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MATEMATIÈKY VÈERA A DNES
Helena Durnová
1. Od starovìku do 20. století
Z pramenù takzvaný h þgender studiesÿ (nauka o rodu) se èasto
dozvídáme o tom, jak v minulém století ¾eny postupnì získávaly pøístup k formálnímu vzdìlávání. ®eny-matematièky, o ni h¾ bude øeè, v¹ak
èasto musely bojovat i o to, aby jim vlastní rodièe dovolili se matematikou zabývat. Pøitom napøíklad antropologové soudí, ¾e ¾eny v dobì kamenné za mu¾i v oblasti my¹lení nezaostávaly. Ji¾ v Babylónì mìly ¾eny
mnoho práv: mohly se vìnovat ob hodu, smìly vlastnit majetek, smìly
se stát soud i, mohly být svìdky dokumentù, èi tajemni emi. Zvlá¹tní
skupinu tvoøily ¾eny aktivní v nábo¾enský h skupiná h1. V Egyptì se
si e ¾eny èíst a psát neuèily a také se neúèastnily vlády, av¹ak smìly
vlastnit a dìdit majetek a vìnovat se ob hodu. V Èínì a Indii byla situa e obdobná.
Ve starovìkém Øe ku mù¾eme také najít pøíklady toho, jak se vzdìlaní mu¾i dívali na ¾eny. Pythagoras2 bývá v této souvislosti nìkdy oznaèován jako þfeministi ký losofÿ. Jeho ¾ena, Theano (5. stol.
pø. Kr.), je také èasto uvádìna jako jedna z první h ¾en{matematièek.
Pravdìpodobnì napsala pojednání o zlatém øezu. V Pythagorovì ¹kole
vyuèovala dva et osm ¾en. Dìti Pythagoara a Theano také patøily
k øádu. Theano a její dvì d ery vedly ¹kolu po Pythagorovì smrti.
Dal¹ím losofem, který o eòoval inteligen i ¾en, byl Platon3. Zmiòuje se napøíklad o tì hto matematièká h: Diotama, Peri tione,
Aspasia. Platon øíká, ¾e ¾eny jsou þ enné a s hopné uèitelkyÿ. Do této
þstarovìké spoleènostiÿ patøí i Hypatie, o které si za hvíli povíme ví e.
Dal¹í zmínka o ¾enì v souvislosti s matematikou po hází a¾ z 12. století. Tehdy vìnoval indi ký matematik Bháskara II. své pojednání
o matemati e své d eøi Lílávatí. Ve 14. století ¾ila v Itálii Christine
di Pisan (1383{1431), v 16. století pak pùsobila Sophia Brahe, sestra
1

Jako zdroj poznatkù o této dobì mù¾e slou¾it tzv. Chammurabiho zákoník, poházejí í z doby vlády babylónského krále Chammurabiho (1792{1750 pø. Kr.)
2
Pythagoras, 580{500 pø. Kr., øe ký losof a matematik
3
Platón, 427{347 pø. Kr., øe ký losof. Kolem r. 347 pø. Kr. zalo¾il loso kou
¹kolu { tzv. Akademii.
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4.

Ve støedovìku byla esta ke vzdìlání otevøena pouze
nìkterým. Teprve v 17. a 18. století se zaèíná objevovat ví e vzdìlaný h
¾en, pøedev¹ím v Itálii. Jednou z ni h byla napøíklad Elena Lu rezia
Cornaro Pis opia (1646{1684), Italka narozená v Benátká h. Mluvila
latinsky, øe ky, hebrejsky, ¹panìlsky a fran ouzsky. Pùsobila na universitì v Padovì5 kde získala titul þdoktor loso eÿ. Byla také vynikají í hudebni í. V 18. století v Itálii pùsobila Marie Gaetana Agnesi
(1718{1799). ®ila velmi dlouho, av¹ak velkou èást svého ¾ivota zasvìtila
slu¾bì v klá¹teøe. Její vrstevni í ve Fran ii byla Emílie, Markýza du
Chatelet (1706{1749). Ta je známa také jako milenka Voltaira. Obì
se zabývaly pøedev¹ím matemati kou analýzou.
Dal¹í významnou osobností v matemati e byla Caroline Hers hel
(1750{1848).
Narodila se v nìme ké dìlni ké rodinì poblí¾ Hannoveru. Byla velmi malého vzrùstu: mìøila pouze asi 130 m. Zùstala svobodná, av¹ak
mìla mnoho obdivovatelù. Se svým bratrem{
astronomem ¾ila nìjakou dobu v Bath6 . Objevila tøi komety a osm mlhovin.
V 19. století se ji¾ objevují první ¾eny, které
publikovaly pùvodní prá e. První z ni h je Sophie Germain (1776{1831). Tato Fran ouzka
se zabývala pøedev¹ím teorií èísel. Anglièanku
Mary Sommerville (1780{1872) podporoval
v zájmu o vìdu její mu¾. Ona pak pøivedla k matemati e také svou
krajanku, d eru Lorda Byrona Adu Augustu (1815{1852).
Snad nejslavnìj¹í ¾enou, která se vìnovala matemati e, je Sofie
(Soòa) Kovalevská (1850{1891). Tato ruská vìdkynì s velmi zajímavým osudem byla mimo jiné ¾aèkou Weierstrasse, o¾ napovídá,
¾e do sféry její h zájmù patøila matemati ká analýza. Je známá také
jako autorka nìkolika románù.
Zmiòme se krát e je¹tì o tøe h ¾ená h{matematièká h, které ¾ily
na pøelomu 19. a 20. století { tedy v dobì, kdy zaèínala eman ipa e
¾en ve velkém mìøítku: Floren e Nightingale (1830{1910), která je
známá pøedev¹ím jako zdravotní sestra, se zajímala pøedev¹ím o statistiku. Mary Everest Boole (1832{1916) byla man¾elkou George
7
Boolea . Chtìla studovat, ale tenkrát nemohla jinak ne¾ doma. PozTy hona Brahe

4

Ty ho Brahe, 1546{1601, dánský astronom. V lete h 1599 a¾ 1601 pùsobil v Praze.
Universita v Padovì byla zalo¾ena r. 1222.
6
Bath, mìsto v jihozápadní Anglii. Universita zde byla zalo¾ena teprve r. 1966.
7
George Boole, 1815{1864, irský logik a matematik.
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dìji se v¹ak stala zamìstnankyní Queens College jako knihovni e. Uplatnìní na¹la také jako uèitelka. Emmy Noether (1882{1935) byla vynikají í nìme ká matematièka. Vìnovala se pøedev¹ím algebøe. Studovala
v Erlangenu (Nìme ko), pozdìji pùsobila v Göttingenu (1916{1933, Nìme ko) a v Bryn Mawr (1933{1935, USA).
Dnes se ¾eny matemati e vìnují ji¾ v takové míøe, ¾e nemá smysl vypisovat jeji h jména. Jednou z organiza í sdru¾ují í h ¾eny-matematièky
je European Women in Mathemati s, která se sna¾í podporovat zájem
¾en o matematiku a jeji h vzájemnou spoluprá i. Evropská setkání se
konají od roku 1986. Za pozornost stojí program tì hto setkání { tedy
matemati ký program. Ka¾dé setkání je toti¾ vìnováno dvìma èi tøem
tématùm. Výklad je zamìøen na þmatemati ké laikyÿ. Pøíprava takové
série probíhá následovnì:

1. Výbìr tématu: téma má být moderní a má zahrnovat þkrásnou

matematikuÿ. Pøednost mají témata, kterými se ¾eny v minulosti
nezabývaly.

2. Výbìr koordinátorky: tato osoba by mìla být odborni í v daném

oboru. Pøirozenì se oèekává také to, ¾e bude mít zájem se projektu
zúèastnit a ¾e bude s hopna týmové prá e.

3. Výbìr pøedná¹ejí í h: platí stejná kritéria jako pro koordinátorku.
4. Zpra ování tématu týmem: probíhá v nìkolika kole h. Ne hybí

ani posouzení pøíspìvkù þmatemati kými laikyÿ. Na pøedná¹ká h
pak fungují tzv. þnasazení idiotéÿ (planted idiots), kteøí mají za
úkol klást dotazy, mají-li po it, ¾e publikum nerozumí.

V Èeský h zemí h nebyla situa e pøíli¹ odli¹ná od jiný h evropský h
státù. Mu¾i smìli studovat na universitì ji¾ 500 let, av¹ak ¾enám, èi spí¹e
dívkám, bylo v té dobì { v polovinì 19. století { dovoleno nav¹tìvovat
pouze základní ¹kolu (do 12 let vìku). Za jednu z tì h, které ovlivnily vzdìlávání ¾en v Èeský h zemí h, je pova¾ována autorka známé kuhaøky, Magdalena Dobromila Rettigová (1785{1845), která dívky
uèila nejen vaøit, ale také samostatnì myslet.
První ¹koly a vzdìláva í ústavy pro dívky vznikaly prostøedni tvím
spolkù. Pro informa i uveïme nìkolik dat:
V ro e 1843 zalo¾ila Bohuslava Rajská (1817{1850) v Praze Ústav
pro vý hovu dívek, o dva roky pozdìji (1845) byl zalo¾en vzdìláva í
Ústav v Budèi. V lete h 1862{1906 pùsobil v Praze Ameri ký klub dam,
který poøádal pøedná¹kyna vìde ká témata. V ro e 1863 byla zalo¾ena
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Vy¹¹í dívèí ¹kola v Praze (Vodièkova uli e), v ro e 1864 zalo¾ila Marie

Riegrová{Pala ká pokraèova í a prùmyslovou ¹kolu. V ro e 1870 byl
zøízen Ústav pro vý hovu uèitelek a v ro e1869 byl pøijat zákon o povinné
¹kolní do ház e.
V Brnì pùsobil spolek pro ¾enské vzdìlávání Vesna, který v ro e 1886
zalo¾il Dívèí pokraèova í ¹kolu. V ro e 1899 získala tato ¹kola vlastní budovu. V moravský h a slezský h mìste h byly také zakládány tøídy této
¹koly. Ve 20. lete h vybudovala Vesna v Brnì moderní areál, který mìl
slou¾it, mimo jiné, ke vzdìlávání uèitelek pro ¹koly pro ¾enská povolání.
V ro e 1907 bylo zalo¾eno gymnázium také ve Vala¹ském Meziøíèí.
Zde byly dívky pøijímány ke studiu do dívèího gymnázia, které bylo osmileté. V ro e 1908 otevøela Dívèí akademie klasi ké gymnázium v Brnì.
V lete h 1906{1921 poskytovala støední vzdìlání ¹estiletá dívèí ly ea,
která v¹ak nekonèila maturitou.
V Praze byl v ro e 1890 zalo¾en spolek pro ¾enské studium Minerva 8 .
Mezi jeho zakladatelky patøila také Eli¹ka Krásnohorská9, která
za své zásluhy o dívèí vzdìlávání obdr¾ela jako první ¾ena titul doktor
honoris ausa. þNièeho by h nedosáhla, nebýt osví ený h mu¾ùÿ, øekla
tenkrát.
Od svého zalo¾ení vydr¾oval spolek Minerva 1. dívèí ¹kolu v Rakousku{Uhersku. Zpoèátku musely dívky skládat maturitu na . k. hlape kém gymnáziu, od r. 1907 úøady ¹kole povolily vlastní maturity. Nìkteré
absolventky pak pokraèovaly ve studiu na universitì (na fakultì losoké od r. 1897, farma euti ké a lékaøské od r. 1900) a poté vyuèovaly
na 1. dívèí ¹kole.
Døíve ne¾ se jim otevøely pra¾ské fakulty, vyu¾ívaly èeské ¾eny práva
studovat na zahranièní h universitá h. Prvními èeskými ¾enami s vìde kým titulem se staly MUDr. Anna Bayerová (prom. 1881 v Bernu) a
MUDr. Bohuslava Ke ková (prom. 1882 v Cury hu). První ¾enou,
která obhajovala disertaèní prá i v èe¹tinì byla PhDr. Marie Zdeòka
Barborová v ro e 1901, první èeskou lékaøkou byla MUDr. Anna
Honzáková, která titul získala v ro e 1902. V ro e 1904 byl zalo¾en
®enský klub èeský, v nìm¾ pøedná¹eli pøední politikové a universitní profesoøi.
Ze slov Eli¹ky Krásnohorské je patrno, ¾e mu¾i hráli v boji za

8

Minerva | øímská bohynì, o hránkynì Øíma, patronka øemesel a manuální prá e,
nìkdy té¾ lékaøství. Pozdìji byla ztoto¾nìna s øe kou bohyní Pallas Athénou a stala
se symbolem vìdìní a moudrosti. Byl jí zasvì en olivovník (fran . arbre de Minerve)
a sova (fran . oiseau de Minerve). Není tedy èemu se divit, ¾e po ní byl pojmenován
spolek pro ¾enské studium zalo¾ený roku 1890 Eli¹kou Krásnohorskou.
9
Eli¹ka Krásnohorská, 1847{1926, èeská básníøka.
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práva ¾en významnou roli. Pøipomeòme na tomto místì Masarykovu
®enskou otázku. Mínìní prvního èeskoslovenského prezidenta o ¾ená h
bylo snad jedním z dùvodù, proè u¾ v ro e 1918 v Prohlá¹ení nezávislosti Republiky èeskoslovenské stálo: þ®eny budou postaveny politi ky,
so iálnì a kulturnì na roveò mu¾ùmÿ.10 V ro e 1920 byl pak Ústavní
listinou pøijat x106: þVýsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.ÿ
Volební právo získaly èeské ¾eny v lete h 1919 (obe ní zastupitelstva) a
1920 (snìmovna a senát).
Zdá se, ¾e formální problémy tak byly vyøe¹eny. Ve 20. lete h oslavovaly pak èeské ¾eny první in¾enýrku{ar hitektku, doktorku práv, atd.
Zbyly je¹tì nìkteré drobné nedostatky: studentky napøíklad nemohly
dostávat stipendium Hlávkovy nada e, nebo» o dívká h se Hlávka11 ve
své závìti nezmiòuje.
Na následují h stránká h najdete krátké ¾ivotopisy þsedmi stateèný hÿ ¾en, které se navzdory mínìní rodièù a spoleènosti vìnovaly matemati e.

