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HISTORICKÉ STŘÍPKY

Výuka matematiky společně s její historií ukazuje, jak se mate-
matika vyvíjela, jak se postupně vyvíjelo matematické myšlení,
jak byly zaváděny jednotlivé pojmy. Střípky z historie, ze života
významných matematiků, mohou být inspirativní jak pro učitele,
tak i pro žáky samotné, mohou být velkou motivací pro každého,
kdo (se) matematiku učí.

Rádi bychom proto do časopisu zařazovali střípky z dějin ma-
tematiky, a to v podobě historických poznámek věnovaných vý-
znamným matematikům. V těchto příspěvcích se zaměříme pře-
devším na posuny v teorii matematiky a praktické objevy, jejichž
dopady lze pozorovat ve školské matematice. Chceme tak přispět
k uvědomění, že matematika je „živáÿ vědecká disciplína a po-
znatky, které se uplatňují v současné praxi, se v průběhu dějin
vyvíjely. Naší snahou je nabídnout vyučujícím matematiky mate-
riál, který by mohli využít při vlastní výuce k motivaci studentů.
V tomto čísle proto naleznete první z těchto příspěvků, který je
věnovaný Eduardu Čechovi.

Příspěvky s historickým podtextem plánujeme do časopisu za-
řazovat nepravidelně. Cílem nebude přesná historická studie, ale
jakési pojednání s konkrétními ukázkami přínosu pro matematiku
ze školského pohledu. Více informací pak čtenář nalezne v uvede-
ných zdrojích.

Přáli bychom si, abychom tak přispěli ke zvýšení zájmu nejen
o historii matematiky, ale i o hlubší poznání matematických prin-
cipů a postupů v řadách studentů, učitelů i širší veřejnosti.

Jana Příhonská
vedoucí redaktorka
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