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154 JOSEF VOJTÌCH SEDLÁÈEKA ANALYTICKÁ GEOMETRIEMiroslav LávièkaKa¾dý, kdo se zajímá o historii matematiky a o vývoj vyuèovánímatematie na èeskýh ¹koláh, narazil jistì pøi svém studiu na otázkuvzniku èeského odborného matematikého názvosloví. Pravdìpodobnìprvní èeské matematiké termíny najdeme v latinském textu Bartolo-mìje z Chlume z období kolem roku 1360. Zde se objevují èeské vy-svìtlivky (glosy) nìkterýh latinskýh slov. Univerzitní matematika to-hoto období byla pìstována v jazye latinském, s èeským jazykem bylaspojena pouze tzv. matematika praktiká. Jednalo se o u¾itou aritme-tiku a geometrii, se kterou pøiházeli v ka¾dodenním ¾ivotì do stykuøemeslníi, kupi, úøedníi a zemìmìøièi. Vynález knihtisku významnìpøispìl k pronikání kultury a vìdy mezi nej¹ir¹í lidové vrstvy. Z období16. a poèátku 17. století pak poházejí první èeské ti¹tìné uèebnie {napø. poèetnie Ondøeje Klatovského Nové kní¾ky vo poèteh na yfry ana liny, pøitom nìkteré velmi u¾iteèné regule a exempla mine rozliènépodle bìhu kupekého (1530), dále Isagogikon neboli Kní¾ky poèetní narozlièné koupì Bene¹e Optáta z Telèe (1535), uèebnie aritmetiky JiøíhoMikulá¹e Brnìnského (1567) a Jiøího Goerla z Goerl¹tejna (1577) a dal¹í.Po r. 1620 byl rozvoj èeské literatury násilnì pøeru¹en, do¹lo ke ztrátìnárodní samostatnosti, s èím¾ úze souvisel i úpadek ¹kolství. Zanedbá-vání èeského ¹kolství pak vedlo k elkovému úpadku jazykové kultury,èeská terminologie se ve svém vývoji zastavila a postupnì se zaèala vy-tráet. Z tohoto období stojí za to pøipomenout knihu ©imona Podol-ského O mìráh zemskýh (1683), která pøispìla k zavedení jednotnýhmìr v èeskýh zemíh, a knihu o praktiké geometrii Válava Josefa Vese-lého Gruntovní poèátek mathematikého umìní, Geometria Pratia. Pozru¹ení jezuitského øádu (1773) probìhly následnì i dal¹í reformy v ob-lasti støedního a vysokého ¹kolství. S tím souviselo i postupné nahrazo-vání vyuèovaího jazyka latinského státním jazykem nìmekým. Kolemroku 1800 se zaèaly objevovat kní¾ky, jejih¾ autoøi usilovali o uryhlenévytvoøení èeské odborné terminologie.Je nutné pøipomenout, ¾e období pøelomu 18. a 19. století spadádo doby národního obrození. Lidé spojení s národním obrozením vidìli



Josef Vojtìh Sedláèek a analytiká geometrie 155svùj íl ve zlep¹ení a roz¹íøení národního uvìdomìní, s èím¾ samozøejmìsouvisely i snahy o roz¹íøení èeského vyuèování. Pokou¹eli se proto {a to s vìt¹ím èi men¹ím úspìhem { psát uèebnie v èeském jazye.Zde ¹lo v první øadì o popularizai základníh vìdekýh poznatkù meziobyvatelstvem mluvíím èesky. Hlavním výsledkem pak bylo polo¾enízákladù èeské vìdeké terminologie. Èeská vìda byla v tomto obdobív naprosto jiné situai ne¾ napø. vìda nìmeká, která ji¾ byla postavenana exaktním názvosloví.Hlavními díly, se kterými je úze spjato formování èeské matema-tiké terminologie, je jednak spis Poèátkové Arytmetyky (1806) od Sta-nislava Vydry (1741{1804), profesora ni¾¹í matematiky na �lozo�ké fa-kultì pra¾ské univerzity, a dále té¾ kniha Vojtìha Sedláèka (1785{1836)Základové mìøitví èili Geometrye (1822). Slovo matematika najdemev knize Vydrovì i Sedláèkovì. I v nih v¹ak objevíme snahu o poèe¹tìní{ matematika = velièinoznánství. Tvorba novýh názvù postihla i jed-notlivá odvìtví matematiky { aritmetika (poèitáøství), geometrie (mìøi-tví), planimetrie (plohomìrství), stereometrie (tìlesomìrství), algebra(stejnináøství), trigonometrie (trojhranomìrství) atd.Ji¾ název èlánku dává tu¹it, ¾e obsahem pøíspìvku nebude pouzetradièní pohled na Josefa Vojtìha Sedláèka jako na jednoho z obroze-nekýh spisovatelù. Podíváme se na jeho Mìøitví . . . pro zajímavouskuteènost, kterou je výskyt analytiko-geometrikýh partií ve zmínìnéknize. J. V. Sedláèek mohl pøi psaní plnì uplatnit zku¹enosti ze své uèi-telské praxe v Plzni, a proto je studium jeho knihy pøínosné i pro vytvo-øení pøedstavy o obsahu a metodáh matematiky na èeskýh støedníh¹koláh pøelomu 18. a 19. století.Josef Vojtìh Sedláèek, èeský spisovatel a knìz øádu premon-strátù, se narodil 24. 2. 1785 v Èelákoviíh na panství brandýskémv rodinì mydláøského mistra a èelákovikého radního Josefa Sedláèka.V Èelákoviíh také zaèal nav¹tìvovat ¹kolu, av¹ak po smrti svého otebyl jako jedenátiletý nuen ¹kolu opustit a dát se na øemeslo. Pøièinìnímuèitele èelákoviké ¹koly Jana Baslera a Jana Vorlíèka, který vyuèovalhoha nìmèinu a latinu, podaøilo se pøesvìdèit Sedláèkovu matku, abybyl Josef dán na studia.Po slo¾ení zkou¹ek1 zaèal v roe 1798 nav¹tìvovat gymnázium naMalé Stranì v Praze a po jeho absolvování pokraèoval v leteh 1804{05studiemi �lozo�kými. Ji¾ v této dobì se zajímal o matematiku a fyziku.1Podle tehdej¹íh ¹kolskýh naøízení bylo pøed vstupem na gymnázium nutné vy-konat zkou¹ku z nábo¾enství, nìmeké mluvnie a slohu, ètení, psaní, poètù a diktátz psaní latinskýh slov.



156 Miroslav LávièkaNa pra¾ské univerzitì poslouhal nejdøíve logiku u profesora Nìmeèka amatematiku u profesora Jandery { rovnì¾ knìze øádu premonstrátského.Zkou¹ky z �lozo�e a nábo¾enství vykonal v roe 1805 u vynikajíího ma-tematika Bernarda Bolzana, který byl jen o ètyøi roky star¹í ne¾ jeho ¾ákSedláèek. Je velmi pravdìpodobné, ¾e poznatky, které pozdìji Sedláèekzahytil ve své uèebnii geometrie, odrá¾ely v mnohém názory Jande-rovy a Bolzanovy.2 Èetbì matematikýh, fyzikálníh a jazykozpytnýhdìl se vìnoval i bìhem svého pobytu v klá¹teøe v Teplé (1807{1810).Po ukonèení studia teologie byl jmenovánprofesorem matematiky na �lozo�kém ústavuv Plzni, který byl od svého vzniku v roe 1804svìøen do péèe øádu premonstrátù klá¹tera v Tep-lé. V Plzni se za pøispìní Antonína Jaroslava Pu-hmajera (faráøe v nedalekýh Radniíh) setkals èeskými vlasteni. Po vydání dekretu z roku18163, který pøipou¹tìl vièení v jazye èeském,zaèal od roku 1817 bezplatnì pøedná¹et 4 hodinytýdnì èeský jazyk ve vy¹¹íh tøídáh gymnazij-níh na plzeòském �lozo�kém ústavu. Pozdìjibyla pøidìlena Sedláèkovi té¾ profesura øeèi øekéa posléze také �lologie latinské. Sedláèek byl proPlzeò a okolí významnou osobností èeského vìdekého a kulturního ¾i-vota. Jeho pøièinìním byla v Plzni zalo¾ena roku 