2. Hypatie, asi 375{415
byla d erou Theona z Alexan. Je známa jako vìdkynì, matematièka a
losofka, ale pøedev¹ím jako muèedni e. Existuje o ní mnoho knih, ty v¹ak vìt¹inou nemluví
o její h úspì¹í h v matemati e. Nìkteré odsuzují úzkoprsost èi bigotnost první h írkevní h
ot ù, jiné Hypatiina jména vyu¾ívají jako argumentu pro hlásání rovnoprávnosti mezi ¾enami
a mu¾i v oblasti intelektu. Monogra e o Hypatii èasto mluví o vztazí h Hypatie k jejím
souèasníkùm{historikùm, av¹ak opìt se témìø
nezmiòují o tom, jaký h kvalit dosáhla její prá e v matemati e. Ani dnes
neznáme jedinou prá i, která by po házela pøímo z jejího pera. Tak¾e zatím o o Hypatii{muèedni i toho víme mnoho, o Hypatii{vìdkyni máme
jen nejobe nìj¹í dohady. Pravdìpodobnì se zabývala astronomií, astrologií a matematikou.
Zmiòme se krát e o Hypatiinì ¾ivotì. Jak ji¾ bylo øeèeno, byla d erou vlád e Athén { Theóna. Její souèasní i si jí vá¾ili. Díky svému
ot i získala Hypatie to nejlep¹í vzdìlání. Theón mìl vztahy s Museem,
Hypatie

drie

10

Washingtonská deklara e, 18. øíjna 1918.
Josef Hlávka, 1831{1908, èeský ar hitekt a podnikatel, zakladatel a 1. prezident
Èeské akademie vìd a umìní Franti¹ka Josefa I. Roku 1908 zalo¾il Hlávkovu nada i.
11
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tehdej¹ím entrem vzdìlanosti v Alexandrii a sám byl vzdìlaný v matemati e. Svou talentovanou d eru Hypatii htìl vy vièit jak po strán e
tìlesné, tak po strán e du¹evní (a to jak v my¹lení, tak v nábo¾enství).
Z toho dùvodu ji od dìtsví þdrezúrovalÿ.
Hypatie byla také vynikají í losofkou Novoplatónské loso
ké ¹koly. Aktivnì se zapojila do posledního pokusu o vzepøení se køes»anství
a navrá ení dávného práva na pohanskou víru. Byla by zemøela jako
ne¹kodná losofka, kdyby se nebyla zapletla do beznadìjné hádky mezi
dvìma nejvýznamnìj¹ími mu¾i té doby: Orestem, vlád em Egypta a
biskupem Cyrilem. Zdálo se, ¾e Orestes je velmi dobromyslný, a ¾e
je naví Hypatii naklonìn. Hypatie byla prý jeho dru¾kou a Orestes
si ji ví e ménì omotal kolem prstu. Cyril byl krutý a ti¾ádostivý mu¾,
který si vykládal svou pozi i tak, ¾e je jeho povinností vyu¾ít v¹e h prostøedkù pro svr¾ení ¹le hetného ne¹kodného vlád e jiného ne¾ køes»anského smý¹lení. Hypatie se stala obìtí tohoto boje o mo : byla zabita
a zohavena bandou køes»anský h fanatikù, kteøí konali podle pøíkazu
biskupa Cyrila.
Hypatii by hom tedy mohli nazvat první matemati kou muèedni í.
O její h výsled í h v matemati e v¹ak víme velmi málo. Na závìr zbývá
snad jen dodat, ¾e její krása si e pravdìpodobnì byla jedním z dùvodù
velké popularity její h pøedná¹ek, ale ¾e Hypatie byla bezpo hyby vedou í osobností své loso ké ¹koly. Vystupovala si e otevøenì proti
køes»anství, ale mìla i køes»anské ¾áky (následovníky) { napøíklad biskupa Synesia.
Co se týká Hypatiiny èinnosti v oblasti vìdy, mù¾eme se pouze zmínit o díle h, která jsou jí pøipisována. Pravdìpodobnì napsala traktát
o Apolloniový h ku¾eloseèká h. Pappova12 prá e byla pravdìpodobnì
inspira í pro prá i Hypatiinu. Objevuje se té¾ zmínka, ¾e byla následni í
13
Apollonia . Její komentáø k Appoloniovu dílu o ku¾eloseèká h byl
natolik srozumitelný, ¾e z nìj vy házeli uèen i po nìkolik následují í h
století. Øíká se také, ¾e napsala komentáø k Diofantovu14 dílu Arithmeti a a snad i k astronomi kému dílu Ptolemaiovu15 . Zdá se v¹ak
ménì pravdìpodobné, ¾e by publikovala také astronomi ké tabulky, jak
tvrdí nìkteré prameny.
12

Pappos z Alexandrie, a 3. stol., øe ký matematik. Autor Matemati ké sbírky,
která je dùle¾itým pramenem pro poznání úrovnì starovìké matematiky.
13
Appolónios z Pergy, 2. pol. 3. stol.{zaè. 2. stol. pø. Kr., øe ký matematik. Do hovaly se dvì jeho prá e zabývají í se pøedev¹ím ku¾eloseèkami.
14
Diofantos z Alexandrie, a. 3. stol., øe ký matematik.
15
Ptolemaios Klaudios, a. 90{160, øe ký matematik, astronom a zemìpise . Vytvoøil model geo entri ké soustavy. Je autorem díla Almagest.
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Na závìr povídání o Hypatii uvedme je¹tì jeden z výrokù, je¾ jsou
jí pøipisovány: þBraòte své právo myslet, nebo» i myslet ¹patnì je lep¹í

ne¾ nemyslet vùbe .ÿ

3. Marie Gaetana Agnesi, 1718{1799
Narodila se 16. 5. 1718 v Bologni v rodinì
profesora matematiky. Ten se zøejmì postaral
o to, aby se Marii Gaetanì dostalo v¹estranného vzdìlání. Úrovni znalostí této Italky velmi
pravdìpodobnì napomohly i vrozené neobvyklé
intelektové s hopnosti. Snad by zane hala své
stopy na ví e míste h, nebýt toho, ¾e se rozhodla vìnovat svùj ¾ivot nesobe ké slu¾bì.
Kdy¾ jí bylo pìt, mluvila ji¾ fran ouzsky.
V devíti mluvila plynnì také latinsky, øe ky a
hebrejsky. V tomté¾ vìku publikovala latinsky
psanou obranu liberální h studií jako pravé vièení na obranu svého pohlaví. V jedená ti u¾ byla seznámena také s nìmèinou a ¹panìl¹tinou.
Ve svém mládí trávila hodnì èasu studiem a vyuèováním svý h mlad¹í h bratrù. Studovala prá e matematikù jako byl tøeba Fermat16, De17
18
s artes , èi Newton . Matemati e se zaèala vá¾nì vìnovat, kdy¾ jí
bylo devatená t. Jejími hlavními uèiteli byli její ote a Ote øádu Olivetánù Rampinelli. Ona sama se pozdìji také k tomuto øádu pøidala.
První matemati ké snahy Marie Gaetany Agnesi byly pravdìpodobnì spojeny s l'Hospitalovou19 Traité des se tions oniques. Významným rokem pro ni pak byl rok 1748, kdy byla zvolena do Boloòské
akademie vìd a publikovala své Instituzioni analiti he ad uso della gioventú italiana, o¾ je vynikají í dílo z hlediska výkladu. Cítila, ¾e matematika se rozvíjí tak ry hle, ¾e pro zaèáteèníka je velmi obtí¾né orientovat se v nejnovìj¹í h objeve h, a tak htìla publikovat samostatnou
knihu, která by ètenáøe pøivedla a¾ k nejèerstvìj¹ím novinkám. Kniha
byla pøelo¾ena do angliètiny a fran ouz¹tiny. Pøekladatel do angliètiny,
profesor university v Cambridge James Colson, se dokon e kvùli pøekladu této knihy nauèil, pøes svùj pokroèilý vìk, italsky { jen proto, aby
16

Pierre Fermat, 1601{1665, fran ouzský matematik. Jeho hlavní oblastí zájmu byla
teorie èísel.
17
René Des artes, 1596{1650, fran ouzský losof a matematik
18
Sir Isaa Newton, 1643{1727, angli ký matematik, fyzik, astronom a losof
19
Guillaume Franois Antoine l'Hospital, 1661{1704, fran ouzský matematik, ¾ák
Johanna Bernoulliho, autor (první) uèebni e diferen iálního a integrálního poètu
(1696).
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angli ká mláde¾ mohla pou¾ívat tento vynikají í text stejnì leh e jako
mladí Italové.
Kniha je velmi jasnì a systemati ky napsána a opravdu si zaslou¾ila být pøelo¾ena. První èást se zabývá analýzou koneèný h mno¾ství
a geometri kými konstruk emi vèetnì øezù ku¾eloseèek. Poté pøe hází
k jednodu hým problémùm maxima a minima, teèen a in exí, ale zatím
se nedotýká ¾ádný h in nitezimální h otázek. V druhé knize se setkáme
s nekoneènì malými velièinami. Kdy¾ pøièteme nebo odeèteme nekoneènì malou velièinu k promìnné, rozdíl není patrný. Nekoneènì malé
velièiny nazývá Agnesi þdiferen eÿ nebo þ uxeÿ. Je pøekvapují í, ¾e
stejnì za hází s diferen emi, promìnnými jdou ími k nule, a s uxemi,
o¾ jsou nitní pomìry zmìny.
Tøetí kniha je vìnována integrálnímu poètu. Tato oblast byla stále
je¹tì v zaèát í h. Agnesi pøedkládá ètenáøi nìkterá spe iální pravidla
pro integrování. Najdeme zde také pasá¾ o vyjádøení funk e jako mo ninné øady. Pøirozenì tu není ¾ádná diskuse o míøe konvergen e.
Ve ètvrté knize, vìnované inverzní metodì teèen, se pojednává o nìkterý h velmi jednodu hý h diferen iální h rovni í h. Kdokoli sly¹el
o Marii Gaetanì Agnesi, sly¹el také o køiv e, kterou nazvala þÈarodìjni eÿ.
V kartézský h souøadni í h má rovni i y2 x + a2 (x a) = 0. Výklad o ní zaèíná geometri kým faktem, ¾e jestli¾e odpovídají í si body
køivky a jisté polokru¾ni e mají shodné souøadni e, ètvere souøadni e
je k ètver i polomìru polokru¾ni e v tomté¾ pomìru, v jakém by souøadni e rozdìlila prùmìr polokru¾ni e. Pøesto¾e tuto køivku spojujeme
s M. G. Agnesi, poprvé ji studoval Fermat.
Marie Gaetana Agnesi byla jistì s hopnou matematièkou, ale
její kariéra záhy skonèila, proto¾e htìla v¹e hnu svou dovednost a èas
vìnovat nábo¾enským úèelùm. Její touha nevynikat mo¾ná pramení ze
zá¾itkù z dìtství a mládí. Agnesi byla pro svého ot e { øeèeno s tro hou
nadsázky { þ vièeným zvíøátkemÿ. Na veèír í h, které poøádal pro své
pøátele a známé, byla Marie Gaetana hostitelkou. V¹e hny udivovala
svým rozhledem a znalostmi jazykù. Øíká se, ¾e vìt¹inou odpovídala na
dotazy jazykem toho, kdo se ptal. Kdy¾ jí bylo dva et, byly publikovány
její Propositiones philosophi ae (1738). Jedná se o knihu zalo¾enou na
domá í h semináøí h poøádaný h ot em Agnesi. Mluví zde o vzdìlávání
¾en, podobnì jako ve své latinsky psané Obranì z roku 1727.
Ve stejné dobì pak Agnesi prosila ot e, aby ji pøestal na veèír í h
vystavovat a dovolil jí vstoupit do klá¹tera. První prosbì ote Agnesi
vyhovìl, druhé nikoli. Na¹tìstí. V následují i h deseti lete h toti¾ Agnesi
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vytvoøila své Instituzioni analiti he ad uso della gioventu italiana. V ro e
1749 získala za tuto prá i medaili od pape¾e Benedikta XIV.20 Tentý¾
pape¾ ji roku 1750 jmenoval profesorkou matematiky a pøírodní h vìd
v Bologni. Ve skuteènosti zde v¹ak nikdy neuèila.
Po smrti ot e, v ro e 1752, vstoupila Marie Gaetana Agnesi do
klá¹tera, o¾ znamenalo kone její vìde ké prá e. Nemìla svìtské ambi e,
ne htìla vynikat kromì své prá e v klá¹teøe. Strávila zde témìø polovinu
svého ¾ivota: zemøela ve svý h 81 lete h 9. 1. 1799.
Kdy¾ jí bylo 44 (tedy r. 1762), universita v Turinì ji po¾ádala o názor
na nové vìde ké prá e vèetnì nìkolika velmi originální h èlánkù o variaèním poètu napsaný h mladým matematikem Lagrangem. Napøíklad
21 hodnotil tyto prá e velmi vysoko. Agnesi v¹ak odpovìdìla, ¾e
Euler
se ji¾ takovými vì mi nezabývá.

