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RECENZE

Čižmár J.: Dejiny matematiky. Od nejstarších čias po súčasnost

Nakladatelství Perfekt, a. s., Bratislava, 2017

Na slovenském knižním trhu se v minulém roce objevila skutečně monu-
mentální kniha věnovaná historii matematiky. Dílo velkého rozsahu (skoro
900 stran) je rozdělené do 11 kapitol. První z nich se věnuje matematice v před-
historických společenstvích, druhá a třetí popisuje vznik a vývoj matematiky
ve starověkém Egyptě a Mezopotámii, resp. ve starověké Číně a Indii. Čtvrtá
kapitola zachycuje bohatou historii matematiky ve starověkém Řecku a helé-
nistickém světě, pátá pak je věnována matematice ve středověké Číně a Indii.
V šesté kapitole je bohatě dokumentován vývoj matematiky ve středověkých
islámských zemích, v kapitole sedmé je popsán vývoj matematiky ve středověké
Evropě v 6.– 16. století. Osmá kapitola je věnována historii evropské matema-
tiky v 17. století, následující kapitoly pak postupně popisují pokroky dosažené
v matematice v 18., resp. 19. a 20. století. Kniha je doplněna přehledem me-
zinárodních kongresů matematiků, laureátů Fieldsových medailí a jmenným
registrem. Dílo je na vysoké odborné, didaktické, jazykové a odborné úrovni.
Text je doplněn velkým množstvím velice kvalitně vypracovaných obrázků i
řadou mapek. Knize se dostalo patřičné péče i ze strany vydavatelství Perfekt.
Vznikla tak reprezentativní publikace a souhlasím s hodnocením: „Kniha je
klenotom, ktorý by nemal chýbať v knižnici vzdelanca.�
Člověk by očekával, že zpracování takového díla bude prací velkého kolek-

tivu – ve skutečnosti je to však práce jediného autora. Je jím pan profesor Ján
Čižmár, zakladatel slovenské školy algebraické geometrie, vědec, ale též skvělý
popularizátor matematiky a autor mnoha učebnic, člověk velkého kulturního
a historického rozhledu. Kvalita textu vyplývá z jeho preciznosti, vytrvalosti
a hlubokých znalostí. Profesor Čižmár se věnoval práci na tomto monumen-
tálním díle intenzivně v letech 2001–2016, ale je patrné, že materiál pro knihu
sbíral a studoval po celou svou profesionální kariéru.
Kniha bude užitečná nejen profesionálním matematikům zajímajícím se

o historii svého oboru, ale i učitelům matematiky na všech typech škol, kteří
budou moci využít bohatý materiál v knize představený pro obohacení vlastní
výuky. Zajisté bude po dlouhá příští desetiletí využívána na těch vysokých
školách, kde se vyučuje předmět Dějiny matematiky. Kniha je ovšem určena i
zájemcům o matematiku z řad technické inteligence, studentům různých ma-
tematických specializací, ale i středoškolským studentům s hlubším zájmem
o matematiku.
Trochu složitější úlohou bude nákup knihy v České republice, protože dnes

již dávno neexistuje ani vyhlášená prodejna slovenských knih na Václavském
náměstí. Knihu si však lze nechat zaslat prostřednictvím některého interneto-
vého knihkupectví, kupř. Megaknihy.cz na adresu vhodného odběrného místa,
resp. ji lze též objednat na www.martinus.cz.
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