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Pøíloha 1®ivotopisy� Abel Niels Henrik (5. 8. 1802{6. 4. 1829), norský matematik. Zabýval sepøedev¹ím algebrou, mj. dokázal neøe¹itelnost algebraické rovnice stupnìvy¹¹ího ne¾ 4 pomocí koneèných vzorcù s odmocninami. Spoleènì s Jacobimpatøí k zakladatelùm teorie eliptických funkcí, vìnoval se také konvergencinekoneèných øad.� Carcavi Pierre de (1600{1684), Fermatùv kolega a pøítel z Toulousskéhosoudního dvora. V roce 1636 se pøestìhoval do Paøí¾e. Více ne¾ vlastnímatematickou èinností se proslavil korespondencí s pøední vìdeckými auto-ritami té doby; po Mersennovì smrti prakticky pøevzal jeho roli. Zamý¹lelvydat nìkteré Fermatovy práce, av¹ak bez úspìchu.� Descartes René (31. 3. 1596{11. 2.1650), francouzský matematik, fyzika �lozof. Stal se jedním ze zakladatelù analytické geometrie, zavedl pro-mìnnou velièinu. V mechanice poukázal na relativnost pohybu a klidu,zformuloval zákon akce a reakce a zákon zachování hybnosti pøi nárazudvou pevných tìles. Jeho hlavní díla jsou Rozprava o metodì, Úvahy o první�lozo�i a Principy �lozo�e. Descartùv vliv na novodobou vìdu je hlubokýa mnohostranný, jeho racionalismus se stal jedním ze zdrojù osvícenecké�lozo�e.� Diofantos z Alexandrie (kolem roku 250 pø. Kr.), helénistický mate-matik. Zabýval se øe¹ením neurèitých rovnic. Jeho hlavní dílo Arithmeticainspirovalo Fermata k významným objevùm v teorii èísel. Pou¾íval pevnézkratky pro neznámou|náznak souèasné matematické notace.� Eisenstein Gotthold (1823{1852), nìmecký matematik. Zabýval se teoriíeliptických funkcí, eliptickými integrály a teorií forem.� Eukleidés (3. stol. pø. Kr.), øecký matematik, pùsobil v Alexandrii. Bli¾¹íúdaje o jeho ¾ivotì nejsou známy. Ve svém hlavním díle Stoichea (Základy)shrnul v soustavu poznatky øecké matematiky. Toto dílo díky své logickévýstavbì se stalo vzorem pro vìt¹inu dùle¾itých matematických spisù a¾ do90



19. století. Sedmá a¾ devátá kniha jsou vìnovány aritmetice, je zde patrnývliv pythagorejcù.� Euler Leonhard (15. 4. 1707{18. 9. 1783), ¹výcarský matematik a fyzik, ¾ákJohanna Bernoulliho. Pùsobil jako profesor na Akademiích v Berlínì a v Pe-trohradì. Patøil k nejuniverzálnìj¹ím matematikùm v¹ech dob, publikoval886 prací kromì uèebnic. Jeho práce se týkají v¹ech oblastí matematiky,mj. vyøe¹ením problému sedmi mostù v Königsbergu polo¾il základy teoriegrafù. Významné jsou i jeho objevy ve fyzice.� Frenicle Bernard, de Bessy (1605{17. 1. 1675), francouzský matematik,rada soudního dvora v Monnais. Vìnoval se pøedev¹ím teorii èísel, øe¹ilmnohé problémy, které mu pøedkládal Fermat a zároveò pøiná¹el nové ná-pady a problémy. Pozornost vìnoval i magickým ètvercùm. V roce 1666 bylzvolen èlenem Královské Akademie vìd.� Friedmann Alexander Alexandroviè (17. 6. 1888{16. 9. 1925), ruský ma-tematik, fyzik a astronom. V mladém vìku publikoval nìkolik prací z teorieèísel. Pozdìji se vìnoval pøedev¹ím astrofyzice. v sérii prací z let 1922{1924zjistil, ¾e Einsteinovy rovnice pro vesmír nemohou mít statické øe¹ení a ¾evesmír se musí rozpínat èi smr¹»ovat v závislosti na èase. Po matce LudmileVojáèkové je èeského pùvodu.� Gauss Carl Friedrich (30. 4. 1777{23. 2. 1855), nìmecký matematik, fyzika astronom. Øadu let pùsobil jako profesor a øeditel hvìzdárny na uni-verzitì v Göttingenu. Jeho dílo Disquisitiones arithmeticae patøí k stì¾ej-ním dílùm teorie èísel. Mimo jiného zde nalezneme teorii kvadratickýchkongruencí a první dùkaz kvadratického zákona reciprocity. Gauss dokázalrovnì¾ základní vìtu algebry, vìnoval se funkci komplexní promìnné, teoriichyb (metoda nejmen¹ích ètvercù) a dosáhl významných výsledkù v oblastielektøiny a magnetismu.� Huygens Christian (14. 4. 1629{8. 7. 1695), holandský matematik a fyzik,èlen Královské spoleènosti v Londýnì a Francouzské Akademie Vìd. Zabý-val se studiem køivek a poètem pravdìpodobnosti. Polo¾il základy vlnovéteorie svìtla, vytvoøil teorii fyzikálního kyvadla a objevil Saturnùv mìsícTitan.� Jacobi Carl Gustav Jacob (10. 12. 1804{18. 2. 1851), nìmecký matematik.Zabýval se mj. teorií èísel, analytickou mechanikou a diferenciálními rovni-cemi. Jeho práce Fundamenta nova theoriae functiorum ellipticarum z roku1829 patøí k základním dílùm teorie eliptických funkcí.� Koutský Karel (21. 10. 1897{2. 7. 1964), èeský matematik, profesor univer-zity v Brnì. Vìnoval se topologii, teorii èísel a elementární a kombinatorickégeometrii.� Kummer Ernst Eduard (29. 1. 1810{14. 5. 1893), nìmecký matematik.V letech 1832{42 uèil na gymnáziu v Legnici. Poté pùsobil jako profesor na91