1819 èeská triviální¹kola4, ve které se ihned po zalo¾ení vyuèovalo nábo¾enství a prakti-kým vìdomostem v národním jazye pro 200 a postupnì a¾ pro 500 dìtí.Jeho zásluhou se rovnì¾ od roku 1818 v plzeòském divadle hrály èeskéhry a vznikaly ètenáøské spolky na podporu èeské literatury. Sedláèektaké psal historiké obrázky z dìjin Plznì, které pøipomínaly slavné tra-die tohoto královského mìsta. Jako podìkování mu bylo udìleno v roe1821 èestné mì¹»anství.Ze Sedláèkovy literární èinnosti pøipomeòme pøedev¹ím pøíle¾itostnébásnì, projevy a spisy { Citové Èehù (1816), Na Plzeò (1818), Vlastene(1820), Hymnus na Alexandra I. (1823) atd. Významnìj¹í jsou jeho spisy2Zde máme na mysli Janderùv poukaz na didaktikou zastaralost a jazykovouhabost starobylýh uèebni matematiky (napø. ji¾ zmínìná kniha Válava JosefaVeselého Gruntovní poèátek mathematikého umìní, Geometria Pratia (1734), kte-rou pozdìji Sedláèek odmítl) a Bolzanùv první matematiký spis Betrahtungen übereinige Gegenstände der Elementargeometrie (1804).3Jedná se o vydání dekretù studijní komise z 23. 8. 1816 a 20. 12. 1816 o vyuèováníèeskému jazyku na gymnáziíh.4V té dobì existovaly tøi typy elementárníh ¹kol { normální, hlavní, triviální.



Josef Vojtìh Sedláèek a analytiká geometrie 157vìdeké Základové mìøitví èili Geometrye (1822), Základové pøírodni-tví nebo Fyzyky a Matematiky pota¾ené neboli smí¹ené (I. díl 1825, II.nedokonèený díl 1828). Jednalo se o první rozsáhlej¹í pokus vzdìlávattyto vìdní obory èeským jazykem a vyvoøit èeskou terminologii v oblastimatematiky a fyziky.Poslední léta ¾ivota psal Sedláèek víe nìmeky, za o¾ byl kriti-zován ostatními národními buditeli. Svoje konání vysvìtloval snahouo lep¹í poznání èeského národa ze strany izinù. Zemøel po krátké ne-moi v Plzni 2. února 1836.Základowé mìøitwí, èili Geometrye5Podívejme se podrobnìji na ji¾ zmínìnou geometrikou knihu JosefaVojtìha Sedláèka, který se pokusil o systematikou prái na èeskémnázvosloví v matematie a fyzie. V tomto spolupraoval i s J. Jung-mannem. Kniha Základové mìøitví . . . obsahuje desítky termínù, kterépou¾íváme dodnes { velikost, velièina, sèítání, spojitost, èára, bod, ra-meno úhlu, køivka, pøímka, ploha, obraze, kolmie, vrhol, vý¹ka, oh-nisko atd. Nìkterá slova v¹ak mìla pùvodnì jiný význam { Sedláèeknapø. pou¾íval termín pøímka pro úseèku, termín ploha pro rovinu ajeho pøímý úhel je ná¹ úhel pravý.Velké mno¾ství termínù, které Sedláèek zavedl, se v¹ak do dne¹nídoby nezahovalo. Patøí sem napø. ploskost (obsah), stejnina (rovnie),zpùsoba (vzore), trojhran (trojúhelník), zastavelkynì trojhranomìrské(funke trigonometriké), spolupøíèky (souøadnie), stejnie (parabola),zbytnie (hyperbola), shodnie (elipsa), øeditelka (øídíí pøímka) atd.O tom, ¾e Sedláèek mìl velký vliv na autory prvníh èeskýh uèebnigeometrie (vèetnì analytiké), svìdèí skuteènost, ¾e s tìmito termíny seèasto setkáváme v prvníh èeskýh støedo¹kolskýh uèebniiíh geome-trie.6 Dal¹í vìí, kterou Sedláèkovi následovníi pøevzali, bylo uvádìnínìmekýh a latinskýh termínù v závore za ka¾dým novým termínemèeským.
