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JOSEF VOJTÌCH SEDLÁÈEK
A ANALYTICKÁ GEOMETRIE
Miroslav Lávièka
Ka¾dý, kdo se zajímá o historii matematiky a o vývoj vyuèování
matemati e na èeský h ¹kolá h, narazil jistì pøi svém studiu na otázku
vzniku èeského odborného matemati kého názvosloví. Pravdìpodobnì
první èeské matemati ké termíny najdeme v latinském textu Bartolomìje z Chlum e z období kolem roku 1360. Zde se objevují èeské vysvìtlivky (glosy) nìkterý h latinský h slov. Univerzitní matematika tohoto období byla pìstována v jazy e latinském, s èeským jazykem byla
spojena pouze tzv. matematika prakti ká. Jednalo se o u¾itou aritmetiku a geometrii, se kterou pøi házeli v ka¾dodenním ¾ivotì do styku
øemeslní i, kup i, úøední i a zemìmìøièi. Vynález knihtisku významnì
pøispìl k pronikání kultury a vìdy mezi nej¹ir¹í lidové vrstvy. Z období
16. a poèátku 17. století pak po házejí první èeské ti¹tìné uèebni e {
napø. poèetni e Ondøeje Klatovského Nové kní¾ky vo poète h na yfry a
na liny, pøitom nìkteré velmi u¾iteèné regule a exempla min e rozlièné

(1530), dále Isagogikon neboli Kní¾ky poèetní na
rozlièné koupì Bene¹e Optáta z Telèe (1535), uèebni e aritmetiky Jiøího
Mikulá¹e Brnìnského (1567) a Jiøího Goerla z Goerl¹tejna (1577) a dal¹í.
Po r. 1620 byl rozvoj èeské literatury násilnì pøeru¹en, do¹lo ke ztrátì
národní samostatnosti, s èím¾ úz e souvisel i úpadek ¹kolství. Zanedbávání èeského ¹kolství pak vedlo k elkovému úpadku jazykové kultury,
èeská terminologie se ve svém vývoji zastavila a postupnì se zaèala vytrá et. Z tohoto období stojí za to pøipomenout knihu ©imona Podolského O mìrá h zemský h (1683), která pøispìla k zavedení jednotný h
mìr v èeský h zemí h, a knihu o prakti ké geometrii Vá lava Josefa Veselého Gruntovní poèátek mathemati kého umìní, Geometria Pra ti a. Po
zru¹ení jezuitského øádu (1773) probìhly následnì i dal¹í reformy v oblasti støedního a vysokého ¹kolství. S tím souviselo i postupné nahrazování vyuèova ího jazyka latinského státním jazykem nìme kým. Kolem
roku 1800 se zaèaly objevovat kní¾ky, jeji h¾ autoøi usilovali o ury hlené
vytvoøení èeské odborné terminologie.
Je nutné pøipomenout, ¾e období pøelomu 18. a 19. století spadá
do doby národního obrození. Lidé spojení s národním obrozením vidìli
podle bìhu kupe kého
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svùj íl ve zlep¹ení a roz¹íøení národního uvìdomìní, s èím¾ samozøejmì
souvisely i snahy o roz¹íøení èeského vyuèování. Pokou¹eli se proto {
a to s vìt¹ím èi men¹ím úspì hem { psát uèebni e v èeském jazy e.
Zde ¹lo v první øadì o populariza i základní h vìde ký h poznatkù mezi
obyvatelstvem mluví ím èesky. Hlavním výsledkem pak bylo polo¾ení
základù èeské vìde ké terminologie. Èeská vìda byla v tomto období
v naprosto jiné situa i ne¾ napø. vìda nìme ká, která ji¾ byla postavena
na exaktním názvosloví.
Hlavními díly, se kterými je úz e spjato formování èeské matemati ké terminologie, je jednak spis Poèátkové Arytmetyky (1806) od Stanislava Vydry (1741{1804), profesora ni¾¹í matematiky na lozo ké fakultì pra¾ské univerzity, a dále té¾ kniha Vojtì ha Sedláèka (1785{1836)
Základové mìøi tví èili Geometrye (1822). Slovo matematika najdeme
v knize Vydrovì i Sedláèkovì. I v ni h v¹ak objevíme snahu o poèe¹tìní
{ matematika = velièinoznánství. Tvorba nový h názvù postihla i jednotlivá odvìtví matematiky { aritmetika (poèitáøství), geometrie (mìøi tví), planimetrie (plo homìrství), stereometrie (tìlesomìrství), algebra
(stejnináøství), trigonometrie (trojhranomìrství) atd.
Ji¾ název èlánku dává tu¹it, ¾e obsahem pøíspìvku nebude pouze
tradièní pohled na Josefa Vojtì ha Sedláèka jako na jednoho z obrozene ký h spisovatelù. Podíváme se na jeho Mìøi tví . . . pro zajímavou
skuteènost, kterou je výskyt analyti ko-geometri ký h partií ve zmínìné
knize. J. V. Sedláèek mohl pøi psaní plnì uplatnit zku¹enosti ze své uèitelské praxe v Plzni, a proto je studium jeho knihy pøínosné i pro vytvoøení pøedstavy o obsahu a metodá h matematiky na èeský h støední h
¹kolá h pøelomu 18. a 19. století.
Josef Vojtì h Sedláèek, èeský spisovatel a knìz øádu premonstrátù, se narodil 24. 2. 1785 v Èelákovi í h na panství brandýském
v rodinì mydláøského mistra a èelákovi kého radního Josefa Sedláèka.
V Èelákovi í h také zaèal nav¹tìvovat ¹kolu, av¹ak po smrti svého ot e
byl jako jedená tiletý nu en ¹kolu opustit a dát se na øemeslo. Pøièinìním
uèitele èelákovi ké ¹koly Jana Baslera a Jana Vorlíèka, který vyuèoval
ho ha nìmèinu a latinu, podaøilo se pøesvìdèit Sedláèkovu matku, aby
byl Josef dán na studia.
Po slo¾ení zkou¹ek1 zaèal v ro e 1798 nav¹tìvovat gymnázium na
Malé Stranì v Praze a po jeho absolvování pokraèoval v lete h 1804{05
studiemi lozo kými. Ji¾ v této dobì se zajímal o matematiku a fyziku.
1

