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Cestování s matematikou od
slunečnic k černým dírám
Základní idea a organizační a věcné zabezpečení

Matematická procházka částí areálu Přírodovědecké fakulty MU, při které se podíváme, jak si hrajes čísly příroda, prozkoumáme černé díry v číselném vesmíru a objasníme tajemství kreslení domečkujedním tahem.
Časová náročnost: Cca 3 hodiny. První zastávka je časově náročnější (cca 90 minut), zatímco dalšídvě zastávky jsou výrazně kratší. Úvodní komentář také může být zkrácen – to už ponecháme nalektorově uvážení stejně jako zakomponování přestávek do programu.
Lokalizace: Areál Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno.
Potřebné pomůcky: Celý tento dokument pro průvodce, pro každého účastníka vytištěné přílohy,několik listů papíru (alespoň 5) a tužku. Může se hodit i kalkulačka (stačí na mobilním telefonu). Sicenebude k dispozici tabule, ale k drobnému vysvětlení některých částí výkladu je jistě možné využítchodník a křídu (ta se může hodit i při společném kreslení černých děr ve druhé části programu).První část programu probíhá v botanické zahradě, takže je vhodné zvolit vhodné období tak, aby bylomožné počítat okvětní lístky atd.
Pedagogický a průvodcovský dozor: Zvláštní dozor není potřeba — vše se odehrává ve venkovníchprostorách areálu fakulty. Avšak v závislosti na matematických dovednostech účastníků může býtpři plnění některých úkolů užitečná výpomoc lektora, takže je vhodné počet lektorů a průvodcůpřizpůsobit velikosti skupiny (toto je spíše na lektorově vlastním uvážení po přečtení celého materiálu– v tomto ohledu je nejnáročnější asi druhá část).
Vytvořil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (zemanekp@math.muni.cz)Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakultaMasarykova univerzita

Klíčová aktivita „Podpora gramotností“, část „Matematická gramotnost“ je realizována v rámci projektu ImplementaceKAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
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Milí návštěvníci1,
vítejte na Masarykově univerzitě a zejména na její Přírodovědecké fakultě. Zde se snažímeodhalit všelijaká tajemství přírody a světa kolem nás. Věnujeme se tu biologii, fyzice, chemiiči třeba geografii. Nezapomněl jsem na něco? Ach, ano — chcete-li skutečně všechny tytooblasti řádně prozkoumat, potřebujete k tomu mít i vhodné nástroje, a tím nejdůležitějším,nejužitečnějším a společným je matematika, kvůli které jste nás dnes navštívili. Toto samo-zřejmě věděli filozofové, badatelé, vynálezci, astronomové, zeměpisci, mořeplavci či všelijacímudrcové už ve velmi dávných dobách a umožňovalo jim to další rozvoj jejich poznání. V tédobě to tedy byla především geometrie, jak se můžeme přesvědčit např. z nápisu nad vstu-pem do Platónské akademie v Aténách (387 př.n.l až 529 n.l.), který byl parafrází na tehdyčastý nápis nade dveřmi posvátných míst:

Let no one who is not a geometer enter.(ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω. /Ageōmétrētos mēdeìs eisítō./)
Nechť nevstupuje nikdo, kdo není geometrem.

A v podobném duchu se nese i jiný Platónův výrok, o kterém hovoří Plútarchos:
God eternally geometrizes.(ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ. /Aei ho theos geōmetreî./)
Bůh věčně geometrizuje.

Postupem času se lidské poznání rozvíjelo více a více, a tak snad nepřekvapí, že důleži-tost matematiky (ačkoli stále ve velmi geometrizované podobě) a jejího rozvoje stále rostla.Matematika byla všude, jak se dozvídáme od jednoho z nejslavnějších vynálezců všech dob,Leonarda da Vinci:
Since God eternally geometrizes, nature is inherently mathematical: “Pro-portion is not only found in numbers and measurements but also in sounds,weights, times, positions, and in whatsoever power there may be.”
Protože Bůh věčně geometrizuje, příroda je ze své podstaty matematická:
„Proporce se nenachází pouze v číslech a měřeních ale také ve zvuku,
váze, čase, poloze a vůbec v čemkoli, co existuje.“