5Základowé Mìøitwí, èili Geometrye. Od Wojtìha Sedláèka øádu Premonstrát-ského starobylého kanownikého klá¹tera Teplánského knìze, na wysokýh ¹koláhpra¾skýh �lozo�e doktora, na ustavu �lozo�kém plzeòském èisté Matematyky, pakøeèi a literatury øeké y èeské weøejného øádného profesora. W Praze, 1822.6Viz napø. geometriké uèebnie V. Jandeèky, F. ©andy nebo Horùv pøeklad Moè-nikovy uèebnie.



158 Miroslav LávièkaKniha má elkem 420 stran a skládá se z Pøípisu7, Pøedmluvy a5 základníh elkù Oddìlení I. Uwedení, O mìøitwí wesmìs [3{27℄,Oddìlení II. Délkomìrstwí, plohomìr-stwí [28{168℄, Oddìlení III. Trojhrano-mìrstwí [169{289℄, Oddìlení IV. Tìle-somìrstwí [290{367℄, Oddìlení V. O øe-zýh neboli seèkáh ku¾elowýh [368{420℄. Obrázky (elkem 328) jsou pøilo-¾eny na koni knihy jako dodatek. Nastranáh 410{418 najdeme rejstøík po-u¾ívanýh matematikýh termínù.8Ka¾dý termín se zde objevuje tøikrát| èesky9, latinsky a nìmeky. Napø.Bod, puntum, ein Punkt.V obsahu jsou té¾ vyjmenovány (is odkazem na pøíslu¹nou stranu) ty par-tie matematiky10, které sie nejsou pøí-mo obsahem geometrie, ale Sedláèek sejim v knize vìnuje. Jsou to Základowéstejnináøstwí; Základowé písmenopoèi-táøstwí; Wydobytí koøenu ètwereèného;Wydobytí koøenu kosteèného; O zlom-ýh desetinnýh; O pomìreh a srow-náníh poèitáøskýh; O posloupnostehmìøikýh; O posloupnosteh poèitáøskýh; O kruzýh na kouli nebesképøedstawenýh, obzorníku, poledníku, rowníku, stì¾ejníh a ose swìta,li¹níku, ta¾ení pøímky polední a mnohýh jinýh pojmeh z hwìzdáø-stwí wzatýh; Wynalezení prùmìra koule zemské; Wynalezení wzdále-nosti mìsýe, slune od koule zemské; Wynalezení wy¹iny znamenitìj¹ípomoý tlakomìru; Wynalezení wy¹iny mírnìj¹í pomoý spádomìru.Nenajdeme zde ryze analytiko{geometriké kapitoly, jako je výkladsouøadni, odvozování rovnie pøímky, odvozování vzorù pro vzdále-nosti a odhylky atd.; pou¾ití analytiké metody je v¹ak èásteènì obsa-hem páté èásti knihy, která je vìnována ku¾eloseèkám.7Jedná se o vìnování Jeho Exelleny Wysoe urozenému Pánu, Panu hrabìtiFranti¹kovi Antonínowi hrabìti z Kolowratù Lib¹teinskýh, . . . následuje 18 øádkù ti-tulù a hodností . . . S nejhlub¹í utiwostí a neobmezenou oddaností obìtuje Spisowatel.8Wyswìtlení wýznamù matematykýh, w této knize obsa¾enýh (Sebral a w poøá-dek sestavil A. J. Reil).9V Sedláèkovì pojetí.10Znamenitìj¹í odbory do této knihy wta¾ené.



