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Úvod
Moto: Matematika je královnou vìd a teorie èísel je královnou matematiky.
Tuto vìtu pronesl kdysi slavný nìmecký matematik (ale i fyzik a astronom)
C. F. Gauss, jeho¾ dílo Disquisitiones arithmeticae je jedním z pilíøù, na nich¾
stojí budova zvaná teorie èísel. Základy této budovy v¹ak byly polo¾eny mnohem
døíve, a sice v první polovinì 17. století. Byla to doba, kdy vá¾ení právníci i osoby
jiných povolání se ve svých volných chvílích nad¹enì vìnovali matematice a své
výsledky si sdìlovali v dopisech. Byla to doba, kdy se matematika zaèala netu¹enì rozvíjet. Mnohé z dne¹ních tradièních oborù mají své koøeny právì v tomto
období. Nemalou zásluhu na tom má objev právníka a matematika F. Vieta, který místo èíselných koe cientù zaèal pou¾ívat písmena a tím znaènì zjednodu¹il
matematickou notaci.
Vietovo dílo mìlo velký vliv na jiného právníka-matematika Pierra de Fermat,
který se stal jednou z vùdèích osobností matematiky první poloviny 17. století.
Jeho dílo je velmi rozsáhlé, proto se budeme podrobnìji vìnovat pouze jednomu jeho tvrzení, které je v èeské matematické literatuøe oznaèováno jako Malá
Fermatova vìta a které patøí k nejdùle¾itìj¹ím v elementární teorii èísel. Fermat
v¹ak v této oblasti pøedbìhl svou dobu, a tak se po opadnutí zájmu svých kolegù o tuto problematiku soustøedil na jiné oblasti a jeho objevy témìø upadly
v zapomnìní.
O renesanci teorie èísel se zaslou¾il a¾ o století pozdìji geniální ¹výcarský
matematik L. Euler. Jeho zásluhou se tento obor stal trvalou souèástí matematiky. K jeho rozmachu pøispìli i jiní význaèní matematikové Gauss, Legendre,
Lagrange, Jacobi, Bernoulliové a mnozí dal¹í.
Je-li p prvoèíslo a a celé èíslo nesoudìlné s p, je podíl q(a) = ap p1 1 celé èíslo,
co¾ je dùsledek Malé Fermatovy vìty. Pro tento podíl se ujal název Fermatùv
kvocient. Na toto téma bylo do roku 1920 publikováno kolem padesáti prací, které pøinesly øadu významných výsledkù. Ke studiu Fermatových kvocientù vedle
Jacobiho, Eisensteina, Sylvestera a dal¹ích významným zpùsobem pøispìl i èeský
matematik M. Lerch. Lerchovy výsledky zaujaly i mladého ruského matematika
Friedmanna, který se pozdìji proslavil jako fyzik a kosmolog.
Jak napovídá podtitul, tato práce je vìnována pøedev¹ím Malé Fermatovì
vìtì a Fermatovým kvocientùm v období let 1635{1910. Jestli¾e si autor nìkdy
dovolil udìlat malou odboèku od tématu, tak pøedev¹ím proto, aby poukázal jak
podivuhodná a nevyzpytatelná jsou pøirozená èísla. Teprve pøi studiu této pro5

blematiky zaène èlovìk chápat ní¾e uvedený výrok Lerchova uèitele Kroneckera:
Pøirozená èísla jsou od Boha, v¹e ostatní je dílem lidským.
Stejnì tak autor neodolal poku¹ení, aby se v závìreèné kapitole struènì zmínil
o nìkterých dal¹ích Fermatových objevech z teorie èísel, pøedev¹ím o slavné Velké
Fermatovì vìtì.
Pøesuòme se tedy zpìt v èase do Francie první poloviny 17. století, do èasù
krále Ludvíka XIII. a kardinála Richelieu. Zatímco v Paøí¾i D'Artagnan a jeho
pøátelé mu¹ketýøi pro¾ívali svá dobrodru¾ství, v jihofrancouzském Toulouse se
v klidu své pracovny jeden vá¾ený soudní rada ve volných chvílích vìnoval matematice a jiným exaktním vìdám. Nemìl pøitom sebemen¹í tu¹ení, ¾e listy a
poznámky, s nimi¾ se díky jeho synovi seznámí celý svìt, umo¾ní mnoha skvìlým vìdcùm i neznámým nad¹encùm poznat dobrodru¾ství na cestì k poznání a
objevování zapomenutých èi nepatrnì naznaèených skuteèností.
Závìrem chci podìkovat v¹em, kteøí mi byli jakýmkoliv zpùsobem nápomocni pøi psaní této knihy. Dìkuji pøedev¹ím prof. RNDr. Ladislavu Skulovi, DrSc.
z Masarykovy Univerzity v Brnì za cenné rady a pøipomínky, které pøispìly ke
zlep¹ení této práce. Dìkuji rovnì¾ RNDr. Pavlu ©i¹movi, Dr. z tého¾ pracovi¹tì za
poskytnutí archivních materiálù. Mùj dík patøí i doc. Jaromíru Kubenovi, CSc.
a RNDr. Rudolfu Schwarzovi z Vojenské Akademie v Brnì za pomoc pøi gra cké úpravì textu. V neposlední øadì patøí moje podìkování Josefu Kocmanovi z
ústavu cizích jazykù VA v Brnì za pøelo¾ení nìkterých cizojazyèných textù.
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