1Poznámky a pokyny pro lektory jsou napříč textem vysázeny v šedých boxech (a v několika málo případechzelenou barvou přímo v textu). Součástí textu jsou i některé citáty. Ty jsou uváděny vždy v českém překladuspolečně s anglickou verzí a/nebo v původním znění (pokud se to podařilo dohledat).
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A na jeho slova navázal i slovutný Galileo Galilei, v jehož knize z první poloviny 17. stoletínalezneme tento komentář:
La filosofia [della natura] è scritta in questo grandissimo libro che conti-nuamente ci sta aperto dinanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non sipuò intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscere icaratteri ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i carat-teri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi èimpossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsivanamente per un oscuro laberinto.
Filozofie [přírody] je psána v této úžasné knize (mluvím o vesmíru), kterou
máme neustále otevřenou před očima. Ovšem nelze ji porozumět dříve,
než se naučíme jazyk a znaky, ve kterých je napsána. Je psána jazykem
matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické
útvary, bez nichž je lidsky nemožné porozumět jedinému slovu; bez nich
se člověk marně potuluje temným labyrintem.

Da Vinci skutečně viděl v matematice klíč k veškerému poznání, v čemž nás může utvrditještě jiný jeho výrok:
There is no certainty where one can neither apply any of the mathema-tical sciences nor any of those which are based upon the mathematicalsciences.
Jistotu nemůžeme mít v ničem, kde nelze využít matematické vědy nebo
cokoli, co nevychází z nějaké matematické vědy.

Pragmatičtěji řečeno slovy novodobého amerického spisovatele Roberta Heinleina:
If it can’t be expressed in figures, it is not a science; it is opinion.
Pokud to nelze vyjádřit v číslech, není to věda; je to pouhý názor.

Malé lingvistické okénko směrem k anglickému originálu, které nás vrací kegeometrickým základům matematiky. Slovo „figure“ má několik významů –mimo jiné to je „číslo/číslice“ a také „obrázek“. Proto slovo „figure“ v citátuvýše můžeme chápat v dvojjediné matematické roli - chcete-li něco podložitpádným argumentem, potřebujete čísla nebo slušný náčrtek.
Co jsou to vlastně ty matematické vědy, o kterých hovoří da Vinci??
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České označení „matematika“ je ekvivalentem anglického „mathematics“, cožje v souladu s anglickou gramatikou množné číslo. Matematika má mnohooblastí (algebra, geometrie, matematická analýza atd.) a také existuje řadadalších vědních disciplín, které jsou ve své podstatě matematické, ale nelze jepovažovat za oblasti matematiky (např. statistika, ekonometrie, kryptografie/kódování/ a nebo některé oblasti fyziky jako je třeba mechanika či teoretickáfyzika). A matematické vědy jsou právě tyto disciplíny společně se samotnoumatematikou.
Naše matematické dovednosti se od té doby výrazně posunuly. Matematika už sice (nebonaštěstí) není tolik geometrická (pokud si tedy pod tím představujete všelijaké rýsovánía konstrukční úlohy), ale její role v našem světě tím rozhodně nikterak neutrpěla. Ba nao-pak, v podstatě cokoli, co vidíte kolem sebe, v sobě ukrývá matematiku. Buď je to důsledkemnějakého principu, který nám matematika pomáhá pochopit (přesně v duchu slov výše), neboto je výsledek naší lidské činnosti, při které jsme nepochybně využili matematiku (byť třebajen ve formě logického uvažovaní). Bez ohledu na to, co slýcháme od různých „osobností“ zevšech stran jako např. od předního českého molekulárního biologa prof. RNDr Václava Ho-řejšího, CSc., který v roce 2020 obdržel nejvyšší vědecké ocenění v České republice (Národnícenu vlády Česká hlava):

Co z toho, co jsem se učil, jsem použil? V životě jsem nepotřeboval ře-šit kvadratickou rovnici, dokonce ani sinus a kosinus, prostě skoro nic. . .V matematice by se děti měly naučit základy počítání.
novodobý člověk je ale především Homo Mathematicus. Kdybychom se však řídili těmitoslovy, mohlo by to znamenat výrazný úpadek v dalším rozvoji naší civilizace a dokonce i jejízánik, což jsme mohli sledovat při nedávné pandemii čínské chřipky (SARS-CoV-2). Kdyžse matematici či matematičtí biologové, epidemiologové a další odborníci snažili modelovatvývoj této pandemie, pracovali s pojmem exponenciálního růstu. Na začátku se však ukázalo,že mnoho odpovědných lidí tomuto pojmu příliš nerozumí (asi v duchu slov výše se spoléhalipouze na jednoduché počty) a neumí si představit možné následky, které jsme pak okusilina „vlastní kůži“.Samozřejmě nechceme se tu nikterak chvástat a dělat z matematiky mantru veškeréhobytí (zde je mantra míněna v přeneseném smyslu evokujícím neustálé opakování toho, že„matematika je všude“ a že bez „matematiky se neobejdeme“; v původním významu jdeo opakovaně vyslovovaný zvuk (slabika, slovo, celá věta, např. slabika óm) při józe půso-bící na uklidnění a soustředění mysli, vyvolávající fyzické vibrace organizmu, které příznivěovlivňují stav těla), vždyť příroda a všelijaké dění by tu nepochybně bylo i bez matematiky.O čem jsou podle vás ostatní přírodní vědy:
• fyzika
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• chemie
• biologiea jakou roli zde hraje matematika?