Josef Vojtìh Sedláèek a analytiká geometrie 159Oddìlení V. (O øezýh neboli seèkáh ku¾elowýh)11 [str. 368{420℄Èástka první { Vymezení øezù ku¾elowýh, o jejih nástrojném wyrej-sowání a nalezení stejniny pro kruhÈástka druhá { O stejniyÈástka tøetí { O shodniyÈástka ètwrtá { O zbytniyWyswìtlení a spoøádání umìlekýh názvùOprava omylùVìt¹inu této kapitoly tvoøí syntetiký pøístup, ale na druhou stranuSedláèek zavedl souøadný systém a odvozoval rovnie ku¾eloseèek { jehopostup velmi pøipomíná øe¹ení úloh v Desartovì Geometrii.12 Uve-deme nìkteré ukázky, které dokumentují analytiko{geometriké zahá-zení s ku¾eloseèkami.13x. 254. Wymezení (Obr. CCCI.) Øezy, neboli seèky ku¾elowé nazýwají setakowé èáry, které wzniknou na poboèní powrhnosti ku¾elowì, kdy¾ seku¾el pøímý buï I. zaèna od vrholu B skrze høídel BK kolmo ku spo-dinì proøízne, a tím øezem wznikne na powrhku trojhran pøímoèárný,stejnoramenný, toti¾ 4ABC, jeho¾ ramena stejna jsou BA, BC, spodAC; neb II. kdy¾ se ku¾el pøímý rownobì¾nì ku spodinì proøízne, a tímøezem wznikne na powrhku ku¾ele køiwka, která jest skuteènì okolekprawého kruhu, n.p. DOEL; neb III. kdy¾ se ku¾el pøímý rownobì¾nì kukterékoli hranì ku¾ele proøízne, a takowým øezem wznikne na poboènípowrhnosti ku¾elowì køiwka, která slowe stejnie, n.p. køiwka QFR;neb IV. kdy¾ se pøímý ku¾el ¹ikmo ku høídeli ku¾elowého proøízne, a tímøezem wznikne na powrhnosti ku¾elowì køiwka, která¾ slowe shodnie,n.p.MUHW ; posléze V. kdy¾ se pøímý ku¾el rownobì¾nì ku høídelí ku-¾elowu proøízne, a tím øezem wznikne na powrhnosti ku¾elowì køiwka,která slowe zbytnie, n.p. SMT.Tedy pìt jest øezù ku¾elowýh: 1. jeden pøímoèárný, toti¾ stejná ramenastejnostranného trojhranu; a ètyøi jsou køiwky, toti¾ 2. okolek kruhùw,11Uvedený název je pøevzat z obsahu. V knize se pak vyskytuje nadpis i s latinskýmpøekladem O øezýh neboli seèkáh ku¾elowýh (de setionibus oniis).12Máme na mysli tøetí dodatek k proslulému dílu R. Desarta Disours de la Me-thode (Rozprava o metodì), 1637.13V itaíh je pou¾ívána dobová èe¹tina vèetnì pravopisu. Pøi transkripi ukázekdo latinky byly z dùvodu lep¹í èitelnosti pou¾ity nìkteré úpravy; napø. ss=¹, j=í, g=j,au=ou.



