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Kapitola 1

®ivotopis Pierra de Fermat
Tato kapitola je vìnována osobnosti francouzského matematika Pierra de Fermat. Kromì ¾ivotopisných údajù jsou zde uvedeny nejdùle¾itìj¹í výsledky jeho
vìdecké práce, pøedev¹ím z teorie èísel. ®ivotopisné údaje jsou èerpány zejména
z monogra e [Ma]; údaje o Fermatovì ¾ivotì a díle lze nalézt i v publikacích [By],
[Ed], [Ri1], [Ri2] a [We].
Aèkoliv Pierre de Fermat patøí k nejvìt¹ím matematikùm v¹ech dob a jeho
dílo se stalo inspirací pro celé generace matematikù, jeho ¾ivot byl svým zpùsobem velice prostý a jednotvárný. Fermat se narodil v roce 1601 v Beaumontu
de Lomagne, v malém mìstì na jihu Francie nedaleko Toulouse v provincii Languedoc. Pøesné datum jeho narození není známo, pokøtìn byl 20. srpna 1601.1
Jeho otec Dominique byl prosperující obchodník s kù¾emi, jeho matka Claire,
rozená de Longová, patøila k tzv. þnoblesse de robeÿ, co¾ znamená, ¾e její rodina získala ¹lechtický titul díky tomu, ¾e její èlenové byli státními úøedníky.
Základní a støední vzdìlání zøejmì získal ve franti¹kánském klá¹teøe v Grandselve. Vzhledem k otcovu bohatství a spoleèenskému postavení matèiny rodiny bylo
pøirozené, ¾e se mladý Fermat rozhodl pro právnickou dráhu. Nìkdy pøed rokem
1631 mu byl udìlen titul bakaláøe civilního práva na universitì v Orléans. Pøed
rokem 1631 strávil urèitý èas, snad i nìkolik rokù, v Bordeaux. 14. kvìtna 1631
mu byl udìlen titul soudního rady a zaèal pùsobit u provinèního soudu v Toulouse. Úøad soudního rady zastával a¾ do své smrti. Na základì této skuteènosti
byl pozdìji svými souèasníky titulován þMonsieur de Fermatÿ.2
1. èervna 1631 se o¾enil s Luisou de Long, co¾ byla vzdálená pøíbuzná jeho
matky. Mìl dva syny a tøi dcery. Star¹í syn Samuel se stal úøedníkem a podobnì
jako jeho otec byl jmenován soudním radou v Toulouse. Zajímal se také o matematiku, ale nemìl otcovo nadání. Vdìèíme mu v¹ak za to, ¾e zachoval podstatnou
èást otcova díla pro pøí¹tí generace. Mlad¹í syn Jean se stal kanovníkem kated1 O pøesné datum Fermatova narození vèetnì roku probíhají diskuse, které v¹ak dle autorova
názoru nemají podstatný význam pro Fermatovo dílo.
2 Fermat si tento úøad zakoupil, tak jak bylo ve Frencii a¾ do roku 1789 zvykem, od vdovy
po svém pøedchùdci za 43 000 liber. Tato èástka ukazuje, ¾e Fermat byl velmi bohatý a na
rozdíl od nìkterých jiných velikánù vìdy nikdy nemìl existenèní starosti a ani nebyl závislý na
¾ádném mecená¹i.
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rály v Castres. Dcera Claire se provdala, Cathérine a Louise se staly jepti¹kami.
Fermatova slu¾ební èinnost se odehrávala v Toulouse a v Castres, kde bylo sídlo
þChambre de l'Editÿ toulousského soudního dvora, co¾ byla soudní instance zabývající se vztahy mezi katolíky a protestanty v provincii. Fermat zemøel v Castres
12. ledna 1665 bìhem pobytu ve svém úøadì.