4. Emílie, Markýza du Chatelet, 1706{1749
Byla, øeèeno s tro hou nadsázky, lehkou ¾enou. Øíká se, ¾e byla milenkou mnoha mu¾ù,
pøedev¹ím Voltaira.22 Zemøela prý vyèerpána
témìø ¹ílenou neopìtovanou láskou k markýzi
de Saint Lambert. Zlí jazykové tvrdí, ¾e byla
zajímavìj¹í jako ¾ena ne¾ jako matematièka.
Narodila se 17. 12. 1706 jako Gabrielle{
Emilie Le Tonnelier de Breteuil v rodinì
bohatého a mo ného úøedníka. Ote , vìdom si
intelektuální h s hopností své d ery, ji dal uèit
mnoha jazykùm a také matemati e. Ví e ne¾
jazyky ji zaujala matematika, k ní¾ se po rozpustilém mládí vrátila. Zdá
se, ¾e její ¾ivotní íle byly do znaèné míry ovlivnìny mu¾i, s nimi¾ trávila svùj èas. Ve svý h devatená ti lete h se vdala za Markýze du
Chatelet (tehdy tøi etiletého), jeho¾ jediným zájmem byla armáda.
Vìt¹inu èasu ne hával svou man¾elku samotnou v Paøí¾i. Markýza du
Chatelet zde vedla hýøivý ¾ivot. Teprve po narození tøetího dítìte se
zaèala vá¾nì vìnovat matemati e. V té dobì byl jejím milen em Mau23 Záhy se v¹ak markýza seznámila s Voltairem. Prohlásila, ¾e
pertius.
20

Benedikt XIV. byl pape¾em v lete h 1740{1758.
Leonhard Euler, 1707{1783, fenomenální ¹vý arský matematik, fyzik a stronom.
Pùsobil v Petrohradì (1727{41, 1766{83) a v Berlínì (1741{1766).
22
Voltaire, vl. jm. Fran ois Marie Arouet, 1694{1778, fran ouzský losof, spisovatel,
publi ista, historik, jeden z en yklopedistù.
23
Pierre Louis Moreau Maupertius, 1698{1759, fran ouzský matematik, fyzik a losof.
21
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hodlá strávit zbytek ¾ivota s tímto mu¾em. Markýz du Chatelet neprotestoval, ba naopak: byl py¹ný, ¾e o iálním milen em jeho ¾eny je mu¾
takového významu. Pøi náv¹tìvá h své rodiny veèeøel se svými dìtmi,
zatím o markýza probírala s Voltairem rùzné loso ké otázky.
Du Chatelet nemìla si e takový talent na jazyky jako Agnesi,
ale nauèila se od Voltaira angli ky. Poté s pomo í tého¾ uèitele èetla
v ital¹tinì díla Tassa24 a Ariosta.25 Voltaire a markýza du Chatelet spoleènì nejen studovali, ale také psali. Markýza du Chatelet v této
dobì napsala napøíklad skepti ké pojednání o Bibli, které bylo v té dobì
nepublikovatelné. S Voltairem také èásteènì souvisí zapojení markýzy
du Chatelet do sporu o to, zda je objevitelem in nitezimálního poètu Leibniz26 nebo Newton27 . Voltaire stál na stranì Newtona, a
proto jej velmi pøekvapilo, kdy¾ markýza du Chatelet publikovala roku
1740 knihu Institu ions de Physique, v ní¾ podává systemati ký výklad
Leibnizovy fyziky. Kniha byla pùvodnì urèena jejímu synovi, av¹ak pro
svoje kvality byla tøikrát znovu vyti¹tìna. Co se týká sporu o prvenství
Leibnize èi Newtona, zapojila se markýza do debaty mezi vedou ími
evropskými matematiky té doby. Od roku 1745 se pak zaèala zabývat
pøekladem Newtonova díla Prin ipia mathemati a z latinského originálu do fran ouz¹tiny. Své prá i na pøekladu (vy¹el v Paøí¾i r. 1769
pod názvem Prin ipes mathématiques de Philosophie naturelle ) musela
vìnovat hodnì èasu a energie. Zajímavé svìtlo na pøesnost a autorství
této prá e vrhají editoøi. Tvrdí, ¾e markýza du Chatelet dávala pozor
ví e na smysl ne¾ na slova | jinými slovy, ¾e Newtonovy Prin ipie
nepøelo¾ila, nýbr¾ vylo¾ila fran ouzsky. Otázkou zùstává, do jaké míry
rozumìla tomu, o psala, a do jaké míry byla pouhou tlumoèni í Clai28 výsledkù. Lze se domnívat, ¾e pokud se jedná o pøeklad
rautový h
Newtonova díla, bylo to pùvodnì dílo markýzy Emílie, proto¾e v¹ak
ne htìla riskovat, ¾e udìlá nìjakou hybu, po¾ádala Clairauta, aby
pøeklad zkontroloval. Algebrai ké komentáøe k pøekladu jsou pravdìpodobnì dílem Clairautovým. Voltaire v¹ak nemìl ¾ádný zájem vyhvalovat tohoto vìd e. Øíká se, ¾e markýza Emílie a Clairaut byli
nìkdy tak zabráni do spoleèné prá e, ¾e si Voltaire stì¾oval na nedostatek pozornosti své milenky.
þMatemati kýmÿ pøítelem markýzy du Chatelet byl vedle Mauper24

Torquato Tasso, 1544-1695, italský básník období baroka.
Ludovi o Ariosto, 1474-1533, italský básník období renesan e.
26
Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646{1716, nìme ký losof, vìde a diplomat.
27
Sir Isaa Newton, 1643{1727, angli ký matematik, fyzik, astronom a losof.
28
Alexis Claude Clairaut, 1713{1765, fran ouzský matematik a geodet.
25
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a Clairauta také Johann Bernoulli29. Markýza du Chatelet
se je¹tì jednou pokusila proniknout do svìta vìdy: soutì¾ila o enu vyhlá¹enou paøí¾skou Akademií vìd èlánkem o ohni. Cenu nezískala, ale
èlánek byl vyti¹tìn na náklady Akademie. Ví e u¾ toho do své smrti
10. 9. 1749 nestihla.
Emílie du Chatelet mo¾ná vyu¾ívala prá e s hopnìj¹í h mu¾ù.
Mo¾ná, ¾e ¾ádné pùvodní dílo matemati ké povahy nevytvoøila, av¹ak
to se pøed ní nepovedlo, snad s výjimkou Hypatie, ¾ádné ¾enì. Dá se v¹ak
tvrdit, ¾e zájem o matematiku mìla a byla s hopná pøelo¾it i nároèné
dílo Newtonovo.
tia

5. Mary Fairfax Sommerville, 1780{1872
Anglièanka Mary Fairfax Sommerville
(26. 12. 1780{29. 11. 1872) bývá nazývána þnejpozoruhodnìj¹í ¾enou své genera eÿ. Z ela jistì
si zaslou¾í místo v tomto výbìru, i kdy¾, podobnì jako její pøed hùdkynì, nepøinesla þkrálovnì vìdÿ mnoho originálního. Byla opravdovou milovni í sebevzdìlávání. Zajímaly ji i nejkomplikovanìj¹í vìde ké teorie. Napsala o sobì:
þMatematika byla mou druhou pøirozenostíÿ.
Dlouhý ¾ivot paní Somerville byl výjimeènì
klidný. Její první man¾elství se Samuelem
Criegem skonèilo po tøe h lete h jeho smrtí,
její druhé man¾elství s Williamem Somervillem trvalo ètyøi et let.
®ila na rùzný h míste h podle toho, jak to vy¾adovala man¾elova slu¾ba
hirurga u námoøni tva. Poslední léta ¾ivota trávila pøevá¾nì v Itálii.
Okruh známý h èi spí¹e pøátel paní Somerville byl nezvykle poèetný. Ne hybìl v nìm ¾ádný z tehdej¹í h britský h vìd ù. Velmi dobøe
se znala s Hers hellovými, jak s ot em,30 tak se synem.31 Mezi její
pøátele patøili také Arago,32 Poisson,33 La roix,34 Lapla e35 a dal¹í
29

Johann Bernoulli, 1667{1748, ¹vý arský matematik.
Sir Frederi k William Hers hel, 1738{1822, britský astronom nìme kého pùvodu,
bratr astronomky Caroline Hers hel.
31
Sir John Hers hel, 1792{1871, britský astronom.
32
Dominique Franois Jean Arago, 1786{1853, fran ouzský fyzik a astronom.
33
Siméon Denis Poisson, 1781{1840, fran ouzský matematik a fyzik, jeden ze zakladatelù matemati ké fyziky.
34
Sylvester Franois La roix, 1765{1843, fran ouzský matematik.
35
Pierre Simon de Lapla e, 1749-1827, fran ouzský matematik, fyzik, astronom
a politik. Jeho pìtidílná Mé anique Céleste vy házela v lete h 1799-1825 (I. a II. díl
1799, III. a IV. 1802, V. 1823-25).
30
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lidé, u¾ ne tak známí jako vìd i. Ohromují í je také seznam vìde ký h
spoleèností, jeji h¾ èlenkou byla.
Nejslavnìj¹ím matemati kým dílem paní Somerville je její pøeklad
Lapla eovy Mé anique éleste, kerou pøelo¾ila pod názvem Me hanism of Heaven (Me hanismus nebes). Øíká se, ¾e Lapla e tvrdil, ¾e
byla jedinou ¾enou, která rozumìla jeho dílu. Poisson se si e nezmiòuje
o pohlaví ètenáøe, ale tvrdí, ¾e to, o napsala, by bylo s hopno pøeèíst
ménì ne¾ dva et Fran ouzù. Po smrti Nathaniela Bowdit he36 dostala od jeho syna dopis s prosbou, aby napsala re enzi na Bowdit hùv
ètyødílný Komentáø k Lapla eovi (Commentary on Lapla e). Odpovìdìla tenkrát: þOdmítám vzít na sebe takovou dìsivou prá i ze stra hu,
¾e by h neudìlala dost pro památku tohoto velkého mu¾eÿ. Není ov¹em
zøejmé, zda mìla na mysli Lapla ea nebo Bowdit he. Ve skuteènosti
byla v té dobì velmi zaneprázdnìna svou vlastní pra í. V ro e 1834 napsala Souvislost fyzikální h vìd (Connexion of the Physi al S ien es),
která byla pøelo¾ena do nìmèiny a ital¹tiny. Vy¹la elkem v sedmi vydání h. Její Fyzikální geogra e (Physi al Geography) pak vy¹la v þpouhý hÿ ¹esti vydání h. Její Tvar a rota e Zemì (Form and Rotation of
the Earth) se zabývá obtí¾nou otázkou tvaru rotují í h tìles. V ro e
1869 psala o molekulární h a mikroskopi ký h vìdá h (Mole ular and
Mi ros opi S ien es). Zdá se, ¾e se nikdy nezalekla tématu kvùli jeho
obtí¾nosti. Také vìk pro ni nebyl ¾ádnou pøeká¾kou. Ve svý h devadesáti
let studovala Peir ovu37 Linearní algebru aso ia í (Linear Algebra of
Asso iations), o dva roky pozdìji, tìsnì pøed svou smrtí, se zajímala
o Vy¹¹í algebru a opera e s kvarterniony (Higher Algebra and the Calulus of Quarternions). Jednou o sobì øekla, ¾e psala, proto¾e musela.