160 Miroslav Lávièka3. stejnie (parabola), 4. shodnie (ellipsis), 5. zbytnie (hyperbola).O kterýh nyní wíte. [368{369℄Ku¾eloseèky jsou nejprve zmínìny jako øezy na ku¾elové plo¹e, v dal-¹ím jsou v¹ak de�novány jako mno¾iny v¹eh bodù dané vlastnosti.V úvodní kapitole pátého oddílu nalezneme odstave vìnované kru¾nii14. V nih jsou zavedeny a vysvìtleny termíny, které se vztahují obenìke v¹em probíraným ku¾eloseèkám. Zde se objevují náznaky zavedenípravoúhlého souøadného systému.x. 256. Wymezení: Kdy¾ sobì kruh pøedstawujeme jako¾to øez ku¾elowý,jsou rozlièné u mìøitelù obyèejné názwy pøímek, a jejih èástek, we kruhuta¾enýh pamìtihodné.Tak prùmìr kruhu AD jmenuje se spolu osa, a spolu také míra (para-metr).Mezní body prùmìru, osy, neboli míry sluji wrholowé kruhu.Pøímky kolmé z køiwky na osu spu¹tìné sluji pøíèky (ordinatae) . . .Èást osy, zaèna od wrholu A a¾ ku kterémukoli bodu, do nìho¾ která-koli pøíèka padá, slowe odøezek (absissa).Støed kruhu F se jmenuje té¾ ohnisko (fous); pøímka z ohniska kamkoliku køiwe ta¾ená slowe prùwode (radius vetor) . . . [371{372℄Sedláèek pou¾íval dva souøadné systémy s rozdílnými poèátky { vestøedu kru¾nie, popø. v bodì, který le¾í na kru¾nii. Zajímavé je, ¾e pøizavádìní písmen k oznaèení známýh a neznámýh velièin pova¾oval zapotøebné zavést rùzná oznaèení promìnnýh v závislosti na tom, jakýsystém byl pou¾it.. . . Znamenají pak se tyto rozlièné pøímky té¾ rozliènými písmeny, takn.p. polomìr neb polosa písmenem H, míra písmenemM , pøíèka písme-nem Y neb y, odøezek, pakli sobì pøedstawujeme, ¾e zaèíná od wrholu(. . . ) znamenáme X neb x, pakli sobì pøedstawujeme, jakoby odøezkowézaèínali od støedu F (. . . ) znamenáme je písmeny X neb X . . . [372℄x. 257. Uloha: Wynalezti stejninu mezy osou, pøíèkou a odøezkem kuka¾dému kruhu nále¾íý, neh» I. odøezky zaèínají poèítati od wrholu,14Sedláèek v¹ak hovoøí o kruhu nebo nìkdy pøesnìji o okolku kruhu.



Josef Vojtìh Sedláèek a analytiká geometrie 161neb II. od ohniska.15 [373℄V prvém pøípadì odvodil rovniiY 2 = 2XH �X2;. . . t.j., ploskost ètwere z pøíèky slo¾eného wyná¹í tolik, o ploskost ob-dýlníka slo¾eného z høídele a odøezku, ménì ètwere z odøezku.V druhém pøípadì dospìl k vyjádøeníY 2 = H2 �X 2;. . . t.j., ètwere pøíèky wyná¹í tolik, o rozdíl mezy ètwerem polomìrua ètwerem odøezku.x. 259. Wymezení: Stejnie jest èára køiwá, která tu wlastnost do sebemá, ¾e ka¾dý bod té køiwky stejnou wzdálenost má od nìjaké danézewnitø køiwky polo¾ené pøímky, pak od nìjakého u wnitø pøímky polo-¾eného bodu. [374℄Následuje nìkolik tvrzení platííh pro parabolu, uvedeny jsou i dùkazy.x. 260. Uloha: Opsati stejniy zpùsobem prostomìrným, kdy¾ øeditelkaa ohnisko dány jsou. [375℄x. 261. Pouèka: W ka¾dé stejniy jest wzdálenost ohniska od wrholustejnie tá¾, která jest wrholu od øeditelky, a ta wzdálenost ohniska odwrholu, neb wrholu od øeditelky wyná¹í ètvrtinu míry. [376℄x. 262. Pouèka: W ka¾dé stejniy jest ka¾dý prùwode o ètwrtinu mírywìt¹í, ne¾li odøezek k tomu prùwody patøíý. [376℄Souèástí textu je i následujíí pøíklad, který má opìt dokumentovat stej-nináøstwí a písmenopoèitáøstwí v souvislosti s geometrií ku¾eloseèek.x263. Uloha: Nalezti stejninu mezy spolupøíèkami (soupøíèkami) stej-nie.Ku pøíèe PR = y, patøí odøezek AP = x, a míra stejnie jest EG =M .Pozorujme trojhran pøímoúhlý FRP , bude podle Pythagorowy pouèky15V¹imnìme si ji¾ zmínìné dvojí volby souøadného systému.