Fermat mìl zøejmì výborné klasické vzdìlání. Psal ver¹e latinsky, øecky, italsky a ¹panìlsky a tato jeho schopnost psát ver¹e ve více jazycích byla jeho souèasníky vysoce cenìna. Toto nadání po nìm zdìdil jeho syn Samuel. Fermat
sbíral staré rukopisy a byl vyhledávaným poradcem pøi korekturách øeckých textù. V sedmnáctém století èlovìk s takovými zájmy mohl uva¾ovat o cestì do
Itálie; v jeho pøípadì by mu vìdecká èinnost v této zemi a pøítomnost takových
osobností jako Galileo, Cavalieri, Ricci a Torricelli umo¾nila dal¹í rùst. Nìkteøí
jeho nejlep¹í pøátelé skuteènì Itálii nav¹tívili (Carcavi v roce 1634, Beaugrand
1635, Mersenne v letech 1644 a 1645). Není v¹ak znám ¾ádný náznak toho, ¾e by
Fermat vùbec uva¾oval následovat jejich pøíkladu. Fermat dokonce nenav¹tívil
ani Paøí¾, aèkoliv v jednom ze svých prvních dopisù Mersennovi pí¹e o þnalezení
nìjaké pøíle¾itosti strávit tøi nebo ètyøi mìsíce v Paøí¾i, který¾to pobyt by mu
poskytl pøíle¾itost dokonèit jeho úvahy o geometrických tématechÿ, tato cesta se
v¹ak nikdy neuskuteènila.
Na sklonku svého ¾ivota, v roce 1660, se chtìl setkat s Pascalem þnìkde na polovièní cestì mezi Clermontem a Toulouse.ÿ Pascal v¹ak vzhledem k svému zdraví
tuto cestu nemohl podniknout. Tého¾ roku nav¹tívil Paøí¾ Huygens, s ním¾ komunikoval o vìdeckých problémech prostøednictvím Carcaviho. Fermat ve svých
dopisech uji¹»oval Huygense, ¾e by jel do Paøí¾e, aby se s ním setkal, jen kdyby
mu to zdraví dovolilo. Zøejmì doufal, ¾e Huygens tuto nará¾ku pochopí a nav¹tíví
ho v Toulouse. Jeho oèekávání se v¹ak nevyplnilo.
Nakonec Fermat zemøel, ani¾ se dostal dál ne¾ do Bordeaux. V roce 1631 je
sice uveden v seznamu absolventù práv v Orléans, ale k získání tohoto diplomu
nebyla jeho pøítomnost v tomto mìstì nezbytnì nutná. Jak ukazují jeho dopisy,
prázdniny trávil pravidelnì ve svém venkovském sídle.
Neexistuje ¾ádný podklad, který by urèil pøesné datum, odkdy se Fermat zaèal
vìnovat matematice, muselo se to v¹ak stát nejpozdìji pøi jeho pobytu v Bordeaux koncem dvacátých let. Tam se setkal mimo jiné s Etiennem d'Espagnet,
jen¾ byl také úøedníkem, a brzy se stali dùvìrnými pøáteli. D'Espagnet byl o nìkolik rokù star¹í ne¾ Fermat, inklinoval k matematice a zdá se, ¾e byl první, kdo
si v¹iml Fermatova nadání a povzbuzoval ho v dal¹ím studiu. Vlastnil nìkteré
nepublikované Vietovy spisy a uvìdomil o tom i Fermata. Lze pøedpokládat, ¾e
mìl víceménì kompletní sbírku Vietových prací, které byly v té dobì tì¾ko dostupné, a je zøejmé, ¾e je Fermat na poèátku své kariéry, dlouho pøed tím ne¾
vy¹lo van Schootenovo vydání Vietovy Opera mathematica v roce 1646, peèlivì
studoval. D'Espagnet zùstal Fermatovým dlouholetým pøítelem a udr¾oval s ním
nejen osobní vztahy, ale také se zajímal o jeho matematické pokroky. V roce 1646
Mersenne po¾ádal právì d'Espagneta, aby vykonával nátlak na Fermata a pøimìl
ho odejít na nìkolik dní z Bergeracu, aby se mohli setkat v Bordeaux.
