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PODĚKOVÁNÍ
Publikace, kterou právě máte před sebou, vděčí za svůj vznik pochopení
a podpoře některých institucí i jednotlivců, a proto považuji za vhodné jim hned
na začátku poděkovat.
V první řadě je třeba konstatovat, že tato práce vznikala postupně v rámci
grantů Fondu rozvoje vysokých škol č. 315/96 a č. 938/97. Oba tyto granty
byly zaměřeny na podporu vyučování dějin matematiky na pedagogické fakultě
Technické univerzity v Liberci a tím je dán i charakter této publikace, která je
určena hlavně nastávajícím učitelům matematikyf mohla by však být zajímavá
pro všechny učitele matematiky a snad by v ní mohli najít něco nového i další
zájemci o dějiny matematiky. Soudím, že není na závadu, vznikla-li v rámci
uvedených grantů práce přesahující rámec jedné fakulty, a považuji za nutné
v úvodu poděkovat agentuře FRVŠ, která svou podporou výrazně přispěla k je
jímu vzniku.
Domnívám se, že studium dějin matematiky by mělo být od samého za
čátku (aspoň trochu) doprovázeno studiem historicky významných matematic
kých prací, a považoval jsem proto za vhodné zařadit do práce poměrně po
drobný rozbor tří historických textů. V této souvislosti děkuji paní dr. Jaro
slavě Kašparové a panu dr, Zdeňkovi Uhlířovi z oddělení rukopisů a starých
tisků Národní knihovny České republiky v Praze, kteří s nevšední ochotou a las
kavostí provedli jazykové revize překladu Pascalova pojednání Traité du triangle
arithmétique (dr. Kašparová) a Huygensova spisu De ratiociniis in ludo aleae
(dr. Uhlíř). Přiznávám se, že jsem na některých místech nerespektoval jejich
doporučení; pokud tedy čtenář objeví v překladech nějaké nedostatky, padají
pouze a výlučně na moji hlavu.
V této souvislosti děkuji Národní knihovně České republiky v Praze za bez
platné poskytnutí souhlasu k otištění kopie dvanácti stránek Bernoulliova spisu
Ars conjectandi. který je uložen v oddělení rukopisů a starých tisků této knihovny
pod signaturou 14 F 43.
Na závěr bych chtěl poděkovat Jednotě čekých matematiků a fyziků, která
se ujala vydání této práce, a kolegyni dr. Janě Přívratské, CSc, která publikaci
zkrášlila kresbou na titulní straně.

V Liberci 31.X.1997.
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