162 Miroslav LávièkaFR2 = PR2+PF 2, pak PR2 = FR2�PF 2 jest té¾ PR2 = (FR+PF )�(FR�PF ). W¹ak ale dle x262. jest FR = x+ M4 , pak PF = PA�FA;a ¾e AF = M4 , a kdy¾ PA = x, jest PF = x � M4 . Ji¾ nyni dosaïmeznámýh en we skupinì PR2 = (FR+ PF )� (FR� PF ) = (x+ M4 +x� M4 )(x+ M4 �x� M4 ); ponìwad¾ w prvnim èiniteli pojde +M4 a �M4 ,w druhém èiniteli +x a �x, tedy ostane PR2 = 2x�M2 tedy PR2 = xMa jestli PR = y, bude tedy y2 = xM , to jest ètwere pøièky jest stejnýs obdélníkem, jeho¾ jedna strana jest odøezek, a druhá strana jest mírastejnie. [377℄

Mezi následujíími úlohami najdeme i dvì, které se vyskytují v ka¾déstøedo¹kolské uèebnii analytiké geometrie. Sedláèek v¹ak dále nevy-u¾íval odvozenou rovnii paraboly k analytikému zpraování teèny auvedené úlohy øe¹il èistì syntetikou estou.x. 266. Uloha: Táhnouti styènou ku køiwe stejnièné w daném bodustejnie, t.j., táhnouti takowou pøímku ku stejniy, kteráby jen jedinýbod se stejniý mìla pospolný, ostatnì elá pøímka, aby byla zewnitøstejnie. [378℄x. 267. Uloha: Táhnouti styènou ku stejniy z bodu mimo stejniy da-ného. [379℄Obdobný pøístup uplatnil Sedláèek i k elipse a následnì i k hyperbole.x. 276. Wymezení: Shodnie jest køiwka do sebe se wraujíý, která tuwlastnost do sebe má, ¾e wezma kterýkoli bod w té køiwe, souhrn dwoupøímek z toho bodu ta¾enýh ku dwìma bodùm u wnitø shodnie wnejdel¹í pøíme, která se u wnitø shodnie táhnouti mù¾e wzatým, jeststejný s onou nejdel¹í pøímkou. [388℄x. 281 Uloha: Nalezti stejninu pro shodniy mezy poloosou wìt¹í, po-



Josef Vojtìh Sedláèek a analytiká geometrie 163loosou men¹í, odøezkem a pøíèkou. [392℄Sedláèek dospìl k rovnii y2 = (H2 �X 2) h2H2 ;kde poloosa vìt¹í je H, poloosa men¹í h, odøezek od støedu poèitanýX a posléze pøíèka y. Pouhým pøeznaèením (H = a, h = b, X = x) ajednoduhou úpravou získáme dne¹ní tvar rovnie elipsy:y2 = (a2 � x2) b2a2 ;b2x2 + a2y2 = a2b2:x. 287. Wymezení: Kdy¾ zbytniy poètu podrobujeme, musýme w¾dydwì stejné, k sobì wrholy swými obráené, kterí¾to wrholowé pøímkouspojeni jsou, a od sebe se rozházejíý zbytnie pøedstawiti. 