Podle tehdej¹í h ¹kolský h naøízení bylo pøed vstupem na gymnázium nutné vykonat zkou¹ku z nábo¾enství, nìme ké mluvni e a slohu, ètení, psaní, poètù a diktát
z psaní latinský h slov.
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Na pra¾ské univerzitì poslou hal nejdøíve logiku u profesora Nìmeèka a
matematiku u profesora Jandery { rovnì¾ knìze øádu premonstrátského.
Zkou¹ky z lozo e a nábo¾enství vykonal v ro e 1805 u vynikají ího matematika Bernarda Bolzana, který byl jen o ètyøi roky star¹í ne¾ jeho ¾ák
Sedláèek. Je velmi pravdìpodobné, ¾e poznatky, které pozdìji Sedláèek
za hytil ve své uèebni i geometrie, odrá¾ely v mnohém názory Janderovy a Bolzanovy.2 Èetbì matemati ký h, fyzikální h a jazykozpytný h
dìl se vìnoval i bìhem svého pobytu v klá¹teøe v Teplé (1807{1810).
Po ukonèení studia teologie byl jmenován
profesorem matematiky na lozo kém ústavu
v Plzni, který byl od svého vzniku v ro e 1804
svìøen do péèe øádu premonstrátù klá¹tera v Teplé. V Plzni se za pøispìní Antonína Jaroslava Puhmajera (faráøe v nedaleký h Radni í h) setkal
s èeskými vlasten i. Po vydání dekretu z roku
18163 , který pøipou¹tìl vièení v jazy e èeském,
zaèal od roku 1817 bezplatnì pøedná¹et 4 hodiny
týdnì èeský jazyk ve vy¹¹í h tøídá h gymnazijní h na plzeòském lozo kém ústavu. Pozdìji
byla pøidìlena Sedláèkovi té¾ profesura øeèi øe ké
a posléze také lologie latinské. Sedláèek byl pro
Plzeò a okolí významnou osobností èeského vìde kého a kulturního ¾ivota. Jeho pøièinìním byla v Plzni zalo¾ena roku 1819 èeská triviální
¹kola4 , ve které se ihned po zalo¾ení vyuèovalo nábo¾enství a prakti kým vìdomostem v národním jazy e pro 200 a postupnì a¾ pro 500 dìtí.
Jeho zásluhou se rovnì¾ od roku 1818 v plzeòském divadle hrály èeské
hry a vznikaly ètenáøské spolky na podporu èeské literatury. Sedláèek
také psal histori ké obrázky z dìjin Plznì, které pøipomínaly slavné tradi e tohoto královského mìsta. Jako podìkování mu bylo udìleno v ro e
1821 èestné mì¹»anství.
Ze Sedláèkovy literární èinnosti pøipomeòme pøedev¹ím pøíle¾itostné
básnì, projevy a spisy { Citové Èe hù (1816), Na Plzeò (1818), Vlastene
(1820), Hymnus na Alexandra I. (1823) atd. Významnìj¹í jsou jeho spisy
2
Zde máme na mysli Janderùv poukaz na didakti kou zastaralost a jazykovou
habost starobylý h uèebni matematiky (napø. ji¾ zmínìná kniha Vá lava Josefa
Veselého Gruntovní poèátek mathemati kého umìní, Geometria Pra ti a (1734), kterou pozdìji Sedláèek odmítl) a Bolzanùv první matemati ký spis Betra htungen über
einige Gegenstände der Elementargeometrie (1804).
3
Jedná se o vydání dekretù studijní komise z 23. 8. 1816 a 20. 12. 1816 o vyuèování
èeskému jazyku na gymnázií h.
4
V té dobì existovaly tøi typy elementární h ¹kol { normální, hlavní, triviální.
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tví nebo Fyzyky a Matematiky pota¾ené neboli smí¹ené (I. díl 1825, II.
nedokonèený díl 1828). Jednalo se o první rozsáhlej¹í pokus vzdìlávat
tyto vìdní obory èeským jazykem a vyvoøit èeskou terminologii v oblasti
matematiky a fyziky.
Poslední léta ¾ivota psal Sedláèek ví e nìme ky, za o¾ byl kritizován ostatními národními buditeli. Svoje konání vysvìtloval snahou
o lep¹í poznání èeského národa ze strany izin ù. Zemøel po krátké nemo i v Plzni 2. února 1836.