6. Ada Augusta, hrabìnka z Lovela e, 1815{1852
Doplníme-li do jména této ¾eny je¹tì jedno jméno, urèitì se ètenáøi
vybaví jméno jednoho z nejznámnìj¹í h angli ký h básníkù. Ada Augusta Byron (10. 12. 1815{23. 11. 1852) byla opravdu d erou básníka
38 Podobnì jako její ote se vysokého vìku nedo¾ila.
Lorda Byrona.
Povìzme si nì o o jejím krátkém ¾ivotì.
Její rodièe, tedy ji¾ zmiòovaný Lord Byron a jeho ¾ena Lady
Byron (dívèím jménem Anna Isabella Milbanke) se vzali 2. ledna
36

Nathaniel Bowdit h, 1773{1838, ameri ký matematik a astronom, samouk. Pøelo¾il a poznámkami opatøil první ètyøi díly Lapla eovy Mé hanique éleste.
37
Benjamin Peir e, 1809{1880, ameri ký matematik a astronom. Zakladatel ameri ké akademie vìd.
38
Lord George Gordon Noel Byron, 1788{1824, angli ký romanti ký básník. Autor
lyri koepi ký h poém Child Haroldova pou», Korzár, Lara.
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1815. Lady Byron byla vzdìlaná v matemati e a astronomii, èím¾ si
vyslou¾ila jméno þPrin ess of Parallelogramsÿ | þPrin ezna Rovnobì¾níkùÿ. Man¾elství Byronový h si e skonèilo brzy, av¹ak mezitím se
narodila jeji h d era { Ada Augusta (10. 12. 1815). Mìsí po narození
Ady, 15. 1. 1816, opou¹tí Lady Byron svého hotì. Adu Augustu si
bere s sebou. Lord Byron od hází z Anglie, aby se u¾ nikdy nevrátil.
Tato událost byla pravdìpodobnì inspira í pro 3. zpìv Child Haroldovy
poutì, který Byron vìnoval Adì.
Lady Byron nemá pøíli¹ dobrou povìst. Obe nì se soudí, ¾e si budovala povìst svìti e, av¹ak znièila mnoho ¾ivotù. Ke své d eøi se nìkdy
hovala spí¹e ma e¹sky ne¾ mateøsky. Pøes ve¹kerou matèinu tvrdost,
èi snad právì díky ní, se Adì Augustì dostalo vynikají ího vzdìlání.
Zdraví Ady Augusty v¹ak bylo hatrné: od svý h ètrná ti let mìla po
obrnì o hrnuté nohy. Chodila o berlí h, pozdìji o holi.
V ro e 1833 se Ada Augusta, tehdy sedmná tiletá, setkala s Charlesem Babbagem,39
jemu¾ bylo tenkrát 41 let. Byla nad¹ena jeho vìde kými nápady. Babbage pøedvedl Adì Augustì svùj þodeèíta í strojÿ, který htìl zdokonalit na stroj analyti ký. Ada Augusta byla
v té dobì u¾ rozhodnuta, ¾e se stane pøírodovìdkyní. Inspira í jí byla také její star¹í pøítelkynì, vý¹e zmínìná Mary Sommerville,
která radila Adì, aby se vìnovala matemati e.
Její matka, Lady Byron, v¹ak nemìla pro
Adino nad¹ení po hopení.
V ro e 1843, ve svý h 27 lete h, dosáhla
Ada Augusta svého prvního (a jediného) vìde kého úspì hu. V Taylor's S ienti Memoirs byl publikován její výsledek o tom, jak strojovì provádìt opera e analýzy.
V té dobì se zdraví Ady Augusty výraznì zhor¹ilo. Byla léèena
tenkrát obvyklým zpùsobem: pøikládáním banìk. Teprve roku 1851 u ní
lékaøi objevili rakovinu v pokroèilém stadiu. Od ledna 1852 jí podávali
opiáty na zmírnìní bolesti. Její matka v¹ak pova¾ovala bolesti za projev
Bo¾í vùle, a proto pozvala ministranty, aby zlé du hy vyhnali. V poslední h mìsí í h Adina ¾ivota ji matka nejen o¹etøovala, ale také z Ady
vymohla nejrùznìj¹í pøiznání a její ¹perky. Po Adinì smrti 23. 11. 1852
spálila v¹e, o pøipomínalo ¾ivot její þskandálníÿ d ery.
39

Charles Babbage, 1792{1871, britský matematik a vynález e. R. 1823 sestrojil
tzv. odeèíta í stroj, r. 1848 tzv. analyti ký stroj.
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7. Sophie Germain, 1776{1831
Fran ouzská vìdkynì Sophie Germain
(1. 4. 1776{26. 6. 1831) byla si e témìø souèasni í Mary Somerville, av¹ak její pøíbìh
je z ela odli¹ný. Pøinejmen¹ím patøily ka¾dá do
jiné spoleèenské tøídy. Sophie musela nejprve
pøekonat pøeká¾ky ve své vlastní rodinì. Zatím o úspì h Mary Somerville byl zalo¾en pøedev¹ím na její h pøeklade h Lapla ea, její franouzská souèasni e se stateènì pustila do pùvodní prá e. Kromì Hypatie se tak stala v podstatì první ¾enou, která se pustila do øe¹ení pùvodní h problémù, i kdy¾ pøesnost její h øe¹ení je nìkdy po hybná.
Kdy¾ si Sophie Germain jako malá pøeèetla pøíbìh o Ar himédovì smrti, usoudila, ¾e matematika musí být velmi zajímavá, kdy¾ se
kvùli ní ne hal zabít. To podnì ovalo její zájem o matematiku. Ráda do
no i èetla matemati ké knihy. Rodièe to pova¾ovali za projev du¹evní
horoby, a tak se v¹emo¾nì sna¾ili jí v tom zabránit. Napøíklad jí brali
obleèení (aby jí byla v no i zima) a svíèky (aby si nemohla svítit). Sophie
v¹ak tyto pøeká¾ky pøekonala: místo obleèení ji zahøívaly deky, do ni h¾
se zabalila, a nìjakou svíèku mìla v¾dy dobøe ukrytou.
V ro e 1808 se v Paøí¾i objevil fyzik jménem Chladni,40 který provádìl pokusy s vibra emi elasti ký h membrán. Jednou z te hnik bylo poprá¹ení plo hy jemným prá¹kem a zaznamenávání obraz ù, které prá¹ek
vytváøel na des e. Výsledky dávaly tu¹it, ¾e zde platí nìjaký matemati ký zákon. Teorie pro jednorozmìrný prostor u¾ v té dobì existovala,
av¹ak teorie pro dvojrozmìrný prostor vypadala pøíli¹ slo¾itì na to, aby
byla atraktivní. Lapla e pøedpokládal, ¾e tato teorie bude vy¾adovat
nový matemati ký aparát.
Kdy¾ fran ouzská Akademie vìd vypsala enu za nejlep¹í prá i na
téma þmatemati ká teorie elasti ký h plo h a její srovnání s výsledky pokusùÿ, nejlep¹í fran ouz¹tí matematikové ji ne hali le¾et bez pov¹imnutí.
Sophie Germain v¹ak v ro e 1811 poslala anonymní øe¹ení problému.
Komise, která mìla posoudit její prá i, se skládala z mnoha slavný h matematikù. V komisi byli napøíklad Malus,41 Lapla e, Laguerre,42
40

Ernst Floren e Friedri h Chladni, 1756{1827, nìme ký fyzik. Zabýval se pøedev¹ím akustikou. Jsou po nìm pojmenovány Chladniho obraz e vytváøené na me hani ky kmitají í h deská h (membráná h) posypaný h jemným prá¹kem.
41
Étienne-Louis Malus, 1775{1812, fran ouzský matematik
42
Edmond Ni ol Laguerre, 1834{1886, fran ouzský matematik.
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a Legendre43. Problémem se zjevnì zabývali velmi málo.
Poslednì jmenovaný napsal Sophii Germain, ¾e jí radìji pøizná prvenství, ne¾ aby se s ní pøel o problému, který evidentnì do hloubky
studovala. Jisté je, ¾e enu nedostala. Dle mínìní nìkterý h matematikù
neodpovídalo její matemati ké vzdìlání nároènosti problému. Napøíklad
44 napsal, ¾e zpùsob, kterým Sophie Germain pøenesla teLagrange
orii z pøímky do roviny, se mu nezdá pøesný.
Druhá soutì¾ na toté¾ téma se konala roku 1813 s tým¾ výsledkem.
Pøesto¾e sporná místa v prá i Sophie Germain zùstala, komise hlasováním rozhodla, ¾e jí pøizná tzv. þÈestné uznáníÿ (þHonorable mentionÿ).
Tøetí a poslední soutì¾ se konala roku 1816. Sophie se jí zúèastnila pod svým jménem a byla jí pøiznána ena, pøesto¾e Fourier45 mìl
jisté po hybnosti o tom, zda byla z ela dokázána korektnost rovni e.
Jedna vì je jistá, Sophie se stala ve Fran ii slavnou. To, ¾e tento problém vyøe¹ila ¾ena, zvedlo národní sebevìdomí. Byla nazývána Hypatií
19. století. Elasti kým plo hám vìnovala tøi monogra e: Bádání o teoLa roix

rii elasti ký h plo h (Re her hes sur la Théorie des Surfa es elastiques)
(1824), Poznámky o povaze, mezí h a rozloze v otáz e plo h (Remarques
sur la nature, les bornes et l'étendu de la question des surfa es) (1826)
a Pojednání o hustotì v teorii elasti ký h plo h (Memoire sur l'épaisseur
dans la Théorie des Surfa es Elastiques) (1824).

Mezi lidmi, s nimi¾ si Sophie dopisovala, byl Legendre, o¾ vysvìtluje její zájem o teorii èísel. Na stranì 17 své monogra e Sur le Théoréme de Fermat se Legendre zmiòuje s velkou hválou o dùkazu sleèny
Sophie Germain { dùkazu Velké Fermatovy vìty pro nìkteré spe iální
pøípady.
Velkou Fermatovu vìtu není jistì tøeba pøedstavovat. Pøipomeòme
jen, ¾e problém formuloval v 17. století fran ouzský matematik Pierre
Fermat:
Doka¾te, ¾e neexistuje eloèíselné øe¹ení rovni e xn + yn = z n
pro n  3.

Není z ela jasné zda Fermat znal èi neznal dùkaz tohoto tvrzení. Jisté
v¹ak je, ¾e si s ním matematikové lámali hlavu je¹tì 300 let. 46
43