16Pøimka AB, která wrholy obou zbytni spojuje, slowe osa wet¹í (axismajor), støed osy wìt¹í C, slowe støed obou zbytni (entrum hyperbola-rum). Ty body F a G, w obou zbytniýh od sebe stejnì wzdáleny, kteøímají tu wlastnost do sebe, ¾e kdy¾ se od obou k nìkterému bodu K, N ,té neb oné zbytnie pøímky GK, FK, GN , FN táhnou, liha neboli roz-díl tìh pøimek GK �FK, GN �FN , jest stejný s osou wìt¹í AB, slujiohniska zbytni. Wzdálenost ohniska od støedu osy wìt¹í FC, neb GCslowe wejstøednost. Pøímka kolmá DE w støedu osy wìt¹í wyzdwi¾ená,a z obou stran obmezená pøímkami tak dlouhým, jako jest wejstøednostFC, w¹ak ta¾enými z wrholu zbytnie, AD = AE = FC a¾ se s onoukolmou we støedu wyzdwi¾enou sbìhnou, slowe osa men¹í, (axis minor,transversus, pøíèní) . . . [398℄Stejnì jako v pøípadì elipsy i pro hyperbolu byla odvozena rovniey2 = (X 2 �H2) h2H2 ;z které byhom opìt mohli velmi jednodu¹e získat dne¹ní tvarb2x2 � a2y2 = a2b2:Sedláèkova kniha je jistì pozoruhodným dílem, které bylo sepsános velkým zaujetím pro èistotu èeského odborného jazyka. Obsahovì byla16Je zajímavé, ¾e Sedláèek hovoøí o dvou zbytniíh (tj. hyperboláh) místo o dvouvìtvíh jedné hyperboly.



164 Miroslav Lávièkakniha konipována obdobnì jako Eukleidovy Základy, pøínos k samot-nému pojetí geometrie a speiálnì analytiké geometrie v¹ak nebyl pøíli¹vysoký. Její nesporný význam pro pojetí èeské analytiké geometrie bylspí¹e ve formování národníh ekvivalentù k nìmekému a latinskémunázvosloví. Autoøi prvníh èeskýh geometrikýh uèebni (Válav Jan-deèka, Franti¹ek ©anda) tak pøi psaní svýh knih mohli pou¾ívat ji¾osvìdèené a zabìhnuté termíny a naopak se vyvarovali názvù, které seneosvìdèily.Literatura[1℄ Spìváèek, V., Plzeòský vlastene, Krajské nakladatelství v Plzni, 1958.[2℄ ©edivý, J., Výhovné vyu¾ití historie èeského odborného názvosloví, Matematikaa fyzika ve ¹kole 5(1974/75).[3℄ Veselý, F., 100 let Jednoty èeskoslovenskýh matematikù a fyzikù, SPN, Praha,1962.[4℄ Ottùv slovník nauèný, Díl XXII, Vydavatel a nakladatel J. Otto, Praha, 1904.[5℄ Slovník nauèný (redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger), Díl osmý, Nakladatel knìhku-petví I. L. Kober, Praha, 1870.Na J. V. Sedláèka upomíná v Plzni jméno ulie v entru mìsta { Sedláèkova ulieprotíná ulii Veleslavínovu, Solní, Riegrovu a Pre¹ovskou. Na budovì bývalého �lozo-�kého ústavu (dnes Státní vìdeká knihovna v Plzni) v ul. B. Smetany je umístìnapamìtní deska s textem: þZde ¾il, pùsobil a zemøel Jos. Vojt. Sedláèek, vlastene aspisovatel. Narozen 24. února 1785, zemøel 2. února 1836ÿ.Miroslav LávièkaKatedra matematiky PdF ZÈUPlzeòe-mail: lavika�kmt.zu.z
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