Dal¹ím z matematikù, s ním¾ se Fermat v tomto období setkal a s ním¾ navázal
pøátelské vztahy, byl Jean de Beaugrand, þmatematik H. H. Gastona d'Orleansÿ
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(tento titul mohl znamenat cokoliv), který pozdìji zastával úøad královského sekretáøe. De Beaugrand patøil mezi Vietovy obdivovatele a následovníky, kteøí
usilovali o roz¹íøení jeho metod. Právì aplikace Vietových metod pøivedla Fermata k objevu analytické geometrie. Fermat sepsal tuto novou teorii v díle, které
nazval Ad locos planos et solidos isagoge3 [Fe2]. Kopii tohoto díla poslal do Paøí¾e
na pøelomu let 1636 a 1637, krátce poté, co zaèal svoji korespondenci s ostatními
vìdeckými kolegy. V tomto období se Fermat rovnì¾ zabýval kvadraturou køivek
tvaru y = xn , nìkterými fyzikálními problémy a od roku 1636 také teorií èísel.
Zatímco ostatním matematickým disciplínám se vìnoval v¾dy jen v urèitém období, v teorii èísel pracoval od tohoto roku prakticky nepøetr¾itì a¾ do konce
svého ¾ivota.
V Toulouse se Fermat rovnì¾ seznámil s Pierrem de Carcavim, jen¾ byl nejen jeho kolegou u soudního dvora, ale sdílel s ním i zájem o matematiku. Kdy¾
byl Carcavi v roce 1636 pøelo¾en do Paøí¾e, øekl o svém talentovaném kolegovi reverendu Pierre Marinu Mersennovi. Tento známý knìz byl èlenem vìdecké
skupiny, kam patøil mimo jiné i Etienne Pascal, Roberval, Claude Hardy a dal¹í
ménì známí uèenci. Mersenne byl jakýmsi tajemníkem této skupiny, organizoval
její èinnost, obracel se na její èleny s tìmi problémy, které mohli nejlépe øe¹it,
uchovával jejich korespondenci apod. Mersenne oslovil Fermata (tento dopis je
nyní u¾ ztracen) a po¾ádal ho, aby se k této skupinì pøipojil. Fermat toto pozvání
pøijal a od té doby zaèala jeho intenzívní korespondence se èleny této skupiny
a skonèila tak jeho relativní izolace. Fermatovo jméno se stalo známým nejen ve
Francii, ale i v zahranièí. Období 1636 { 1643 patøí v jeho ¾ivotì k nejplodnìj¹ím. Fermat se vìnoval analytické geometrii, analýze (metoda minima a maxima
a teèny ke køivce). Z této doby pocházejí i jeho velké objevy z teorie èísel, které
jsou dnes uvádìny jako Malá a Velká Fermatova vìta.
V letech 1643{1654 jeho vìdecká aktivita poklesla, aèkoliv se matematice
nepøestal vìnovat. Mimo jiné vyvinul novou metodu pro kvadraturu køivek tvaru
yq = axp a xp yq = a, vìnoval svou pozornost teorii rovnic a v teorii èísel se
zabýval øe¹ením neurèité rovnice x2 py2 = 1 v oboru celých èísel.
V roce 1654 Fermat obnovil svoji vìdeckou korespondenci. Mezi nejvýznamnìj¹í patøí jeho korespondence se synem E. Pascala Blaisem, v ní¾ polo¾ili základy
nové matematické disciplíny { teorie pravdìpodobnosti. Známá je i jeho výzva
francouzským, holandským a anglickým matematikùm, aby se podíleli na øe¹ení
dvou problémù z teorie èísel. První se týkal souètu dìlitelù, druhý øe¹ení tzv.
