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Z Á V Ě R 

Prošli jsme se světem matematiky a snad vám to dalo 
nějakou představu o tom, jak tento svět vypadá. Samo-
zřejmě jsme nemohli popsat všechny obory matematiky. 
Z těch, o nichž jsme nemluvili, uveďme numerické a gra-
fické metody. Víme, že algebraickou rovnici stupně 
vyššího než čtvrtého nelze řešit v radikálech, lze však 
získat přibližné hodnoty jejích kořenů právě pomocí 
těchto metod; podobně je tomu i u mnohých diferenciál-
ních rovnic. Nemluvili jsme o aplikované matematice, 
která se také dnes poldádá za zvláštní obor. Zmínili 
jsme se sice o významu matematiky pro fyziku a ling-
vistiku, víme, že se matematika uplatňuje v chemii, 
astronomii, ekonomii a technických vědách, je však 
třeba poznamenat, že proniká i do biologie, psychologie 
a sociologie. Existuje dále filozofie matematiky, která 
shrnuje a zobecňuje výsledky jednotlivých matematic-
kých oborů. Historie matematiky nám zachovává svě-
dectví o těch, kteří tu byli před námi a bez nichž bychom 
neznali to, co známe. A nezapomeňme ani na teorii 
vyučování matematice — vždyť bez tohoto vyučování 
by nebylo nových matematiků. 

Náš výlet matematickým světem končí a doufám, že 
vám tento svět nepřipadal jako šedá a děsivá krajina na 
Měsíoi, ale jako živý svět, svět kolem nás. 
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