Základowé mìøi twí, èili Geometrye5

Podívejme se podrobnìji na ji¾ zmínìnou geometri kou knihu Josefa
Vojtì ha Sedláèka, který se pokusil o systemati kou prá i na èeském
názvosloví v matemati e a fyzi e. V tomto spolupra oval i s J. Jungmannem. Kniha Základové mìøi tví . . . obsahuje desítky termínù, které
pou¾íváme dodnes { velikost, velièina, sèítání, spojitost, èára, bod, rameno úhlu, køivka, pøímka, plo ha, obraze , kolmi e, vr hol, vý¹ka, oh-

atd. Nìkterá slova v¹ak mìla pùvodnì jiný význam { Sedláèek
napø. pou¾íval termín pøímka pro úseèku, termín plo ha pro rovinu a
jeho pøímý úhel je ná¹ úhel pravý.
Velké mno¾ství termínù, které Sedláèek zavedl, se v¹ak do dne¹ní
doby neza hovalo. Patøí sem napø. ploskost (obsah), stejnina (rovni e),
zpùsoba (vzore ), trojhran (trojúhelník), zastavelkynì trojhranomìrské
(funk e trigonometri ké), spolupøíèky (souøadni e), stejni e (parabola),
zbytni e (hyperbola), s hodni e (elipsa), øeditelka (øídí í pøímka) atd.
O tom, ¾e Sedláèek mìl velký vliv na autory první h èeský h uèebni
geometrie (vèetnì analyti ké), svìdèí skuteènost, ¾e s tìmito termíny se
èasto setkáváme v první h èeský h støedo¹kolský h uèebni i í h geometrie.6 Dal¹í vì í, kterou Sedláèkovi následovní i pøevzali, bylo uvádìní
nìme ký h a latinský h termínù v závor e za ka¾dým novým termínem
èeským.

nisko

5

Základowé Mìøi twí, èili Geometrye. Od Wojtì ha Sedláèka øádu Premonstrátského starobylého kanowni kého klá¹tera Teplánského knìze, na wysoký h ¹kolá h
pra¾ský h lozo e doktora, na ustavu lozo kém plzeòském èisté Matematyky, pak
øeèi a literatury øe ké y èeské weøejného øádného profesora. W Praze, 1822.
6
Viz napø. geometri ké uèebni e V. Jandeèky, F. ©andy nebo Horùv pøeklad Moènikovy uèebni e.
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Kniha má elkem 420 stran a skládá se z Pøípisu7 , Pøedmluvy a
5 základní h elkù Oddìlení I. Uwedení, O mìøi twí wesmìs [3{27℄,
Oddìlení II. Délkomìrstwí, plo homìr-