Pellovy rovnice Nx2 + 1 = y2, kde N není druhá mocnina.
Mìøeno dne¹níma oèima, Fermat nebyl profesionálním matematikem.
V 17. století bychom v¹ak na¹li jen málo uèencù, pro nì¾ by byla matematika
zdrojem ob¾ivy. Styl Fermatovy práce vykazuje nìkteré speci cké rysy. Jedním
z nich je skuteènost, ¾e svoje výsledky prakticky nepublikoval. V tomto smìru
existuje jediná výjimka, za kterou vdìèíme uèiteli matematiky v toulousské jezuitské koleji, páteru Lalouveremu. Jedná se o anonymní pojednání o rekti kaci
køivek, které Lalouvere pøipojil na konec své knihy o cykloidách. V tomto ohledu
se musíme také zmínit o osmi anonymních stránkách, které objevil J. E. Hofman
v roce 1943, pøipojených ke kopii Freniclovy neobyèejnì vzácné bro¾urky z roku
3 Úvod do studia rovinných a prostorových køivek.
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1657, která pojednává o Pellovì rovnici a dal¹ích tématech [Ho]. Tyto stránky
obsahují dopisy Freniclovi a jeden dopis Digbymu a musely být vyti¹tìny pro
soukromou potøebu bez Fermatova vìdomí, nebo» je zøejmì neznal ani Samuel
Fermat, kdy¾ pøipravoval Varia Opera [We].
Otázka publikace Fermatových prací vyvstala pøi nìkolika pøíle¾itostech ji¾
za jeho ¾ivota. Fermat vyslovil pevné odhodlání vydat své objevy z teorie èísel
v kni¾ní formì. V roce 1654 po¾ádal Carcaviho a Pascala o spolupráci na mnohem
ambicióznìj¹ím projektu. Chtìl, aby mu pomohli pøipravit øadu jeho matematických prací pro publikování. Pascal mìl mít na starosti teorii èísel, nad kterou
si Fermat zoufal, zda ji vùbec kdy dokonèí. Toto úsilí pøi¹lo nazmar, ale v roce
1656 se Carcavi zmiòuje o této zále¾itosti Huygensovi, èiní tak je¹tì jednou v roce
1659, pøes Fermatovy ponìkud odrazující názory na publikaci jeho aritmetického
díla. Nakonec se do jeho smrti nic v této zále¾itosti neudìlalo.
Je v¹ak nutné vzít v úvahu, ¾e v tìch dobách nebylo pro matematiky jednoduché dát svou práci do tisku. Aby tiskaø mohl udìlat pomìrnì slu¹nou práci,
musel být neustále ve styku s autorem nebo s nìkým, kdo znal autorùv styl a notaci, ale to nebylo v¹e. A¾ pøíli¹ èasto se kniha ihned po vydání stávala terèem
u¹tìpaèných útokù, které obvykle nemìly konce. Proto se nelze Fermatovi divit,
¾e kdykoliv vyvstala otázka publikování, trval pøedev¹ím na anonymitì. Navíc
mìl i tì¾kosti s dokonèením dùkazù tak, aby je bylo mo¾né publikovat, zejména
v teorii èísel, nebo» nemìl k dispozici ¾ádný vzor, ani starý, ani nový, kterým by
se mohl øídit.
Fermat si nikdy nedìlal tì¾kou hlavu s uschováváním kopií své vìdecké korespondence. Úkol shromá¾dit tuto roztrou¹enou korespondenci co mo¾ná nejlépe
pøipadl a¾ po Fermatovì smrti jeho synu Samuelovi. Ten zaèal v roce 1670, kdy¾
znovu vydal Bachetova Diofanta z roku 1621 a v nìm uveøejnil plný text poznámek zapsaných tam otcem na okrajích výtisku. K tomuto svazku pøipojil døívìj¹í
Bachetùv pøítel a uèitel matematiky v Dijonu, jezuitský mnich Jacques de Billy,
¹estatøicetistránkovou esej Doctrinae Analyticae Inventum Novum, je¾ je psána
podle øady Fermatových dopisù (nyní s výjimkou prvního z roku 1659 ztracených), v ní¾ podrobnì popisuje Fermatovy metody øe¹ení diofantických rovnic
prvního øádu a v ní¾ ponìkud naivnì a nekriticky vyná¹í Fermatovy zásluhy nad
zásluhy Diofanta, Vieta a Bacheta. Dal¹í publikací byla Varia Opera v roce 1679.