Adrien Marie Legendre, 1752-1833, fran ouzský matematik.
Joseph Louis de Lagrange, 1736{1813, fran ouzský matematik, zabýval se teorií
èísel, algebrou, diferen iálními rovni emi. Je pova¾ován za jednoho z tvùr ù variaèního poètu.
45
Jean Baptist Joseph Fourier, 1768- 1830, fran ouzský matematik. Hlavním polem
jeho pùsobení je matemati ká fyzika. Jsou po nìm pojmenovány Fourierovy øady.
46
Vìtu dokázal angli ký matematik Andrew Wiles. Nejprve roku 1993 publikoval
44
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A¾ do zaèátku 19. století se matematikové sna¾ili jít estou postupného dokazování vìty pro jednotlivá n. Prá e to byla vskutku sisyfofská:
podaøilo se vìtu dokázat pouze pro n = 3 a n = 4. V této dobì pøihází na s énu monsieur Antoine-August Le Blan , student paøí¾ské E ole Polyte hnique.47 Le Blan byl studentem velmi ¹patným,
a to pøedev¹ím v matemati e. Podle praxe zavedené po fran ouzské revolu i (1789{1794) posílali studenti své prá e k pøeètení svým uèitelùm.
Uèitel a ¾ák se tak nemuseli vidìt, pokud si to nepøáli. Joseph Louis
Lagrange, který èetl prá e studentù z matematiky, byl velmi pøekvapen, ¾e prá e slabého studenta jménem Le Blan najednou dosahovaly
výraznì vy¹¹í úrovnì. Lagrange byl pra emi tak ohromen, ¾e trval na
tom, ¾e studenta musí vidìt. Dal¹í pøekvapení následovalo: Le Blan
byla ¾ena { toti¾ Sophie Germain, která vyu¾ila toho, ¾e Le Blan
opustil ¹kolu bez vìdomí administrativy. Lagrange byl od té hvíle
jejím pøítelem a uèitelem.
Sophie Germain se brzy zaèala zajímat o teorii èísel, a pøedev¹ím
o Velkou Fermatovu vìtu. Kdy¾ si myslela, ¾e dospìla k významnému výsledku, rozhodla se, ¾e se poradí s Karlem Friedri hem Gaussem,48
v té dobì nejvìt¹ím odborníkem na teorii èísel. Sophii Germain se podaøilo vìtu dokázat pro tzv. þprvoèísla Sophie Germainÿ (tedy taková
li há prvoèísla p, kde 2p + 1 je také prvoèíslo) men¹í ne¾ 100.
V souvislosti s Gaussem si Sophie Germain znovu vzpomnìla na
Ar himédùv pøíbìh, a tak udìlala v¹e pro to, aby za hránila Gaussovi
¾ivot. V ro e 1806 toti¾ fran ouzská armáda okupovala mìsto Brun¹vik.
Tam v té dobì sídlil Gauss, a Sophie, v obavì, aby velkého mu¾e nepotkala nìjaká nepøíjemná náhoda, napsala v rozru¹ení svému rodinnému
pøíteli, generálu Pernetymu, který v té dobì obléhal Vratislav. Pøimlouvala se tak vydatnì, ¾e generál poslal emisara, aby zjistil, jak se
vede Gaussovi. Tento dùstojník se vrátil se zprávou, ¾e Gaussovi se
vede dobøe, av¹ak ¾e Gauss popøel, ¾e by vìdìl okoli o sleènì Germain. Pøesnìji øeèeno, tvrdil, ¾e zná pouze pána jménem Le Blan .
Tato skuteènost se nakone ke v¹eobe né spokojenosti vyjasnila, kdy¾
Sophie Germain ji¾ podruhé prozradila svùj pseudonym. Gauss a Sodùkaz, který v¹ak obsahoval drobnou, leè podstatnou hybu. V èerven i 1998 vy¹la
v denním tisku zpráva, ¾e Velká Fermatova vìta je dokázána. O tom, jak Wiles dùkaz
provádìl, si mù¾eme pøeèíst v knize Fermat's Last Theorem autora Simona Singha
(1996; èeský pøeklad 2000.).
47
E ole Polyte hnique byla zalo¾ena roku 1794 pro vý hovu mladý h fran ouzský h
matematikù a pøírodovìd ù. Byla pøístupná pouze mu¾ùm.
48
Karl Friedri h Gauss, 1777{1855, nìme ký matematik, fyzik, geofyzik a astronom,
profesor university v Göttingenu a øeditel tamní hvìzdárny.
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si potom vymìnili nìkolik dopisù. Zdá se, ¾e Gauss
o enil s hopnosti sleèny Germain, ale neprojevil témìø ¾ádný zájem
o poznámku v jednom z její h dopisù: o tom, ¾e se jí podaøilo zobe nit
jeden z jeho vzor ù.
V souvislosti se Sophií Germain se zmiòme je¹tì o jejím èlánku
O zakøivení plo h (Sur la ourbure des Surfa es), jen¾ se objevil v Crelle
49 (7, 1831). Z èlánku je patrno, ¾e byla obeznámena s dílem Meu50
sniera , odvolává se na Gausse.
Gauss je také jedním z mu¾ù, které by Eli¹ka Krásnohorská
nazvala osví enými. Navrhl toti¾ universitì v Götingenu,51 aby udìlila
Sophii Germain èestný doktorát. Bohu¾el se tak nestalo { Sophie
Germain zemøela na tuberkulózu, ne¾ se tak mohlo stát.
Teèkou za povídáním o Sophie Germain je úryvek z Gaussova
dopisu, v nìm¾ vyjadøuje svùj obdiv k ní:
phie Germain

Jak v¹ak mám popsat svùj obdiv a ú¾as, kdy¾ vidím, jak se
mùj tìný dopisovatel Le Blan pøevtìluje do této vynikají í
osobnosti [Sophie Germain℄, která je tak dokonalým pøíkladem toho, èemu by h jen stì¾í vìøil. Cit pro abstraktní vìdy
jako takové a nadto pro záhady èísel je zjevem výjimeèným:
a není èemu se divit; okouzlují í ¹arm této jemné vìdy pozná jen ten, kdo má odvahu se jí do hloubky vìnovat. Av¹ak
kdy¾ osoba jemného pohlaví, je¾ podle na¹i h pøedsudkù musí
nekoneènì ví e pøeká¾ek pøekonat ne¾ mu¾, aby se seznámila
s trnitou estou výzkumu v této vìdì, pøesto uspìje v pøekonání pøeká¾ek a pronikne do nejtemnìj¹í h èástí této vìdy,
pak bezesporu musí tato osoba míti nevídanou odvahu, výjimeèný talent a ú¾asné s hopnosti.52

49

August Leopold Crelle, 1780{1856, nìme ký matematik. R. 1826 zalo¾il Journal
, první èasopis na svìtì, který byl vìnován
výhradnì pùvodním výsledkùm v matemati e. Zkrá enì se mu øíká také Crelle.
50
Jean Baptist Marie Charles Meusnier de la Pla e, 1754{1793, fran ouzský matematik.
51
Universita v Göttingenu byla zalo¾ena r. 1734, otevøena 1737. Sophie Germain
nebyla jedinou ¾enou, které se zde dostalo uznání. Je¹tì v 19. století poskytla útoèi¹tì
Soni Kovalevské a poèátkem 20. století Emmy Noether. Kromì liberální politiky
k ¾enám ji proslavily mimo jiné matematikové Riemann a Weyl (a samozøejmì Gauss),
èi zakladatel organi ké hemie Wöhler.
52
E. T. Bell, Men of Mathemati s, Simon and S huster, New York, 1965, 4. vydání
(1. vydání 1937), str. 262.
für die reine und angewandte Mathematik
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8. So e Kovalevská, 1850-1891
Sofie Vasilijevna Korvin-Krukovská

se narodila 15. února (podle starého kalendáøe
3. února) 1850. Jejím ot em byl generálporuèík
dìlostøele tva Vasilij Vasilijeviè Korvin {
Krukovský. Její pradìdeèek z matèiny strany,
F. I. S hubert, byl známým petrohradským
astronomem a èlenem Akademie vìd. Její dìdeèek F. F. S hubert byl èestným èlenem Akademie vìd, generálem a topografem.
Dìtsví strávila So e v domì svý h rodièù.
Mìla domá í uèitele: Anglièanku M. F. Smith
a Josifa Ignatijevièe Malevièe. Anglièanka M. F. Smith So i vyuèovala nejen angli kému, ale také fran ouzskému jazyku. Byla velmi
energi ká a její metody byly pøísné. Tak si So e od dìtsví zvykala praovat hou¾evnatì. Josif Ignatijeviè Maleviè uèil pøírodní vìdy v elé
rodinì Korvin-Krukovský h. Byl to èlovìk se ¹irokým rozhledem a umìl
své ¾áky zaujmout pro vìdu. Vzbuzoval v ni h také touhu po dal¹ím
sebezdokonalování. J. I. Maleviè pí¹e ve svý h vzpomínká h [6℄:

Kdy¾ jsem se poprvé setkal se svou nadanou ¾aèkou v ro e
1858, vidìl jsem v ní osmiletou dívenku zdatné postavy, milého a pøita¾livého zevnìj¹ku, v hnìdý h oèí h se jí zraèil bystrý rozum a du¹evní dobrota. U¾ v první h hodiná h projevovala nezvyklé hápání, ry hle si osvojovala vyuèovanou látku,
pra ovala neúnavnì, pøesnì plnila ¾ádané a stále se dobøe
uèila. Rozvíjeje její s hopnosti jsem nezaznamenal ¾ádné
zvlá¹tní nadání k tomuto pøedmìtu. V¹e hno probíhalo jako
s jinými ¾aèkami. Do rozpakù mì pøivedla následují í pøíhoda. Taínek se ptal Soni, zda se jí líbí aritmetika. Ta odpovìdìla: þNe, tatínku.ÿ Neuplynuly ani ètyøi mìsí e, a na
stejný dotaz So e odpovìdìla: þAno, tatínku, mám ráda aritmetiku, pùsobí mi potì¹ení.ÿ
Po tøe h nebo ètyøe h lete h v¾y úspì¹ného vyuèování bez výraznìj¹í h epizod jsme do¹li v geometrii ke vztahu obvodu
kru¾ni e k jejímu prùmìru. ... a tenkrát moje ¾aèka, k mému
velkému pøekvapení, dospìla k výsledku úplnì jiným zpùsobem.
Na Malevièovu poznámku, ¾e tato esta je ponìkud krkolomná,
odpovìdìla Kovalevská zaèervenáním se a slzami { prý prvními a po-
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sledními za elou dobu Malevièova pùsobení. Kovalevská sama jej
harakterizovala jako èlovìka ti hého a znalého, který pro ni pøipravoval
vynikají í hodiny. Maleviè øíká, ¾e výu e aritmetiky vìnovali dva a pùl
roku, poté pro¹li Burdonùv dvojdílný kurs algebry, v polovinì tohoto
kursu se pak zaèali vìnovat geometrii, a koneènì v ¹estém ro e výuku
zakonèili planimetrií a stereometrií.
O první h zábles í h hlub¹ího zájmu o matematiku mluví sama Kovalevská pøedev¹ím v souvislosti s vyprávìním o svý h besedá h se strýem Petrem Vasilijevièem Korvin-Krukovským. Kovalevská øíká [6℄:

I kdy¾ se nikdy matematiku neuèil, hoval k této vìdì hlubokou ú tu. Z rùzný h kni h nasbíral v¹ellijaké matemati ké
poznatky a rád losofoval o jeji h pùvodu. Èasto se mu stávalo, ¾e takhle losofoval nahlas v mé pøítomnosti. Od nìho
jsem napøíklad poprvé sly¹ela o kvadratuøe kruhu, o asymptotá h, ke kterým se køivka pøibli¾uje, av¹ak nikdy se ji h nedotkne, a o dal¹í h vì e h podobného rázu. Jeji h smyslu jsem
tenkrát je¹tì po hopitelnì nemohla rozumìt, ale pùsobily na
mou fantazii a v¹tìpovaly mi blahoøeèení matemati e jako
vìdì vy¹¹í a tajuplné, odkrývají í tìm, kteøí se jí zabývají,
nový, zázraèný svìt, svìt prostým smrtelníkùm nedostupný.
V ¾ivotopise Kovalevské najdeme je¹tì jednu prazvlá¹tní pøíhodu,
která snad také ovlivnila její matemati kou kariéru. Podívejme se, jak
na onu pøíhodu vzpomíná sama Kovalevská [6℄:

Kdy¾ jsme odjí¾dìli ¾ít na vesni i, museli jsme elý dùm
znovu upravit a v¹e hny pokoje vytapetovat. Ale proto¾e pokojù bylo mnoho, na jeden z na¹i h dìtský h pokojù nevyzbyla
tapeta. Tapeta se musela objednávat z Petrohradu, o¾ trvalo
elou vìènost, a kvùli jednomu pokoji to po hopitelnì nestálo
za to. V¹i hni èekali na pøíle¾itost, a mezitím dotèený pokoj
zùstával polepený pouhým papírem. Av¹ak ¹»astnou náhodou
byly na toto pøedbì¾né þvytapetováníÿ pou¾ity listy z litograe pøedná¹ek Ostrogradského53 o diferen iálním a integrálním poètu, které si mùj ote koupil, kdy¾ byl mladý.
Ty listy, hustì pokryté podivnými nepo hopitelnými vzor i,
brzy upoutaly moji pozornost. Vzpomínám si, jak jsem v dìtství trávila elé hodiny pøed tou tajemnou stìnou a sna¾ila
53

Mi hail Vasilijeviè Ostrogradskij, 1801{1862, ruský matematik a me hanik, èlen
Petrohradské akademie vìd od roku 1830.