[28{168℄, Oddìlení III. Trojhrano[169{289℄, Oddìlení IV. Tìlesomìrstwí [290{367℄, Oddìlení V. O øezý h neboli seèká h ku¾elowý h [368{
420℄. Obrázky ( elkem 328) jsou pøilo¾eny na kon i knihy jako dodatek. Na
straná h 410{418 najdeme rejstøík pou¾ívaný h matemati ký h termínù.8
Ka¾dý termín se zde objevuje tøikrát
| èesky9 , latinsky a nìme ky. Napø.
Bod, pun tum, ein Punkt.
V obsahu jsou té¾ vyjmenovány (i
s odkazem na pøíslu¹nou stranu) ty partie matematiky10 , které si e nejsou pøímo obsahem geometrie, ale Sedláèek se
jim v knize vìnuje. Jsou to Základowé
stwí

mìrstwí

stejnináøstwí; Základowé písmenopoèitáøstwí; Wydobytí koøenu ètwereèného;
Wydobytí koøenu kosteèného; O zlomý h desetinný h; O pomìre h a srownání h poèitáøský h; O posloupnoste h
mìøi ký h; O posloupnoste h poèitáøský h; O kruzý h na kouli nebeské
pøedstawený h, obzorníku, poledníku, rowníku, stì¾ejní h a ose swìta,
li¹níku, ta¾ení pøímky polední a mnohý h jiný h pojme h z hwìzdáøstwí wzatý h; Wynalezení prùmìra koule zemské; Wynalezení wzdálenosti mìsý e, slun e od koule zemské; Wynalezení wy¹iny znamenitìj¹í
pomo ý tlakomìru; Wynalezení wy¹iny mírnìj¹í pomo ý spádomìru.

Nenajdeme zde ryze analyti ko{geometri ké kapitoly, jako je výklad
souøadni , odvozování rovni e pøímky, odvozování vzor ù pro vzdálenosti a od hylky atd.; pou¾ití analyti ké metody je v¹ak èásteènì obsahem páté èásti knihy, která je vìnována ku¾eloseèkám.
7

Jedná se o vìnování Jeho Ex ellen y Wyso e urozenému Pánu, Panu hrabìti
Franti¹kovi Antonínowi hrabìti z Kolowratù Lib¹teinský h, . . . následuje 18 øádkù titulù a hodností . . . S nejhlub¹í u tiwostí a neobmezenou oddaností obìtuje Spisowatel.
8
Wyswìtlení wýznamù matematy ký h, w této knize obsa¾ený h (Sebral a w poøádek sestavil A. J. Reil).
9
V Sedláèkovì pojetí.
10
Znamenitìj¹í odbory do této knihy wta¾ené.
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Oddìlení V. (O øezý h neboli seèká h ku¾elowý h)11

420℄

[str. 368{

Èástka první { Vymezení øezù ku¾elowý h, o jeji h nástrojném wyrej-

sowání a nalezení stejniny pro kruh
Èástka druhá { O stejni y
Èástka tøetí { O s hodni y
Èástka ètwrtá { O zbytni y
Wyswìtlení a spoøádání umìle ký h názvù
Oprava omylù
Vìt¹inu této kapitoly tvoøí synteti ký pøístup, ale na druhou stranu
Sedláèek zavedl souøadný systém a odvozoval rovni e ku¾eloseèek { jeho
postup velmi pøipomíná øe¹ení úloh v Des artovì Geometrii.12 Uvedeme nìkteré ukázky, které dokumentují analyti ko{geometri ké za házení s ku¾eloseèkami.13

x. 254. Wymezení (Obr. CCCI.) Øezy, neboli seèky ku¾elowé nazýwají se
takowé èáry, které wzniknou na poboèní powr hnosti ku¾elowì, kdy¾ se
ku¾el pøímý buï I. zaèna od vr holu

B

skrze høídel

BK

kolmo ku spo-

dinì proøízne, a tím øezem wznikne na powr hku trojhran pøímoèárný,
stejnoramenný, toti¾
AC ;

4

ABC ,

jeho¾ ramena stejna jsou

B A, B C ,

spod

neb II. kdy¾ se ku¾el pøímý rownobì¾nì ku spodinì proøízne, a tím

øezem wznikne na powr hku ku¾ele køiwka, která jest skuteènì okolek
prawého kruhu, n.p.