V této knize jsou zahrnuty Fermatovy práce z geometrie, algebry, diferenciálního
a integrálního poètu spolu s dopisy, které si vymìòoval s Mersennem, Robervalem, E. Pascalem, Freniclem, B. Pascalem, Carcavim, Digbym a Gasendim. Øada
z nich, vèetnì tìch, které se týkají teorie èísel, zde v¹ak zahrnuta není, zøejmì
proto, ¾e jejich adresáti je Samuelovi Fermatovi neposlali a tudí¾ jsou do dne¹ní
doby neznámy.
Kompletní Fermatovo dílo, tak jak bylo známo, bylo vydáno ve ètyøech svazcích P. Tannerym a Ch. Henrym [Fe2] a dále k tomu musíme pøipojit nìkolik
fragmentù v Mersennovì Correspondance. V¹echny tyto publikace pøedstavují
celé Fermatovo dílo, i kdy¾, jak se zdá, neúplné.
Dal¹ím významným rysem Fermatovy vìdecké práce byla skuteènost, ¾e vìt¹inu svých výsledkù uvádìl bez dùkazù, aèkoliv je nade v¹í pochybnost, ¾e v¹echna
svá tvrzení dokazoval nebo se alespoò o to pokou¹el. Zpùsob Fermatova uva¾ování
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v tomto ohledu výsti¾nì dokumentuje citát z jeho dopisu Mersennovi z roku 1636:
Myslím, ¾e pøipustíte, ¾e tyto výsledky jsou hezké, ale já mám málo pøíle¾itostí
zapsat jejich dùkazy, které patøí k nejobtí¾nìj¹ím a k nejkomplexnìj¹ím v matematice, tak¾e jsem velice spokojen, ¾e jsem objevil pravdu a mám prostøedky ji
dokázat, kdykoliv mám volný èas se tomu vìnovat. Pokud se najde nìjaká pøíle¾itost, abych mohl jet do Paøí¾e a strávit tam nìkolik mìsícù, vyu¾iji ji k tomu,
abych sepsal v¹echny své objevy, k nim¾ bezpochyby pøispìla i va¹e èinnost.
Zvlá¹tní postavení zaujímá ve Fermatovì díle teorie èísel. Fermat pùvodnì
zamý¹lel obnovit aritmetiku tak, jak ji chápal Platon, tj. jako nauku o celých èíslech a jejich vlastnostech. Navzdory svému obdivu Diofantovy Aritmetiky, kterou
studoval, pozdìji popøel vìt¹inu jejích závìrù, nebo» Diofantos smìøoval spí¹e
k racionálnímu ne¾ k celoèíselnému øe¹ení. Pou¾itím metod z ostatních oborù
jeho hledání èíselnì-teoretických metod vedlo nakonec k teorii, která má málo
spoleèného s klasickou aritmetikou a která byla plnì docenìna a¾ dal¹ími generacemi matematikù. Na rozdíl od ostatních oborù Fermat nenalezl mezi svými
vrstevníky rovnocenného partnera a ani pokraèovatele.