Matematièky vèera a dnes

125

se po hopit i jednotlivé vìty a zjistit, jak mají listy za sebou
následovat. Bìhem ka¾dodenního dlouhého hloubání nad jednotlivými vzor i se mi vryla do pamìti aspoò vnìj¹í podoba
vzor ù, dokon e i text se mi vryl do pamìti, i kdy¾ jsem jej
pøi ètení nepo hopila.
Uplynulo nìkolik let, mnì bylo patná t a mìla jsem první
hodinu diferen iálního poètu u známého uèitele matematiky
v Petrohradì, Alexandra Nikolajevièe Strannoljubovského.
Velmi se divil, jak brzy jsem po hopila pojmy limita a deriva e { pøesnì øeèeno, ¾e jsem je znala dopøedu. Vzpomínám
si, ¾e pøesnì tak se vyjádøil. Vì i se, samozøejmì, mìly tak,
¾e v okam¾iku, kdy mi vysvìtlil tyto pojmy, vybavilo se mi
¾ivì, ¾e to v¹e hno stálo na onì h pro mì památný h stránká h z Ostrogradského, a sám pojem limity se mi zdál dávno
známým.
Bratr Kovalevské, F. V. Korvin-Krukovský, tvrdil. ¾e se So e na
estì svého du¹evního rozvoje setkávala s vá¾nými pøeká¾kami, které
spoèívaly v tom, ¾e její uèitelé, zejména Anglièanka M. F. Smith, nepøáli volnému rozvoji její h dovedností, a ¾e se sna¾ili vést So i obvyklou
estou, která nevyhovovala Soninì ohnivé povaze. Pøíèina byla v tom,
¾e rodièe se jí sna¾ili zajistit takové vzdìlání, které by odpovídalo její
spoleèenské tøídì { tedy, htìli z ní udìlat svìtskou sleènu. So e vedla
nìkolik bojù o zpùsobu svého vzdìlávání, o¾ v ní, podle jejího bratra,
vypìstovalo hou¾evnatost a pevnou vùli.
Jednou rodinu Korvin-Krukovský h nav¹tívili profesor matematiky
T. P. Larvov a profesor fyziky N. P. Tyrtov. Poslednì zmínìný vìnoval pozornost matemati kým s hopnostem ètrná tileté Soni, která se,
pøesto¾e neznala trigonometrii, sna¾ila sama po hopit smysl trigonometri ký h vzor ù, s nimi¾ se setkala v kursu fyziky. Od tohoto okam¾iku
se datuje zmìna názoru Sonina ot e na její vzìlávání. Hrdý na to, ¾e její
d eøi byly pøiznány vynikají í s hopnosti, dovolil ji brát hodiny vy¹¹í matematiky u známého uèitele, A. N. Stannoljubovského, èeho¾ So e
vyu¾ila: od svý h patná ti let k nìmu bìhem zimní h mìsí ù trávený h
v Petrohradì hodila na hodiny. Existují domnìnky, ¾e se se svými dotazy obra ela na P. L. Èeby¹eva54.
V té dobì se mezi ¾enami v Rusku zaèala rozmáhat touha po vzdìlání, které mohly v té dobì získat pouze na nìkterý h zahranièní h universitá h. Vysoké ¹koly pro ¾eny v té dobì je¹tì neexistovaly a do tì h
54

Panfutij Lvoviè Èeby¹ev, 1821{1894, ruský matematik a me hanik.
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pro mu¾e je a¾ na malé výjimky nepou¹tìli. S ílem osvobodit se od poruèenství rodièù uzavírali ruské ¾eny ktivní snatky s mu¾i, kteøí sympatizovali s ¾enským hnutím a dávali svým ktivním ¾enám po svatbnì
úplnou svobodu.
Ve vìku osmná ti let se i So e ktivnì vdala za Vladimíra Onufrijevièe Kovalevského, jednoho z pøedstavitelù liberální inteligen e,
který se v té dobì zabýval vydavatelskou èinností. Jeji h man¾elství se
pozdìji také stalo ktivním. Zajímavé jsou nìkteré podrobnosti jeji h
sòatku. Za prvé, Kovalevskij se mìl stát ktivním man¾elem Anny, Soniny o sedm let star¹í sestry, která byla nadaná literárnì. Jen¾e, kdy¾
Kovalevského seznámili s obìma sestrami, rozhodl se, ¾e se o¾ení jedinì
s mlad¹í So í, která jej oèarovala, a sòatkem s ní¾ by pomohl vìdì.
Bratrovi napsal:

Nehledì na svý h 18 let, je vrabeèek [So e, podle drobného
vzrùstu℄ ú¾asnì vzdìlaný, umí v¹e hny jazyky jako svùj vlastní, a zabývá se matematikou, v ní¾ se dostala u¾ i ke sféri ké trigonometrii a integrálùm { pra uje jako mraveneèek,
od rána do no i, a pøitom je velmi milá, ¾ivá a hodná.
Pod vlivem svého bratra, zoologa A. O. Kovalevského, se Vladimír Onufrijeviè zaèal vìnovat pøírodním vìdám. Svými pra emi
vytvoøenými nìkolik let poté, o poznal So i, polo¾il základy nové evoluèní paleontologie. V dne¹ní dobì je jeho prá e hodno ena mimoøádnì
vysoko, pøesto¾e jeho esta vìdou, stejnì jako esta ¾ivotem bìhem poslední h let jeho ¾ivota byla tì¾ká a trnitá.
Po svatbì na podzim roku 1868 se Kovalev¹tí pøesunuli do Petrohradu, kde zaèala dal¹í etapa jeji h ¾ivota. Ka¾dý z ni h se zaèal usilovnì vìnovat svojí vìdì. Kovalevské se podaøilo získat povolení nav¹tìvovat pøedná¹ky z fyziologie u I. M. Seèenova55 a z anatomie
u Grubera v Medi ínsko- hemi ké akademii ( o¾ neodpovídalo jejím
zájmùm). Zøejmì nebylo radno být neo hvìjnì pøesvìdèen o tom, ¾e
povolení je dostateèné, tak¾e A. O. Kovalevskij, So in ¹vagr, radil,
aby se v pøípadì, ¾e ji na Seèenovovy pøedná¹ky nepustí, pøevlékla za
hlap e. Na zaèátku ¹edesátý h let zaèaly nìkteré university v Rusku
ojedinìlì dovolovat ¾enám, aby nav¹tìvovaly pøedná¹ky. Toto povolení
se støídavì udìlovalo a ru¹ilo. Nebýt tì hto opatøení, Kovalevská by se
asi stala ¾aèkou P. L. Èeby¹eva. Proto¾e So i pøedná¹ky v Petrohradì
neuspokojovaly, odjeli Kovalev¹tí v ro e 1869 do zahranièí { do Nìme ka.
55

Ivan Mi hajloviè Seèenov, 1829{1905, ruský lékaø, fyziolog a pøírodovìde .
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Kovalevské touhu po sebevzdìlávání povzbuzovala také v¹eobe ná
nálada v pokrokové èásti spoleènosti. Jak pí¹e P. N. Arijan56 :

Sotva by mohla na základì pouhé lásky k matemati e a vìdìní
So e Vasilijevna rozvinout takový boj s okolním svìtem. Na
pomo této její snaze pøi¹lo dìní v elé spoleènosti, které zaèalo v ¹edesátý h lete h, ne pouze z touhy po vìdìní jako takovém, ale také po znaloste h, které je lépe pøipravovaly k prá i
pro vlast. Uèit se proto, aby potom mohly s dvojnásobnými
silami slou¾it vlasti, pomáhat jí v tì¾kém boji s nevìdomostí
a utlaèováním, za svobodu a osvìtu, ve jménu lidského ¹tìstí
{ takové touhy odu¹evòovaly mladé ¾eny, které se ve jménu
tì hto ideálù vydávaly na estu: s lehkým kuføíkem a èasto
z ela bez prostøedkù na pohostinné ¹vý arské university, navzdory spoleènosti a osudu.
So e Kovalevská pozdìji vzpomíná:

Ó, to byla taková ¹»astná doba! Tak silnì nás u hva ovaly
nové my¹lenky, které se pøed námi odkrývaly, byly jsme hlubo e pøesvìdèeny, ¾e stávají í spoleèenské zøízení nemù¾e dlouho vydr¾et, u¾ jsme v nedaleké budou nosti vidìly nástup této
nové doby, doby svobody a v¹eobe né osvìty, snily jsme o té
dobì, hlubo e jsme vìøily, ¾e pøijde! A pøipadala nám neuvìøitelnì pøíjemná my¹lenka, ¾e u¾ ¾ijeme jednou spoleènou
my¹lenkou s onou dobou.
V Rusku byla Kovalevská þzáøí ím bodemÿ, ke kterému se upínaly zraky dívek tou¾í í h po vzdìlání. Tím spí¹ po jejím odjezdu do
zahranièí. V Heidelbergu57 se Kovalevská ubytovala spoleènì se svou
pøítelkyní Julií Vasilijevnou Lermontovou, která se zabývala hemií. Zpoèátku s nimi ¾ila i sestra Kovalevské, Anna. Ta pozdìji odjela
do Paøí¾e, kde se sblí¾ila s revoluèními kruhy a v ro e 1871 se aktivnì
zúèastnila bojù Paøí¾ské komuny.
V Heidelbergu studovala Kovalevská po dobu tøí semestrù matematiku (pøedná¹ky z teorie elipti ký h funk í) u Königsbergera.58
Také nav¹tìvovala pøedná¹ky z fyziky a matematiky u Kir hhoffa, 59
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P. N. Arijan, Pìrvij ¾enskij kalendar, 1900, itováno v prá i [6℄.
Heidelberg, universitní mìsto v Bádensku-Würtenbersku (Nìme ko). Universita
byla zalo¾ena roku 1386 a byla pova¾ována za jedno z enter nìme kého humanismu.
58
Leo Königsberger, 1837{1921, nìme ký matematik, ¾ák Weierstrasse.
59
Gustave-Robert Kir hho , 1824{1887, nìme ký fyzik.
57
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a Helmholtze.61 Kir hhoff a Königsberger jí dovolili nav¹tìvovat svoje pøedná¹ky z fyziky a matematiky.
V ro e 1870 odjela Kovalevská do Berlína,62 kde htìla nav¹tìvovat pøedná¹ky samotného Weierstrasse.63 To se jí nepodaøila, proto¾e
na berlínskou universitu ¾eny vùbe nepou¹tìli. Proto¾e v¹ak obdr¾el od
Königsbergera velmi kladné hodno ení Kovalevské, souhlasil s tím,
¾e jí bude dávat soukromé hodiny. To bylo pro Kovalevskou velkým
úspì hem, nebo» Weierstrass zastával konzervativní názory na vzdìlávání ¾en. Byl odpùr em toho, aby ¾eny mohly studovat na nìme ký h universitá h. Podle slov Felixe Kleina nebylo lehké být ¾ákem
Weierstrasse, proto¾e þ...jeho du¹evní pøevaha jeho poslu haèe spí¹e
pøemáhala, ne¾ aby je podnì ovala k samostatnému tvoøivému my¹leníÿ.
Felix Klein hodnotí Weierstrasse (kterému bylo 55, kdy¾ zaèal uèit
dva etiletou Kovalevskou) takto: þpo¾íval absolutní a nezvratné autority, v¹e hny jeho teorie byly poslu haèi pøijímány jako nezvratné normy
my¹lení. (...) Z vrozené opozi e jsem (jako Sophus Lie64 ) Weierstrassovi
nenaslou hal { dnes toho lituji.ÿ
Kovalevská se stala Weierstrassovou oblíbenou ¾aèkou. Weierstrass byl nad¹en jejími matemati kými s hopnostmi. þCo se týká matemati kého vzdìlání Kovalevské, mohu prohlásit, ¾e jsem mìl velmi
málo ¾ákù, kteøí by se s ní mohli srovnávat o do píle, s hopností, horlivosti a zápalu pro vìduÿ, napsal Fu hsovi.65 Na hodiná h jí vyprávìl
obsah pøedná¹ek, seznamoval ji s nepublikovanými pra emi a posuzoval novinky ve vìdì. Pøi výkladu neeuklidovský h geometrií (Lobaèevského a Riemannovy ) jí Weierstrass pøedestøel také svou geometrii
koneèného svìta, která se mezi Weierstrassovými kolegy netì¹ila velkým sympatiím.
Jeji h vztah nebyl jen vztahem uèitele a ¾áka, jak lze soudit také
z Weierstrassový h dopisù Kovalevské. V dopise z 20. srpna 1873,
napsaném na ostrovì Rujána, kde odpoèíval, napøíklad Weierstrass
Du Bois-Reymonda

60

60

Emil Du Bois-Reymond, 1818{1896, nìme ký fyziolog a losof.
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821{1894, nìme ký pøírodovìde ,
lékaø a losof.
62
Universita v Berlínì byla zalo¾ena r. 1810 jako Friedri h-Wilhelms Universität.
V 19. stol. byla entrem nìme kého matemati kého ¾ivota. Pùsobili zde kromì Weierstrasse napøíklad Crelle, Diri hlet, Ja obi a po krátkou dobu té¾ Einstein.
63
Karl Weierstrass, 1815{1897, nìme ký matematik. Zabýval se pøedev¹ím matemati kou analýzou. Tøiná t let pùsobil jako uèitel na gymnáziu, do Berlína pøi¹el jako
mimoøádný profesor v ro e 1856, v ro e 1864 byl pový¹en na profesora øádného. Jeho
¾ákem byl i brnìnský matematik Matyá¹ Ler h (1860{1922).
64
Sophus Lie, 1842{1899, norský matematik.
65
Lazarus Fu hs, 1833{1902, nìme ký matematik, ¾ák Weierstrasse a Kummera.
61
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pí¹e, ¾e èasto vzpomíná na So i, a ¾e by ji rád vidìl kolem sebe:

Jak kouzelnì by hom tady mohli my dva { Ty se svou du¹í
plnou fantazie, a já, probuzený a osvobozený Tvým entusiasmem, snít a pøemý¹let o mnohý h záhadá h, které nám
zbývá vyøe¹it, nad koneènými a nekoneènými prostory, nad
stabilitou systému svìta a nad dal¹ími velkými úlohami matematiky a fyziky budou na. Ale já u¾ jsem se dávno nauèil
poèítat s tím, ¾e ne ka¾dý pøekrásný sen se uskuteèní.
Pøi ètení takového dopisu mù¾eme jedinì souhlasit s Felixem Kleinem, který øíká: þSo i Kovalevské mù¾eme být vdìèni za to, ¾e vyvedla
Weierstrasse z jeho stavu uzavøenosti.ÿ
Kovalevská, od pøírody prý velmi ¾árlivá, si prý od Weierstrasse
ne hala slíbit, ¾e se s ¾ádnou jinou ¾enou matematikou zabývat nebude.
Potom mu ona sama, s ¾enskou nedùsledností, poslala nìjakou sympati kou ¾aèku, na o¾ Weierstrass odvìtil, ¾e u¾, pamìtliv svého slibu,
odmítl jednu nìme kou dámu, která se s ním htìla zabývat geometrií,
a ¾e h e dodr¾et slib daný So i.
U Weierstrasse se Kovalevská uèila ètyøi roky, s pøestávkami v dobì,
kdy jela do Paøí¾e (na jaøe 1871) a do Ruska (v létì v lete h 1872 a 1873,
po své nemo i). Pobyt ve vesni i u rodièù upevnil její zdraví naru¹ené
pøíli¹ným uèením.
Ve ©vý arsku se Kovalevská seznámila s H. A. S hwarzem66 a
projevila zájem s ním pra ovat. Mìla za to, ¾e s my¹lenkami Weierstrasse u¾ se seznámila, a pùvab novoty ji v¾dy pøitahoval. S hwarz
se o Kovalevskou velmi zajímal. Sly¹el o ní mnoho zajímavého a s netrpìlivostí oèekával její pøíjezd do Cury hu. Av¹ak Kovalevská zùstala
vìrná svému starému uèiteli.
V ro e 1874, po ètyøe h lete h studia, Weierstrass vznesl pøed
göttingenskou universitou po¾adavek, aby pøiznala Kovalevské titul
doktora loso e in absentia a bez zkou¹ek. V øadì dopisù zaslaný h z tohoto dùvodu profesorùm göttingenské university podává Weierstrass
harakteristiku tøí pra í S. V. Kovalevské, z ni h¾ ka¾dá by podle nìj
sama o sobì na pøiznání titulu staèila:
První z tì hto pra í, K teorii rovni par iální h deriva í, obsahuje
dùkaz vìty o existen i holomorfního øe¹ení systému par iální h difereniální h rovni normálního typu. Je známo, ¾e v ro e 1842 Cau hy67
66
67

Hermann Amandus S hwarz, 1843{1921, nìme ký matematik. Studoval v Berlínì.
Augustin Louis Cau hy, 1789{1857, fran ouzský matematik.
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podal vìtu o existen i pro lineární systém diferen iální h rovni a ukázal, jak na tento pøípad pøevést nelineární systém. Av¹ak Kovalevská
Cau hyho prá i neznala. Dùkaz Kovalevské je jednodu¹¹í ne¾ dùkaz
68
Cau hyho. Jak øíká Poin aré , Kovalevská dala vìtì de nitivní
podobu. Dnes se tato vìta nazývá Cau hyho{Kovalevské vìta a patøí do
základní h kursù analýzy. Obzvlá¹tì zajímavý je pøíklad rovni e tepelné
vodivosti, který uvádí Kovalevská: pro tento pøípad nemá Cau hyho
úloha, není-li rovni e zapsána v normální formì, holomorfní øe¹ení.
Mnohé zajímal stupeò samostatnosti prá e Kovalevské pøi zpra ování tématu zadaného Weierstrassem. Z tohoto dùvodu pí¹e Weierstrass 25. záøí 1874 Du Bois-Reymondovi:

Na diserta i, o ní¾ je øeè, jsem { nepoèítám to, ¾e jsem opravil èetné gramati ké hyby { neudìlal ni kromì toho, ¾e jsem
úlohu pøed autorku postavil. A v té souvislosti musím naví
poznamenat, ¾e jsem neoèekával výsledek odli¹ný ve srovnání
se známým výseldkem v teorii obyèejný h diferen iální h rovni .
Druhá prá e pøedlo¾ená Kovalevskou za úèelem obdr¾ení titulu
doktor se vztahuje k otáz e tvaru prsten e Saturna. Je to Doplnìní a
poznámky k pojednání Lapla ea o tvaru prsten e Saturnu. Zde Kovalevská rozvíjí Lapla eovo pozorování, který byl toho názoru, ¾e prstene Saturnu sestává z nìkolika prsten ù, které nemají jeden na druhý
vliv.
Tøetí pra í je O pøevedení jedné tøídy abelovský h integrálù tøetího
øádu na integrály elipti ké. Weierstrass pí¹e, ¾e na ni nebylo potøeba
tolik tvùrèí prá e, ale ¾e bylo tøeba znát teorii abelovský h funk í, o¾
je jedna z nejobtí¾nìj¹í h èástí matemati ké analýzy.
Sofie Vasilijevna Kovalevská nakone
získala titul doktora
summa um laude. Stala se tak první ¾enou, která získala doktorát z matematiky.
Kovalev¹tí se vrátili do Ruska a usadili se v Petìrburgu. Weierstrass pøedvídal, ¾e a¾ se vrátí do vlasti, bude Kovalevská nìjakou
dobu ¾ít svìtským ¾ivotem, ¾e ji bude rozptylovat spousta vì í, av¹ak
sám ji od tohoto zpùsobu ¾ivota nezrazoval.
Odmlka Kovalevské po strán e matemati ké byla v¹ak del¹í ne¾
Weierstrass pøedpokládal. Problémem nebylo jen rozptýlení, ale také
nemo¾nost zabývat se pra í odpovídají ího druhu. Získání doktorátu na
68

Henri Poin aré, 1854{1912, fran ouzský matematik.
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zahranièní universitì nestaèilo k tomu, aby mohla pøedná¹et na universitì v Rusku. Dùvodem po hopitelnì nebylo neuznání titulu, ale fakt,
¾e Kovalevská byla ¾ena. Proto musela vzít zavdìk místem uèitelky
matematiky na dívèím gymnáziu. Kdy¾ byly v ro e 1874 v Sankt Petìrburgu otevøeny Vy¹¹í ¾enské kursy { o nì¾ se Kovalevská zaslou¾ila {
také nebyla po¾ádána, aby zde uèila.
Kovalev¹tí se tedy vìnovali ví e spoleèenskému dìní. Chtìli se materiálnì zabezpeèit a také pøispìt k zalo¾ení vy¹¹í h ¾enský h kursù,
a tak se èásteènì vìnovali ob hodním aktivitám, v Rusku tehdy velmi
populárním. Dále také poøádali veèírky, na ni h¾ se setkávali vìd i a spisovatelé. Mezi jinými to byli Mendìlejev,69 Seèenov, Butlerov,70
71 Turgenìv,72 Dostojevskij73 a dal¹í.
Èeby¹ev, Stoletov,
Kovalevská se vyznaèovala v¹estranným vzdìláním a byla vynikají í spolubesedni í. Zaèala se zabývat literárnì-publi isti kou pra í.
Své poznámky o vìdì a divadelní re enze publikovala v nìkolika noviná h. Do Petìrburgu v té dobì jezdil také Weierstrassùv ¾ák Mittag74
Leffler , který se spoleènì s Èeby¹evem sna¾il pøitáhnout Kovalevskou zpìt k matemati e, o¾ v¹ak nebylo vùbe snadné.
V ro e 1878 se Kovalevké narodila d era So e. Kovalevská v¹ak
zøejmì byla rozenou matematièkou. Kdy¾ ji v prosin i roku 1879 po¾ádal Èeby¹ev, aby si pøipravila referát na VI. sjezd ruský h pøírodovìd ù
a lékaøù, øíká se, ¾e si jej pøipravila pøes no . Druhý den ráno jej pak
pøeèetla, vyslou¾ila si po hvalu od Èeby¹eva, a znovu zapadla do vìde ký h kruhù.
Brzy po sjezdu odjela Kovalevská do Moskvy, kde se pokusila udìlat magisterské zkou¹ky, ale pøes doporuèení nìkolika profesorù byla odmítnuta. Bratru svého mu¾e, A. O. Kovalevskému potom napsala:

Co mi zbývá { vidou , ¾e teï je obzvlá¹tì dùle¾ité, aby h pøipravila o nejví e matemati ký h pra í, aby h aspoò tak zlep¹ila povìst ¾en, odva¾uji se riskovat zpùsobem pro mì velmi
tì¾kým, hodlám odjet na mìsí nebo na mìsí a pùl do Berlína a d eru tu ne hávám v péèi Julie Lermontové.75
69

Dmitrij Ivanoviè Mendìlejev, 1834{1907, ruský hemik.
Alexandr Mi hajloviè Butlerov, 1828{1886, ruský hemik.
71
Alexandr Grigorjeviè Stoletov, 1839{1896, ruský fyzik.
72
Ivan Sergejeviè Turgenìv, 1818{1883, ruský básník a prozaik, autor yklu povídek
Lov ovy zápisky, románù Rudin, ©le hti ké sídlo, Ot ové a dìti aj.
73
Fjodor Mi hajloviè Dostojevskij, 1821{1881, ruský prozaik, autor románù Zloèin
a trest, Idiot, Bratøi Karamazovi aj.
74
Magnus Gösta Mittag-Leer, 1846-1927, ¹védský matematik.
75
Pozornému ètenáøi jistì neu¹lo, ¾e s Julií Lermontovou jsme se u¾ jednou setkali:
70
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V ro e 1881 odjela Kovalevská do Berlína k Weierstrassovi.
Také pobývala v Paøí¾i, kde se ji fran ouz¹tí vìd i sna¾ili prosadit jako
profesorku Vy¹¹í h ¾enský h kursù.
V dubnu roku 1883 tragi ky zahynul Vladimír Onufrijeviè, man¾el Kovalevské. Neunesl kra h naftové spoleènosti a spá hal sebevra¾du.
Zpráva zastihla Kovalevskou v Paøí¾i. Tì¾ e nesla smrt svého man¾ela a onemo nìla. Po pøíjezdu do Ruska se jí podaøilo vydobýt stanovisko o nevinnì Vladimíra Onufrijevièe v souvislosti s temnými
okolnostmi kolem naftaøské spoleènosti, kterou vedl.
V srpnu roku 1883 se v Odìse konal VII. sjezd pøírodovìd ù a lékaøù.
Kovalevská zde pøednesla referát O lomu svìtla v krystale h, o¾ byla
prá e, kterou se zabývala v lete h 1881-83. Referát byl zajímavý také
tím, ¾e v nìm byla vylo¾ena Weierstrassova teorie lineární h integrální h rovni v par iální h deriva í h druhého øádu s konstantními
koe ienty, kterou on sám nikde nepublikoval. Proto je prá e souèástí
Weierstrassový h sebraný h spisù.
V tom samém ro e dostala Kovalevská opìt pozvání MittagLefflera, který jí u¾ nìkolikrát nabízel místo profesora, nejprve na
universitì v Helsinská h, potom ve Sto kholmu. Kovalevská pozvání
pøijala.
V listopadu roku 1883 pøijela Sofie Kovalevská do Sto kholmu.
©védské noviny o ní psaly s nad¹ením jako o þprin eznì vìdyÿ a první
¾enì, které se stane soukromým do entem v elém ©védsku. Samozøejmì,
v tisku se objevila i negativní hodno ení { od koho jiného ne¾ od þnepøátel eman ipa eÿ.
Od roku 1884, kdy zaèala pùsobit ve Sto kholmu, zaèala Kovalevská rozvíjet svùj vìde ký i literární talent. Spoleènì se ¹védskou spisovatelkou A. K. Edgren-Leffler napsala drama Boj za ¹tìstí. Dále
napsala román Vzpomínky z dìtství, Nihilistka, studii Tøi dny na køes»anské universitì ve ©védsku, Vzpomínky na George Eliot 76 a dal¹í. V její h
literární h díle h je patrná ¹íøe zájmù Kovalevské.
Na sto kholmské universitì pøedná¹ela Kovalevská dvaná t let, obvykle dvakrát týdnì po dvou hodiná h. Její pøedná¹ky se týkaly teorie
par iální h diferen iální h rovni , algebrai ký h a elipti ký h funk í, teorie pohybu pevného tìlesa, køivek urèený h diferen iálními rovni emi,
vztahu matemati ké analýzy a teorie èísel a dal¹í h témat.
Ve Sto kholmu napsala Kovalevská také svou snad nejslavnìj¹í
v Heidelbergu sdílela s Kovalevskou byt.
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George Eliot, vl. jm. Mary Ann Evans, 1819{1880, angli ká spisovatelka. Nad
svými souèasni emi vynikala svým vzdìláním. Mezi její nejznámnìj¹í díla patøí Mlýn
na øe e Floss, Middlemar h, Silas Marner.
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prá i: Úloha o rota i pevného tìlesa kolem nehybného bodu. 12. (24.) prosin e 1888 získala Kovalevská za tuto prá i enu od Paøí¾ské akademie
vìd. Cena se tenkrát pohybovala od 3000 do 5000 frankù. Velké pøekvapení samozøejmì vyvolalo také to, ¾e autorem této vysoko hodno ené
prá e byla ¾ena.
Sofie Kovalevská se stala slavnou. Ruský matematike Èeby¹ev
se opìt bez úspì hu pokou¹el pøivést tuto ruskou matematièku na pùdu
nìkteré ruské university. Prezident Akademie vìd na ¾ádost odpovìdìl,
¾e pøesto¾e je Kovalevská vynikají í matematièkou, a pøesto¾e by rád
vyhovìl, nemù¾e jí nabídnout místo, které by odpovídalo jejímu postavení ve Sto kholmu. Dùvodem bylo naøízení, ¾e v Rusku ¾eny tyto pozi e
zastávat nesmìjí.
Sofie Kovalevská tedy zùstala v zahranièí. V¹e hny její prá e
byly také v zahranièí publikovány. V ro e 1889 (2., resp. 14. prosin e) se
stala èlenkou-korespondentkou ruské Akademie vìd. Podnìt ruské Akademii podali matematikové Èeby¹ev, Im¹enì kij a Buòakovskij.77
Této výsady v¹ak Kovalevská nepo¾ívala dlouho, nebo» 29.ledna (resp.
10. února) umírá ve ©védsku na zápal pli .

