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Matematika a matematikové. 
OTAKAR BORŮVKA. 

Průměrný občan má o matematice a jejích pěstitelích podle vlast
ního zaměstnání představu tu matnou, jakoby šlo o sloupce čísel 
a hbité počtáře, tu jasnější, že jde o umění integrálů a derivací a jeho 
mistry. Pokusme se tento impresionistický obraz představ vyhraniti 
jasnějšími barvami! 

Matematika na střední škole. Že by na střední škole matematika 
patřila mezi nejzajímavější předměty a profesoři matematiky mezi 
nejoblíbenější učitele, nebude asi nikdo tvrditi. Nemá-li student ma
tematiku v oblibě, řekne se, že nemá matematických buněk anebo 
že učitel jest vinen. Podle toho jest většina studentů bez matematic
kého nadání anebo snad většina profesorů přispívá k poklesu kursu své
ho předmětu. Než skutečnost jest často jiná a tvrdíce to křivdili bychom 
těmto i oněm. I student, který jest matematicky nadán a je pod ve
dením dobrého učitele, má důvody, aby předmět neměl v lásce. Stře
doškolská matematika jedná totiž především o číslech. Čísla jsou stu
dentovi tím, čím zedníkovi cihly: stavivem, z něhož buduje podle 
určitých pravidel. Student bohužel nezná vlastností svého staviva. 
Pojem čísla jest v matematice jedním z nejobtížnějších, jak o tom 
svědčí již to, že byl objasněn teprve v polovici minulého století, tře
baže matematika jest spiata se samými počátky lidské kultury. Proto 
ho studenti na střední škole většinou nemohou obsáhnouti a ostatně 
se mu ani neučí. Jenom se ho dotýkají po celých sedm nebo osm let. 
Otažte se některého studenta, třeba i z nejvyšších tříd střední školy, 
co jest číslo Ludolfovo 71, s nímž přece počítá napořád! Odpoví, že 
jest to poměr obvodu každé kružnice k jejímu průměru a že jeho 
hodnota jest 3,14... To jest správné. Avšak dáte-li mu několik vše
tečných otázek po významu teček napsaných za poslední cifrou, zjis
títe, že bude mluviti nejisté. Rovněž přivedete do rozpaků sextána, 
který umí znamenitě logaritmovati, otázkou po hlubším významu 
logaritmu. Nuže, právě studenta, který jest matematicky nadán a jest 
pod vedením dobrého učitele, napadnou podobné otázky a v hojném 
počtu. Na ně, třebaže jsou v nejbližším okolí toho, čemu se ve škole 
učí, marně hledá odpovědi. Tak pozná, že předmětu nerozumí. 

Matematika na universitě. Důvody, proč se abiturient rozhodne 
pro studium matematiky, mohou býti rozmanité. Zpravidla se z úspě
chů v matematice na střední škole soudí na zdar studia. Po vstupu 
na universitu jest však adept skoro vždy rozčarován už začátkem, 
který jest těžký vždy a v matematice zejména. Student především 
postrádá spojitosti s tím, čemu se naučil na střední škole. Pojmy 
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a matematické věty, s nimiž se v úvodních přednáškách v hojnosti 
seznamuje, znějí mu velmi cize. V prosemináři, když sám má provésti 
analysu nějaké jednoduché věty, klesá jeho sebevědomí docela na nulu. 
Uvědomí si, že ani nerozezná předpokladů od důsledků a nejprostší 
logické úsudky zdají se mu v předivu matematických pojmů nesmírně 
obtížnými. Jenom zvolna a pilným studiem překonává všechny obtíže, 
až jest obrazu matematika poněkud podoben. Má přehled o základ
ních matematických pojmech a methodách, dovede analysovati jed
noduché problémy a slušně logicky mysliti. Potom studuje duchaplné 
theorie z nejrozmanitějších matematických oborů, jež představují 
myšlenkovou práci často několika generací mnoha národů. Na nich 
tříbí své rozumové schopnosti a rozšiřuje a prohlubuje odborné vzdě
lání. Učí se ekonomii myšlení. S výšin znamenitých theorií zdá se mu 
středoškolská matematika nepatrnou. Také celkový život vzdělaného 
kandidáta se přizpůsobil matematické methodě: jest stručným, přes
ným a svědomitým v každé práci. 

Zlatý věk matematiky. Když dokončením studia obdržel kandidát 
punc matematika, rozplyne se mu před očima mlha paragrafů zku
šebních řádů a prohlédne. Spatří ke své radosti, že žije ve zlatém 
věku matematiky. Se všech stran vidí přicházeti nové a nové myšlenky 
nesené hojnými matematickými časopisy a publikacemi všech kul
turních národů. Myšlenky se jednak v nepřehledné bohatosti kupí 
kolem význačnějších pojmů a method, jednak krystalisují v obecné 
theorie, které vnášejí systém do nesmírného množství poznatků a 
umožňují přehled. Některé theorie, jež před nedávnem se zdály samo
statnými celky, jeví se dnes jako různé interpretace téhož abstrakt
ního systému. Současně se abstraktní theorie realisují v popisy svě
tového názoru, jak Einsteinova theorie jest toho dokladem. Vždy 
po čtyřech letech konají se mezinárodní sjezdy matematiků. Ty jsou 
módní přehlídkou a bursou vykonané práce. Akcie jednotlivců i ba
rev jdou tam nahoru a dolů. Na mezinárodních sjezdech vznikají po
pudy k další práci, navazují se nová přátelství a umlouvají se po
zvání k přednáškám na cizích universitách. 