Fermat se vìnoval zejména dvìma okruhùm problémù. Prvním z nich bylo
tvoøení pythagorejských trojic, které vyhovovaly rùzným podmínkám. Mezi výsledky, k nim¾ Fermat dospìl v této oblasti, patøí mj. tvrzení, ¾e prvoèísla tvaru
4k + 1 lze vyjádøit jako souèet druhých mocnin, kde¾to prvoèísla tvaru 4k 1
takto vyjádøit nelze a pøedev¹ím známá Velká Fermatova vìta o nemo¾nosti øe¹ení neurèité rovnice xn + yn = z n v oboru pøirozených èísel pro n > 2, kterou
zapsal jako poznámku na okraji stránky ve svém výtisku Diofantovy Aritmetiky
[Df1]. 4 Otázka è. 8 druhé knihy se týkala rozdìlení druhé mocniny na souèet
dvou druhých mocnin a Fermat zde pøipsal následující poznámku: Cubum autem
in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos et generaliter
nullam in in nitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est
dividere cuius rei demonstrationem mirabilem fane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.5 Hledání tohoto neuvedeného dùkazu vedlo o dvì století pozdìji
k objevení teorie ideálù nìmeckým matematikem Ernstem Kummerem. Svou teorii publikoval v práci [Ku1], kde oznamuje nové výsledky, a v práci [Ku2], kde
pøipojuje dal¹í podrobnosti vèetnì dùkazù. V této souvislosti je nutno se zmínit
o metodì Descende in nie, èili nekoneèného sestupu, kterou Fermat objevil a kterou èasto v teorii èísel pou¾íval. Tato metoda je vlastnì matematickou indukcí
þnarubyÿ a lze ji formulovat následujícím zpùsobem:
Vìta 1.1 Nech» V (n) je vlastnost pro ka¾dé pøirozené èíslo n. Jestli¾e jsme
z pøedpokladu, ¾e pøirozené èíslo p má vlastnost V (p), dokázali existenci pøirozeného èísla q < p majícího vlastnost V (q), potom ¾ádné pøirozené èíslo nemá
vlastnost V (n).
Vzhledem k tomu, ¾e v 17. století neexistovala výstavba pøirozených èísel tak
jako dnes, je témìø jisté, ¾e Fermat tuto metodu objevil intuitivnì a nemohl
4 Kniha, do které Fermat psal své poznámky je ztracena. Velká Fermatova vìta je známa a¾
z nového vydání [Df1], o které se pøièinil S. Fermat; viz [Ri1].
5 Nelze rozdìlit krychli na dvì krychle, bikvadrát na dva bikvadráty a obecnì ¾ádnou mocninu
vy¹¹í ne¾ dvì na dvì mocniny tého¾ stupnì. Pro tuto skuteènost jsem nalezl podivuhodný dùkaz,
tento okraj je v¹ak pøíli¹ úzký.
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ji dokázat. Øeèeno souèasnou terminologií, tato metoda vyu¾ívá skuteènosti, ¾e
mno¾ina pøirozených èísel je dobøe uspoøádaná, tj. ka¾dá její neprázdná podmno¾ina má nejmen¹í prvek. Jak se domnívá Mahoney ([Ma], str. 355), právì tato
metoda by mohla být oním podivuhodným dùkazem o nìm¾ se Fermat zmiòuje
ve své marginálii. Podle Mahoneyho právì úspì¹né pou¾ití této metody pro speciální pøípady n = 3 a n = 4 mohlo vést Fermata k zobecnìní tohoto dùkazu,
které v¹ak, jak ukázal dal¹í vývoj, nebylo správné. 6
Druhý okruh problémù se týkal souètu dìlitelù èísel (aliquot parts, jak je
Fermat nazýval). Výzkumy v tomto smìru vyvrcholily tzv. Malou Fermatovou
vìtou, o které je podrobnì pojednáno v druhé kapitole.