9. Emmy Noether, 1882{1935
Narodila se 23.bøezna 1882 v Erlangenu, malém mìstì na jihu Nìme ka. Její rodina skýtala
pomìrnì slu¹né matemati ké zázemí: její ote ,
matematik Max Noether (1844{1921), se zabýval teorií algebrai ký h funk í. Byl hlavním
pøedstavitelem tzv. algebrai ko-geometri ké ¹koly. Profesorem matematiky v Erlangenu se stal
v ro e 1875 a byl jím a¾ do své smrti v ro e
1921. Mlad¹í bratr Emmy, Fritz Noether, se
zabýval aplikovanou matematikou. Pùsobil na
rùzný h vysoký h ¹kolá h: na te hni ké unversitì ve Wro lawi a pozdìji, po nástupu Hitlera k mo i, v Tomsku (Sibiø) ve Výzkumném ústavu matematiky a me haniky. Hermann Weyl
proto Noetherovy pøirovnává k Bernoulliùm.
Dìtsví Emmy Noether se ví e ménì neli¹ilo od dìtsví ostatní h dívek:
pomáhala s domá ími pra emi, tan ovala. Byla jednou z první h dívek
v Nìme ku, které mìly mo¾nost dát se na vìde kou dráhu bez pøíli¹ného
odporu veøejnosti. Emmy Noether nebyla rebelka, a tak pøijala takové
podmínky, jaké se jí nabízely.
77

Viktor Jakovleviè Buòakovskij, 1804{1889, ruský matematik.
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Studovala nejprve v Erlangenu. V ro e 1907 obhájila disertaèní prá i
s názvem O úplném systému invariantù pro ternární bikvadrati ké formy
pod vedením Gordana,78 který patøil k tzv. Clebs hovì ¹kole.79 Gordan, podobnì jako její ote , mìl na Emmy velký vliv { tedy pøedev¹ím
zpoèátku. Pozdìji se Emmy Noether vìnovala odli¹ným tématùm.
Její závislost na Gordanovi netrvala dlouho, i kdy¾ je mu tøeba
pøiznat jistou dùle¾itost na zaèátku Emminy kariéry. Je v¹ak velmi pravdìpodobné, ¾e díky svým studiím v Erlangenu se pozdìji vìnovala pøedev¹ím algebøe. V ro e 1910 ode¹el Gordan do dù hodu a nahradil jej
Erhard S hmidt a pozdìji Ernst Fis her, který mìl na Emmy velký
vliv. Zabýval se teorií elimina í a invariantù.
Od roku 1913 pøedná¹í Emmy Noether obèas v Erlangenu { zastupuje nemo ného ot e. Bratr Max u¾ v té dobì pùsobil jako Privatdozent 80 v Göttingenu (1910{13). V ro e 1916 pøi¹la do Göttingenu i
Emmy. V té dobì zde pùsobili také David Hilbert81 a Felix Klein82 .
Hilbert spolu s Kleinem pøivítali Emminu znalost teorie invariantù.
V teorii relativity zredukovala Emmy Noether problém diferen iální h
invariantù na problém èistì algebrai ký.
Bìhem první svìtové války se Hilbert sna¾il prosadit habilitaèní
prá i Emmy Noether na loso ké fakultì v Göttingenu, av¹ak neuspìl. Øíká se, ¾e Hilbert vystoupil na obranu Emmy se slovy: þNehápu, jak mù¾e být pohlaví kandidáta záminkou k tomu, aby jí nebylo
umo¾nìno zaujmout pozi i soukromého do enta.ÿ Emmy Noether pak
nìjakou dobu pøedná¹ela v Göttingenu pod Hilbertovým jménem. V ro e
1919 se pravidla pro udìlování titulù v Nìme ku zmìnila, tak¾e Emmy
dostala mo¾nost se habilitovat.
V ro e 1922 získala Emmy Noether titul þni htbeamteter ausserordentli her Professorÿ, z nìho¾ si e nevyplývaly ¾ádné povinnosti, ala
také nedostávala ¾ádný plat. Podaøilo se jí v¹ak získat úvazek pro uèení
algebry. Ten jí zajistil alespoò skromný pøíjem. Politi ká situa e v Nìme ku zaèínala tehdy být slo¾itá. Emmy Noether stála v ro e 1918 na
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Paul Gordan, 1837{1912, nìme ký matematik, 1874{1912 pùsobil v Erlangenu.
Alfred Clebs h, 1833-1872, nìme ký matematik. Rozvinul symboliku teorie invariatnù.
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Privatdozent byl nìme ký titul pro uèitele, který si e mohl pøedná¹et na universitì, av¹ak bez nároku na plat.
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David Hilbert, 1862{1943, nìme ký matematik, pùsobil v Kaliningradì a od
r. 1895 v Göttingenu. Pøipomeòme jen 23 Hilbertový h problémù a Hilbertùv program.
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Felix Klein, 1849{1925, nìme ký matematik, profesor v Erlangenu, Mni hovì a
Lipsku, od r. 1886 v Göttingenu. Proslavil se mj. pøedná¹kou zvanou þerlangenský
programÿ (1872), v ní¾ navrhl klasi ka i geometrií.
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stranì so iální h demokratù. Celá situa e mezi akademi kou omladinou
v té dobì nasvìdèovala velké o hotì budovat nové Nìme ko, novou Evropu na prin ipe h lidskosti a spravedlnosti. Bohu¾el, situa e se bìhem
nìkolika následují í h lete h vyostøila. I mezi mladými vzdìlan i výraznì
pøibylo na ionalisti ký h a reakèní h názorù. Pøes své pa i sti ké názory
stála Emmy Noether stranou.
Na místì þni ht-beamteter asserordentli her Professorÿ pra ovala
Emmy Noether do roku 1933. Byla z ela jistì jedním z enter matemati kého ¾ivota v Göttingenu. Pouze pomalu se z ní vyvinula ona
velká nezávislá uèitelka a vìdkynì, které se obdivoval matemati ký svìt.
Tento jev je v matemati e vzá ný { podobný osud mìl v¹ak napøíklad
83 Teprve tøiná t let po promo i se v Mathematis he ZeitSophus Lie.
s hrift objevil èlánek, který napsala spolu se S hmeidlerem: Ueber Mo-

duln in ni ht-kommutativen Berei hen, insbesondere aus Di eretial- un
Di erenzen-Ausdrue ken, který je pova¾ován za rozhodují í zlom v její

prá i. Tato prá e zahajuje etapu té Emmy Noether, kterou zná pøevá¾ná èást svìta: ¾eny, která svou pra í zmìnila tváø algebry. V této její
prá i se poprvé výraznì projevuje její kon epèní axiomati ké my¹lení.
Pro Emmy Noether je harakteristi ká také spoluprá e s jinými vìd i {
v tomto pøípadì se S hmeidlerem. Tenkrát, v ro e 1920, S hmeidler
pravdìpodobnì vlo¾il do spoleèné prá e pøibli¾nì stejnì jako získal, pozdìji v¹ak byla hlavní ini iátorkou Emmy. Byla velmi velkorysá, pokud ¹lo
o sdílení výsledkù prá e s jinými. Mìla mnoho ¾ákù, s èím¾ souvisí také
jedna z její h oblíbený h metod prá e: její pøedná¹ky nebyly dokonalé {
tedy, nebyly z ela dokonèené. Bìhem pøedná¹ky potom Emmy Noether
vysvìtlila studentùm, oè se jedná a o mo¾ný h øe¹ení h s nimi diskutovala. Tak se nìkdy stávalo, ¾e pøedná¹ela o tomté¾ pøedmìtu nìkolik
semestrù po sobì. Pøedná¹ky se bìhem této doby stávaly u elenìj¹ími a
lépe uspoøádanými, a pøedev¹ím v ni h bylo stále ví e výsledkù. Ka¾dý
si jistì domyslí, ¾e tato metoda byla velmi nároèná také pro poslu haèe.
Kdekterý poslu haè by asi dnes oznaèil její pøedná¹ky za zmatené {
av¹ak na druhé stranì je tøeba si v¹imnout, ¾e takovéto pøedná¹ky jsou
daleko inspirativnìj¹í. Student, který se tomuto stylu výuky pøizpùsobí,
z nìj potom vytì¾í mnohem ví e ne¾ z tradièní h pøedná¹ek. Dokon e
mù¾eme i tvrdit, ¾e výsledky její prá e { pøesnìji øeèeno, její nápady
{ je tøeba hledat nejen v její h vlastní h pra e h, ale také v pra e h
její h ¾ákù a spolupra ovníkù. Do této kategorie spadá také velká èást
druhého dílu van der Waardenovy Moderní algebry. Podobnì Hasse
83

Norský matematik Sophus Lie (1842{1899) se prý matematikou zaèal zabývat
teprve kdy¾ mu bylo ví e ne¾ dva et let.
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èi Deuring pøiznávají, ¾e nìkdy èerpali pøi své prá i z nápadù Emmy
Noether: Deuring èerpal pøímo ze spoluprá e s Emmy Noether, Hasse
mluví o mimodìk proná¹ený h poznámká h, které jej dovedly na stopu
k novým výsledkùm. To v¹e v¹ak je¹tì nestaèí k tomu, aby hom do enili význam Emmy Noether pro matematiku, a pøedev¹ím pro algebru.
Právì v algebøe toti¾ zahájila novou epo hu, která se stylem my¹lení li¹í
od pøed házejí í h.
Emmy Noether ¾ila se svými studenty i mimo pøedná¹ky a zajímala se i o problémy, které je potkávaly v bì¾ném ¾ivotì. Její studenti
byli ponìkud hluèná a bouølivá rodinka. V Göttingenu se jim pøezdívalo þNoetherové hlap iÿ. Pro ilustra i uveïme nìkteré její ¾áky jmenovitì: Grete, Herman, Krull, Hoelzer, Grell, Koethe, Deuring, Fitting, Witt, Tsen, Shoda, Levitzki, a dal¹í. Dále ovlivnila Emmy Noether tyto matematiky: F. K. S hmidta, van der Waardena, Artina, Hasseho, Ri harda Brauera, Alexandrova a
Pontrjagina. Emmy Noether hostovala na universitá h ve Frankfurtu
(v lete h 1928{29) a v Moskvì (1930).
Na jaøe roku 1933 vypukla v Nìme ku Národní revolu e. Nìkterým
lidem, mezi nì¾ patøila Emmy Noether, bylo zakázáno úèastnit se akademi kého ¾ivota. To mimo jiné znamenalo ztrátu mo¾nosti pøedná¹et.
Spolu s tímto zákazem pøestali být také pla eni. V Göttingenu v té dobì
pùsobili napøíklad Fran k, Born,84 Courant,85 Landau, Neugebauer, Bernays, a samozøejmì i Emmy Noether. Ti v¹i hni ztratili mo¾nost pøedná¹et a postupnì opou¹tìli Göttingen. Göttingenská
Mathematis h-Naturwissens haftli he Fakultät, kterou desetiletí budovali Hilbert s Kleinem, tak pøi¹la o mnoho významný h vìd ù, kteøí
se rozutekli do rùzný h kon ù svìta. Tak se Emmy Noether dostala
na Bryn Mawr. Zde pùsobila a¾ do své smrti v ro e 1935, tedy jeden a
pùl roku. Bìhem této doby také pøedná¹ela na Prin etonském Institute
of Advan ed Studies.
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