Hledá se místo. Sundá-li aprobovaný matematik brejle idealismu, 
nejeví se mu příští život nadmíru růžově. Obyčejně se zajímá pře
devším o středoškolskou profesuru. Shledá, že na trvalé umístění na 
střední škole musí někdy hodně dlouho čekati, avšak většinou najde 
možnosti prozatímního umístění na školách měšťanských. Mimoto 
se kandidát poohlédne po místech u pojišťoven, po asistentských 
místech u vysokoškolských a jiných ústavů a zašilhá i k průmyslu. 
K asistentským místům bývá mnoho povolaných, avšak vyvoleni 
jsou jenom nejnadanější. K průmyslu dostane se jenom několik málo 
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šťastlivců. Tato okolnost nás netěší, neboť považujeme matematiky 
za velmi schopné uplatniti se v průmyslu ať elektrotechnickém, stroj
ním, optickém nebo jiném, měrou nejvyšší. Umějí znamenitě mysliti 
a ovládají pochopitelně početní methody po všech stránkách alespoň 
tak dobře jako průměrný inženýr. Ze všech nejlépe vyškoleni v ab
straktním myšlení zapracují se hravě do konkrétních případů. Ostat
ně jest většina matematiků odborně vzdělána i v jiných, konkrétněj
ších oborech, na příklad ve fysice. Těší nás naděje, že se v budoucnu 
věci změní ve prospěch matematiků. Čím jemnější bude technická 
práce, tím bližší matematické methodě a v této souvislosti bude 
patrně poptávka po matematickém vzdělání stoupati. 

Bíircvnc střepy. 
Zoologie rodových jmen. Je nápadné, jak mnoho našich rodových 

jmen je odvozeno z názvů nejrůznějších živočichů. Čeka l i bychom, že se zá

kladní zemědělský ráz života našich předků zračil i v tom, jak se navzájem po

jmenovával i , a pak bychom měli nalézat! v našich rodových jménech mnoho 

odvozen in z domácí uži tkové zvířeny. V e skutečnosti je však takových jmen 

poměrně má lo : Vepřek a Prásek, Beran, Beránek, Skopec, K o z a , K o z e l , Bejček, 

Kočka, Kocourek, Kofátko, Koníček, snad Va lach (nejde-l i o pojmenování podle náro

dopisné skupiny, podobně jako Hanák), Hus, Kačer, Kohout , Slepička, Kapoun , Krůta, 

H o l u b , Ho loubek , Hrd l ička . To je asi tak všechno z fauny domestikované. D a 

leko největší část jmen sem spadajících je vzata z názvů zvířeny divoké. A b y 

chom postupovali pod le zoologického systému, můžeme začíti s Vopičkou, čímž 

je prvý řád ssavců vyčerpán. Pak se vyskytují až kopytn íc i : Zub r , Tur, Kamzík, 

Je len a Jelínek, Roček, Srnec a Daněk. Šelmy zastupuje V l k , V lček, Liška, Jezevec , 

Tchoř, Kolčava, Vyd ra , Kuna , Medv ídek , Brtník a snad i N e d v ě d . Bohatě se vyskytuj í 

různí h l odavc i : Veverka , Syse l , P l ch , Křeček, Myška a Myšák , Zaj íc a Zajíček, 

Králík a Králíček. Z hmyzožravců lze uvésti Ježka a Rejska, čímž končíme třídu 

ssavců, pokud se týká domácí přírodní zvířeny. Z e ssavců exotických poskytl i 

svá jména jen Hroch a Jednorožec. 

Snad ještě větší pestrost rodových jmen nalézáme ve třídě ptáků. Jsou zde 

zastoupeni hned dravci denní i noční : O r e l , Vo re l , Vorl íček, Luňák a Luňáček, 

Krahu lec , Krahulík, Jestřáb, Soko l , Poštolka, Sova , V ý r a W e y r , Kalous a K a 

lousek, Sejček. Z ostatního ptactva jmenujeme Dat la , Ž l unu a Krut ihlava, Kukačku, 

Mandel íka a Dudka , jakož i přečetnou rodinu p ě v c ů : Drozda , Kosa a Koska , 

Kvíčalu, Slavíka a Slavíčka, Rákosníka, Červenku, Modráčka (ačli tato dvě jména 

neby la utvořena přímo podle barvy pleti), Sýkoru, Skři vana a Skřivánka, C h o -

cholouská, Konopáska, Pěnkavu, Stehlíka, Čížka, V rabce a Brabce, Čečetku , 

Čermáka, He j la , Dlaska, Strnada, Vlaštovku a Laštovku, Špačka, Havrana a 
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