univerzitì ve Wroc lawi a od roku 1856 byl jmenován profesorem univerzityv Berlínì. Zavedl ideální komplexní èísla do teorie algebraických èíselnýchtìles.� Lagrange Joseph Louis (25. 1. 1736{10. 4. 1813), francouzský matematika fyzik, pùsobil v Turínì, Berlínì a v Paøí¾i. Byl jedním z tvùrcù variaèníhopoètu a jeho zavedení do dynamiky. Dosáhl významných výsledkù i v teoriièísel, algebøe a analýze. Jeho dílo Mécanique analytique polo¾ilo základ ana-lytické mechaniky. Byl pøedsedou komise pro vytvoøení metrické soustavymìr a vah.� LeibnizGotfried Wilhelm (1. 7. 1646{14. 11. 1716), nìmecký matematik, �-lozof a diplomat. Jeho doménou byla pøedev¹ím analýza, spolu s Newtonemje pova¾ován za zakladatele diferenciálního a integrální poètu, významnìpøispìl k formalizaci matematiky. Sestrojil rovnì¾ poèítací stroj. V roce1700 inicioval zalo¾ení berlínské Akademie vìd; v roce 1703 se stal prvnímprezidentem této instituce.� Mersenne Marin (8. 9. 1588{1. 9. 1648), francouzský hudební teoretik, fy-zik a matematik. Ve svém hlavním díle Harmonie universelle podal souhrnznalostí o hudbì zvlá¹tì 16. a 17. století. Patøil k hlavním organizátorùmvìdeckého ¾ivota ve Francii v první polovinì 17. století.� Mirimano�Dmitrij (13. 9. 1861{5. 1. 1945), francouzský matematik ruské-ho pùvodu. Pùsobil na univerzitì v ®enevì, nejdøíve jako soukromý docent,pozdìji jako profesor.� Pascal Blaise (19. 6. 1623{19. 8. 1662), francouzský matematik, fyzik a ná-bo¾enský �lozof. Ji¾ jako ¹estnáctiletý objevil vìtu o ku¾eloseèce opsané¹estiúhelníku, v roce 1641 zkonstruoval první známý poèítací stroj. Spolus Fermatem je pova¾ován za zakladatele teorie pravdìpodobnosti. Pascalùvtrojúhelník byl znám ji¾ døíve, Pascal ho v¹ak lépe uspoøádal, kdy¾ stu-doval binomické koe�cienty. Ve fyzice se vìnoval pøedev¹ím hydrostatice,formuloval známý Pascalùv zákon.� Pascal Etienne (2. 5. 1588{24. 9. 1651), èlen Mersennovy skupiny, otec B.Pascala. Po pøíchodu do Paøí¾e v roce získal velmi dobré vzdìlání, podí-lel se významnou mìrou na vzdìlávání syna Blaise. Zastával rovnì¾ øaduvýznamných státních funkcí. Je znám jako objevitel køivky nyní nazývanéPascalùv limacon, která se pou¾ívá pøi trisekci úhlu.� Roberval Gilles Personne de, (10. 8. 1602{27. 10. 1675), francouzský ma-tematik, jediný z Mersennovy skupiny, pro kterého byla matematika povo-láním. V roce 1634 byl jmenován profesorem matematiky v paøí¾ské Coll�egeGervais; v roce 1655 získal dal¹í profesorskou stolici po Gassendim. V ro-ce 1666 byl zvolen èlenem královské Akademie vìd. Vìnoval se pøedev¹ímintegrálnímu poètu a rovinným køivkám. Spolu s Jeanem Picardem se po-dílel na mapování Francie. Jako jeden z mála francouzských vìdcù se setkals Fermatem. 92



� Sarrus Pierre Frédéric (1798{1861), francouzský matematik. Zabýval sezejména numerickým øe¹ením rovnic s více neznámými, násobnými integ-rály a také stanovením drah komet. Je po nìm pojmenováno pravidlo provýpoèet determinantù tøetího øádu.� Stern Moritz (28. 6. 1807{30. 1. 1894), ¹výcarský matematik, profesoruniverzity v Götingen. Vìnoval se pøedev¹ím teorii èísel.� Sylvester James Joseph (3. 9. 1814{15. 3. 1897), anglický matematik. Za-býval se teorií forem, teorií elementárních dìlitelù a také mechanikou. Pøisvém pobytu v USA zalo¾il èasopis American Journal of Mathematics.� Tamarkin Jacob David (11. 7. 1888{18. 11. 1945), ruský matematik, vì-noval se pøedev¹ím teorii diferenciálních rovnic. Se svým slavnìj¹ím spolu-¾ákem Friedmannem publikoval i nìkolik prací z teorie èísel. Od roku 1928pùsobil v USA, po smrti man¾elky v roce 1935 jeho vìdecká a publikaèníèinnost prakticky skonèila.� Vi�ete Fran�cois (1540{13. 12. 1603), francouzský matematik. Zavedl jakoprvní písmena místo tehdy obvyklých èíselných koe�cientù. Zavedl trigono-metrický tvar Cardanových vzorcù. Vypoèítal � na devìt desetinných místa vyjádøil toto èíslo jako nekoneèný souèet.� Wilson John (1741{1793), anglický lékaø a matematik, èlen Royal Society.Je po nìm pojmenována známá vìta v teorii èísel.
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