DOEL;

neb III. kdy¾ se ku¾el pøímý rownobì¾nì ku

kterékoli hranì ku¾ele proøízne, a takowým øezem wznikne na poboèní
powr hnosti ku¾elowì køiwka, která slowe stejni e, n.p. køiwka

QF R;

neb IV. kdy¾ se pøímý ku¾el ¹ikmo ku høídeli ku¾elowého proøízne, a tím
øezem wznikne na powr hnosti ku¾elowì køiwka, která¾ slowe s hodni e,
n.p.

M U HW ;

posléze V. kdy¾ se pøímý ku¾el rownobì¾nì ku høídelí ku-

¾elowu proøízne, a tím øezem wznikne na powr hnosti ku¾elowì køiwka,
která slowe zbytni e, n.p. SMT.
Tedy pìt jest øezù ku¾elowý h: 1. jeden pøímoèárný, toti¾ stejná ramena
stejnostranného trojhranu; a ètyøi jsou køiwky, toti¾ 2. okolek kruhùw,
11

Uvedený název je pøevzat z obsahu. V knize se pak vyskytuje nadpis i s latinským
pøekladem O øezý h neboli seèká h ku¾elowý h (de se tionibus oni is).
12
Máme na mysli tøetí dodatek k proslulému dílu R. Des arta Dis ours de la Methode (Rozprava o metodì), 1637.
13
V ita í h je pou¾ívána dobová èe¹tina vèetnì pravopisu. Pøi transkrip i ukázek
do latinky byly z dùvodu lep¹í èitelnosti pou¾ity nìkteré úpravy; napø. ss=¹, j=í, g=j,
au=ou.

160

Miroslav Lávièka

3. stejni e (parabola), 4. s hodni e (ellipsis), 5. zbytni e (hyperbola).
O který h nyní wíte.

[368{369℄

Ku¾eloseèky jsou nejprve zmínìny jako øezy na ku¾elové plo¹e, v dal¹ím jsou v¹ak de novány jako mno¾iny v¹e h bodù dané vlastnosti.
V úvodní kapitole pátého oddílu nalezneme odstav e vìnované kru¾ni i
14 . V ni h jsou zavedeny a vysvìtleny termíny, které se vztahují obe nì
ke v¹em probíraným ku¾eloseèkám. Zde se objevují náznaky zavedení
pravoúhlého souøadného systému.

x. 256. Wymezení: Kdy¾ sobì kruh pøedstawujeme jako¾to øez ku¾elowý,

jsou rozlièné u mìøitelù obyèejné názwy pøímek, a jeji h èástek, we kruhu
ta¾ený h pamìtihodné.
Tak prùmìr kruhu

AD

jmenuje se spolu osa, a spolu také míra (para-

metr).
Mezní body prùmìru, osy, neboli míry sluji wr holowé kruhu.
Pøímky kolmé z køiwky na osu spu¹tìné sluji pøíèky (ordinatae) . . .
Èást osy, zaèna od wr holu

A

a¾ ku kterémukoli bodu, do nìho¾ která-

koli pøíèka padá, slowe odøezek (abs issa).
Støed kruhu

F

se jmenuje té¾ ohnisko (fo us); pøímka z ohniska kamkoli

ku køiw e ta¾ená slowe prùwod e (radius ve tor) . . . [371{372℄

Sedláèek pou¾íval dva souøadné systémy s rozdílnými poèátky { ve
støedu kru¾ni e, popø. v bodì, který le¾í na kru¾ni i. Zajímavé je, ¾e pøi
zavádìní písmen k oznaèení známý h a neznámý h velièin pova¾oval za
potøebné zavést rùzná oznaèení promìnný h v závislosti na tom, jaký
systém byl pou¾it.
. . . Znamenají pak se tyto rozlièné pøímky té¾ rozliènými písmeny, tak
n.p. polomìr neb polosa písmenem
nem

