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PftEDMLUVA

Při studiu matematiky je vždy zajímavé a velmi poučné
sledovat vývoj dané otázky od nejstarších dob. Zdvojení
krychle (delický problém) a trisekce úhlu jsou vedle rektifikace a kvadratury kruhu problémy, které mají téměř dva
tisíce let starou historií. Zde ovšem podáváme jen nejpodstatnější myšlenky tohoto vývoje.
Uvádět historické prameny, které jsou většinou nepřístupné, považuji za zbytečné. Obsáhlý výpočet příslušné literatury najde čtenář v díle
Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften,
IIIAB8,
IIIAB9 a ve snadno přístupných spisech:
E n r i q u e s , Questioni riguardanti
díl II.,
E n r i q u e s - F l e i s c h e r , Fragen
díl II.,

le matematiche elementar i,
der

Elementargeometrie,

V a h l e n , Konstruktionen
und
Approximationen.
V posledním spise je snad výpočet příslušné literatury
nejúplnější.
Přirozeným doplněním úvah uvedených v tomto spisku
by by lo sledování method, jimiž byly postupně řešeny rovnice
čtvrtého stupně. Máme na mysli geometrické interpretace
Cardanovy, Ferrariho atd. Podobné úvahy postupují od
Descartesa až do novější doby k Darbouxovi a Salmonovi.
Sledovat užití kuželoseček v těchto úvahách je ve'mi zajímavé. Ostatně zde je nutno hledat i původ obecné theorie
algebraických rovnic. Do tohoto spisku jsem však nechtěl
zařadit tyto úvahy proto, že by se tím značně rozšířil.
Mám za to, že spisky, které sledují shora vytčený úkol,
nemají být příliš obsáhlé.
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