Osobnost Pierra de Fermat patøí mezi nejpozoruhodnìj¹í v dìjinách matematiky vùbec. Jeho mimoøádné nadání, intuice a ¹íøe zábìru ho pøedurèily k tomu,
¾e se stal jedním ze zakladatelù moderní matematiky. Jeho ponìkud svérázný
pøístup k prezentaci svých objevù navíc zpùsobil, ¾e se jeho dílo, zejména z teorie èísel, stalo zdrojem inspirace pro generace matematikù, kteøí se sna¾ili jeho
tvrzení dokázat èi vyvrátit. Velká Fermatova vìta, která patøila mezi nejznámìj¹í problémy matematiky,7 byla dokázána a¾ v roce 1995 britským matematikem
Andrew Wilesem, jako poslední dosud nedokázané Fermatovo tvrzení. Dùkaz byl
publikován v [Wl]; mezera v tomto dùkaze byla vzápìtí odstranìna a doplnìný
dùkaz byl publikován v [TW].
Wilesùv dùkaz je v¹ak daleko za hranicemi Fermatových mo¾ností, tak¾e
vlastnì þpouzeÿ dokazuje platnost Velké Fermatovy vìty, neøe¹í v¹ak problém
ztraceného Fermatova dùkazu. Pøesto¾e zpráva o dokázání této vìty probìhla
i sdìlovacími prostøedky, neustávají pokusy tuto vìtu dokázat elementárními
metodami, jak je mo¾no se pøesvìdèit napø. v síti Internet. Fermatovo dílo bude
zøejmì inspirací i výzvou pro dal¹í generace matematikù.
Jak ji¾ bylo øeèeno, Fermat se zabýval nejen matematikou, ale i fyzikou, zejména mechanikou a optikou. Fyzika a matematika mìly k sobì v 17. století
mnohem blí¾ ne¾ nyní. Jako dùkaz staèí uvést jen dvì dal¹í jména, a sice Fermatova souèasníka B. Pascala a o nìkolik desítek rokù mlad¹ího I. Newtona. Patrnì
nejznámìj¹ím Fermatovým fyzikálním objevem je princip, který popisuje ¹íøení
svìtla v prostoru a který mù¾eme formulovat následujícím zpùsobem: Svìtlo se
¹íøí v prostoru z jednoho bodu do druhého po takové dráze, ¾e doba potøebná k
probìhnutí této dráhy má extrémní hodnotu. Jinými slovy, po v¹ech mo¾ných sousedních drahách spojujících dva body na tém¾ svìtelném paprsku by se svìtlo
¹íøilo buï del¹í, nebo krat¹í dobu, pøípadnì by doba zùstávala stejná. Z Fermatova principu ihned vyplývá, ¾e se svìtlo v homogenním a izotropním prostøedí
¹íøí pøímoèaøe, nebo» pøímka je nejkrat¹í spojnicí dvou bodù a k pøekonání této
vzdálenosti potøebuje svìtlo nejkrat¹í dobu.
Fermatovo úmrtí bylo v èasopise Journal des Scavans oznámeno následujícími
slovy, které výsti¾nì charakterizují jeho osobnost: S hlubokým zármutkem jsme
6 Obdobné nesprávné generalizace se Fermat dopustil i v pøípadì tzv. Fermatových èísel
22n + 1.
7 Toto tvrzení podporuje i skuteènost, ¾e Èeská po¹ta zvolila tuto vìtu jako námìt pøíle¾itostné známky, která byla vydána 31. kvìtna 2000 ke svìtovému roku matematiky. Autorem námìtu
je Zdenìk Ziegler, rytcem Milo¹ Ondráèek. Viz obrazovou pøílohu è. XXXXXXXXXXXXXXX
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se dozvìdìli o úmrtí pana de Fermat, rady Parlamentu v Toulouse. Byl jedním
z nejpodivuhodnìj¹ích mozkù tohoto století, génius tak univerzální a tak ¹irokých
zájmù, ¾e kdyby v¹ichni uèení mu¾ové nepodali svìdectví o jeho mimoøádných
zásluhách, tì¾ko by bylo mo¾no vìøit v¹emu, co je nutné øíci, aby jeho význam
byl docenìn.
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