Y

neb

y,

H,

míra písmenem

M,

pøíèka písme-

odøezek, pakli sobì pøedstawujeme, ¾e zaèíná od wr holu

(. . . ) znamenáme
zaèínali od støedu

X
F

neb

x,

pakli sobì pøedstawujeme, jakoby odøezkowé

(. . . ) znamenáme je písmeny

X

neb

X

. . . [372℄

x. 257. Uloha: Wynalezti stejninu mezy osou, pøíèkou a odøezkem ku

ka¾dému kruhu nále¾í ý, ne h» I. odøezky zaèínají poèítati od wr holu,

14

Sedláèek v¹ak hovoøí o kruhu nebo nìkdy pøesnìji o okolku kruhu.
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neb II. od ohniska.15 [373℄

V prvém pøípadì odvodil rovni i
Y

2

= 2X H

2

X ;

. . . t.j., ploskost ètwer e z pøíèky slo¾eného wyná¹í tolik, o ploskost obdýlníka slo¾eného z høídele a odøezku, ménì ètwer e z odøezku.

V druhém pøípadì dospìl k vyjádøení
Y

. . . t.j., ètwere

2

X2

= H2

pøíèky wyná¹í tolik,

;

o rozdíl mezy ètwer em polomìru

a ètwer em odøezku.

x. 259. Wymezení: Stejni e jest èára køiwá, která tu wlastnost do sebe

má, ¾e ka¾dý bod té køiwky stejnou wzdálenost má od nìjaké dané

zewnitø køiwky polo¾ené pøímky, pak od nìjakého u wnitø pøímky polo¾eného bodu. [374℄

Následuje nìkolik tvrzení platí í h pro parabolu, uvedeny jsou i dùkazy.

x. 260. Uloha: Opsati stejni y zpùsobem prostomìrným, kdy¾ øeditelka
a ohnisko dány jsou. [375℄

x. 261. Pouèka: W ka¾dé stejni y jest wzdálenost ohniska od wr holu
stejni e tá¾, která jest wr holu od øeditelky, a ta wzdálenost ohniska od
wr holu, neb wr holu od øeditelky wyná¹í ètvrtinu míry. [376℄

x. 262. Pouèka: W ka¾dé stejni y jest ka¾dý prùwod e o ètwrtinu míry

wìt¹í, ne¾li odøezek k tomu prùwod y patøí ý. [376℄

Souèástí textu je i následují í pøíklad, který má opìt dokumentovat stejnináøstwí a písmenopoèitáøstwí v souvislosti s geometrií ku¾eloseèek.

x263. Uloha: Nalezti stejninu mezy spolupøíèkami (soupøíèkami) stejni e.
Ku pøíè e

PR

= y, patøí odøezek AP = x, a míra stejni

Pozorujme trojhran pøímoúhlý
15

F RP ,

e jest

EG

= M.

bude podle Pythagorowy pouèky

V¹imnìme si ji¾ zmínìné dvojí volby souøadného systému.
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= P R2 + P F 2, pak P R2 = F R2 P F 2 jest té¾ P R2 = (F R + P F ) 
(F R P F ). W¹ak ale dle x262. jest F R = x + M4 , pak P F = P A F A;
M4 . Ji¾ nyni dosaïme
M
a ¾e AF = 4 , a kdy¾ P A = x, jest P F = x
M4 +
známý h en we skupinì P R2 = (F R + P F )  (F R
P F ) = (x +
M4 )(x + M4  x  M4 ); ponìwad¾ w prvnim èiniteli pojde + M4 a M4 ,
x
M
w druhém èiniteli +x a x, tedy ostane P R2 = 2x  2 tedy P R2 = xM
a jestli P R = y , bude tedy y 2 = xM , to jest ètwere pøièky jest stejný
FR

2

s obdélníkem, jeho¾ jedna strana jest odøezek, a druhá strana jest míra
stejni e. [377℄

Mezi následují ími úlohami najdeme i dvì, které se vyskytují v ka¾dé
støedo¹kolské uèebni i analyti ké geometrie. Sedláèek v¹ak dále nevyu¾íval odvozenou rovni i paraboly k analyti kému zpra ování teèny a
uvedené úlohy øe¹il èistì synteti kou estou.

x.

266.

