný podnìt nenalézáme, jest tøeba vytknouti, ¾e
vìta o zamìnitelnosti poøadí èástí sumy je vsunuta do de nice velièiny, èím¾
ov¹em nutnost dùkazu této vìty odpadá. ... Teprve dùkaz zamìnitelnosti poøadí
èíselných faktorù dovoluje v aritmetice pøevést pìt poèetních operací (sèítání,
odèítání, násobení, dìlení, pomìr) splynutím dvou poslednì jmenovaných na
ètyøi poèetní zpùsoby.27
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 5(1873), 54{55.
Mínìna je náprava kritizovaného stavu. Viz vý¹e uvedený citát z Fingerovy práce [F7].
Zeitschrift für Mathematik und Physik, Historisch-literarische Abtheilung 20(1875),
str. 70{71.
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Zdá se, ¾e negativní hodnocení této Fingerovy dvoudílné práce ovlivnilo jeho
dal¹í orientaci. Josef Finger v polovinì sedmdesátých let matematiku opustil a
vìnoval se výhradnì teoretické mechanice.
V roce 1891 vy¹la Fingerova práce Geschichte der Technischen Hochschule
in Wien [F21], která je zkrácenou verzí jeho rektorské inauguraèní øeèi pøednesené dne 14. øíjna 1890 na slavnostním zasedání profesorského sboru vídeòské
techniky. Finger ve svém projevu pomìrnì ob¹írnì pojednal o pìtasedmdesátileté historii této ¹koly. Zamìøil se jak na období jejího zalo¾ení, tak na její dal¹í
vývoj i souèasný stav, popsal její tehdej¹í vybavení a naèrtl mo¾nosti jejího
dal¹ího rozvoje v posledním desetiletí 19. století.
Roku 1915, v roce stého výroèí zalo¾ení vídeòské techniky, vy¹la kniha
Die k. k. Technische Hochschule in Wien 1815{1915, která obsahuje Fingerùv
èlánek Studentenvereine für Wissenschaft und Kunst [F30]. Josef Finger v nìm
vylíèil vznik prvních studentských spolkù na vídeòské technice.