Dát čas na promyšlení a na vlastní charakterizaci.
Zjednodušeně řečeno:
• fyzika popisuje chování hmotných objektů (např. díky mechanice známeperfektně, jak a kde která síla působí – ale pro porozumění dalším souvis-lostem potřebujeme matematiku, pro začátek diferenciální rovnice, s je-jichž pomocí chceme na základě znalosti dynamiky nějakého jevu určitjeho vývoj v budoucnu a případně i v minulosti /jako např. modelovánípohybu kyvadla nebo při sestavování předpovědí počasí/);
• chemie popisuje jevy na úrovni atomů a případně i menší (ale už jenomvytvoření periodické tabulky a názvosloví je ukázkovým projevem ana-lytického myšlení; nebo počítání všelijakých hmotností, hustot; křížovépravidlo; nebo dokonce tzv. kvantová chemie, která k řešení chemickýchproblémů využívá kvantovou mechaniku – ta je založena na již poměrněkomplikované matematické teorii);
• biologie se věnuje objektům projevujícím jistou vůli a vývoj (pokud jdeo jejich klasifikaci, jistě se objedeme bez matematiky, ačkoli i zde seanalytické myšlení hodí podobně jako v případě periodické tabulky – aleuž ve chvíli, kdy se objekty začnou více sbližovat, začne matematika hrátvelmi důležitou roli, a to nemluvím o tom, když se objekty začnou množit,vytvářet kolonie a nebo dokonce mezi sebou soupeřit).

Je to tedy spíše tak, že fyzika, chemie, biologie a další jsou jakousi formoupoezie přírody a matematika je způsob, jak tuto poezii vyjádřit.
My si tu dnes společně projdeme část areálu naší fakulty a při tom si uděláme 3 matematickézastávky. Na začátek bychom mohli ještě doplnit, že Fakulta zahájila svoji činnost v omezenémíře v roce 1920, a to přednáškami teoretického fyzika Bohuslava Hostinského a matematikaMatyáše Lercha, jehož jméno nese i nedaleké gymnázium. V plném rozsahu mohla být výukana fakultě zahájena až ve školním roce 1921/22, kdy byly pro její potřeby fakulty adaptoványpavilony bývalého chudobince, ve kterých se nyní nacházíme. Dnes zde sídlí ústavy věnujícíse matematice, fyzice, geologii a geografii, zatímco biologie a chemie se přesunuly do novéhokampusu v Bohunicích.Zmíněné zastávky budou postupně u:
• botanické zahrady
• Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky
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• děkanátu.
Abyste na cestě příliš nebloudili, máte k dispozici i mapu (Příloha 1). Teď už je ale konečněčas se přesunout k první zastávce - do botanické zahrady. Než tam dojdeme, můžete sezamyslet nad odpovědí na následující otázku: Co je nejvíc matematické?

Dát opět čas na promyšlení a na vlastní odpovědi. Směrujeme k odpovědi”číslo”, na což v dalším textu navážeme.
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BOTANICKÁ ZAHRADAMáte odpověď? Ačkoli matematika rozhodně není nauka o počtech, myslím, že není nic vícematematického než číslo. Čísla, sčítání, odčítání, násobení apod. to vše je výsledek lidskéinvence (nápaditost/vynalézavost; naše počítání mohlo vypadat úplně jinak, ale současnýzpůsob se „jaksi uchytil“. . . ), který člověku umožnil např. měřit jeho majetek nebo čas. Je tosice zcela umělý koncept, na jehož počátku možná byl pohled na vlastní ruce, ale i přírodaumí počítat a má ráda čísla — a až s obdivuhodnou pravidelností zejména některá z nich.Kolem vás je spousta květin a nedílnou součástí každé botanické zahrady jsou i včely. Víte,jak se rozmnožují včely?
Dát opět čas na promyšlení a na vlastní odpovědi.
Podobně jako mšice nebo některé druhy hadů či žraloků to je pomocí tzv.
partenogeneze neboli pannobřezosti či samobřezosti.