Uloha:

Táhnouti styènou ku køiw e stejnièné w daném bodu

stejni e, t.j., táhnouti takowou pøímku ku stejni y, kteráby jen jediný
bod se stejni ý mìla pospolný, ostatnì

elá pøímka, aby byla zewnitø

stejni e. [378℄

x. 267. Uloha: Táhnouti styènou ku stejni y z bodu mimo stejni y da-

ného. [379℄

Obdobný pøístup uplatnil Sedláèek i k elipse a následnì i k hyperbole.

x. 276. Wymezení: S hodni e jest køiwka do sebe se wra ují ý, která tu
wlastnost do sebe má, ¾e wezma kterýkoli bod w té køiw e, souhrn dwou
pøímek z toho bodu ta¾ený h ku dwìma bodùm u wnitø s hodni e w
nejdel¹í pøím e, která se u wnitø s hodni e táhnouti mù¾e wzatým, jest
stejný s onou nejdel¹í pøímkou. [388℄

x. 281 Uloha: Nalezti stejninu pro s hodni y mezy poloosou wìt¹í, po-
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loosou men¹í, odøezkem a pøíèkou. [392℄

Sedláèek dospìl k rovni i
y

2

X 2)

= (H 2

2

h

H

2

;

kde poloosa vìt¹í je H , poloosa men¹í h, odøezek od støedu poèitaný
X a posléze pøíèka y. Pouhým pøeznaèením (H = a, h = b, X = x) a
jednodu hou úpravou získáme dne¹ní tvar rovni e elipsy:
y

2

= (a 2

2 2

b x

x. 287.

Wymezení:

Pøimka

AB ,

2

x

)

b

2

a

2

;

+ a2 y2 = a2 b2 :

Kdy¾ zbytni y poètu podrobujeme, musýme w¾dy

dwì stejné, k sobì wr holy swými obrá ené, kterí¾to wr holowé pøímkou
spojeni jsou, a od sebe se roz házejí ý zbytni e pøedstawiti. 16
která wr holy obou zbytni

major), støed osy wìt¹í
rum). Ty body

F

a

G,

C,

spojuje, slowe osa wet¹í (axis

slowe støed obou zbytni ( entrum hyperbola-

w obou zbytni ý h od sebe stejnì wzdáleny, kteøí

mají tu wlastnost do sebe, ¾e kdy¾ se od obou k nìkterému bodu
té neb oné zbytni e pøímky
díl tì h pøimek

GK

GK , F K , GN , F N

F K , GN

FN,

táhnou, li ha neboli roz-

jest stejný s osou wìt¹í

ohniska zbytni . Wzdálenost ohniska od støedu osy wìt¹í
slowe wejstøednost. Pøímka kolmá

DE

K, N ,

AB ,

F C,

neb

sluji
GC

w støedu osy wìt¹í wyzdwi¾ená,

a z obou stran obmezená pøímkami tak dlouhým, jako jest wejstøednost
F C,

w¹ak ta¾enými z wr holu zbytni e,

AD

= AE = F C

a¾ se s onou

kolmou we støedu wyzdwi¾enou sbìhnou, slowe osa men¹í, (axis minor,
transversus, pøíèní) . . . [398℄

Stejnì jako v pøípadì elipsy i pro hyperbolu byla odvozena rovni e
y

2

= (X 2

H

2

)

2

h

H

2

;

z které by hom opìt mohli velmi jednodu¹e získat dne¹ní tvar
2 2

b x

2 2

a y

= a2 b2 :

Sedláèkova kniha je jistì pozoruhodným dílem, které bylo sepsáno
s velkým zaujetím pro èistotu èeského odborného jazyka. Obsahovì byla
16

Je zajímavé, ¾e Sedláèek hovoøí o dvou zbytni í h (tj. hyperbolá h) místo o dvou
vìtví h jedné hyperboly.
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kniha kon ipována obdobnì jako Eukleidovy Základy, pøínos k samotnému pojetí geometrie a spe iálnì analyti ké geometrie v¹ak nebyl pøíli¹
vysoký. Její nesporný význam pro pojetí èeské analyti ké geometrie byl
spí¹e ve formování národní h ekvivalentù k nìme kému a latinskému
názvosloví. Autoøi první h èeský h geometri ký h uèebni (Vá lav Jandeèka, Franti¹ek ©anda) tak pøi psaní svý h knih mohli pou¾ívat ji¾
osvìdèené a zabìhnuté termíny a naopak se vyvarovali názvù, které se
neosvìdèily.
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