Jde o to, že královna či matka klade vejce. Je-li vejce oplodněno trubcem (je-li „dodána“druhá sada genetických informací), vylíhne se z vajíčka buď matka nebo dělnice (rozdíl mezinimi je v rozvoji/zakrnění pohlavních orgánů). Naopak z neoplodněného vajíčka se vylíhnepouze trubec. Když se pak podíváme na rodokmen jednoho takového trubce (např. známéhoVilíka), pak v něm nalezneme zajímavou posloupnost čísel. Kolik má Vilík rodičů, pra-rodičů,pra-pra-rodičů atd.? V Příloze 2 nalezneme tabulku pro doplnění takového rodokmene. Takse do toho pusťme (v případě potřeby si můžeme pomoci i nakreslením rodokmene).
Odpověď: Vilík má jednoho rodiče (matku), dva pra-rodiče (matka+trubec odpředchozí matky), 3 pra-pra-rodiče (matka+trubec od předchozí matky a matkuod trubce), 5 pra-pra-pra-rodičů (2x matka+trubec od předchozích mateka matku od trubce), další čísla jsou 8, 13, 21, 34 atd. Vždy je to součet dvoupředchozích čísel.

Tato posloupnost čísel je známa jako Fibonacciho. Fibonacci nebo lépe Leonardo Bonacci(znamenající Bonacciho syn, což je označení pocházející pravděpodobně až z 18. století, žilcca 1170 – cca 1250; je též známý jako Leonardo z Pisy nebo Leonardo Pisano Bigollo, cožon sám používal) byl středověký italský matematik. V roce 1202 vydal knihu Liber Abaci(Kniha počtů), v níž propagoval hindustánsko-arabský číselný systém v Evropě a přispěltak výrazně k rozšíření arabského číselného systému, který dnes obvykle používáme my.Fibonacci zkonstruoval tuto posloupnost k popisu růstu populace králíků za následujících(velmi zidealizovaných – to je pro matematiky typické, na začátku se snaží daný problémnějak matematicky uchopit, takže jej obvykle velmi zjednoduší a sledují, co se bude dít)podmínek:
• na začátku prvního měsíce si pořídíme 1 nově narozený pár;
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• nově narozené páry jsou „produktivní“ od druhého měsíce;
• každý měsíc zplodí každý produktivní pár jeden další pár;
• králíci nejsou nemocní, neumírají a plodí neustále.Začneme-li počítat velikost populace králíků (v párech) na konci i-tého měsíce, získáme úplněstejnou posloupnost můžeme zmapovat až do indické matematiky v souvislosti s básnickoutradicí v sanskrtu (Sanskrt patří do indoíránské skupiny indoevropské jazykové rodiny. Jeliturgickým jazykem hinduismu, buddhismu a džinismu. Je jedním z 22 oficiálních jazykůIndie.). Mnohem zajímavější ale je její přirozený výskyt v přírodě. Zkuste se rozhlédnout pobotanické zahradě na květiny a počty okvětních lístků (k tomu můžete využít první tabulkuv Příloze 3 – není potřeba vyplnit všechny řádky).

Dát žákům čas na prozkoumání botanické zahrady. Kdyby se to náhodou ne-podařilo, je tu pár obrázků níže. Jde o okvětní lístky Trillium undulatum nebolitrojčetky (3 lístky), platykodonu velkokvětého nebo též zvonkovce (5 lístků),krvavěnky (krevnice) kanadské (8 lístků) a slunečnice (21 lístků).(Zdroj: Wikipedia & https://thefibonaccisequence.weebly.com/flowers.html)

Samozřejmě těch druhů je mnohem více, např.
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1 okvětní lístek: ďáblík bahenní, kornoutice africká, lopatkovec neboli toul-covka2 okvětní lístky: pryšec zářivý neboli Kristova koruna3 okvětní lístky: podeňka Andersonova, pěknosemenec, lilie, kosatce (ačkoliu posledních dvou by se mohlo zdát, že mají 6 lístků, ve skutečnosti jde pouzeo lístky 3 a další tři tvoří kalich sloužící jako vnější ochrana květu, když jev zárodku)5 okvětních lístků: blatouchy, divoké růže, karafiáty, azalky, ibišek, pryskyřník,orlíček, hvozdík8 okvětních lístků: krásenka, celandine13 okvětních lístků: třapatka, heřmánek pravý, některé sedmikrásky21 okvětních lístků: astry, čekanky, kopretina osenní, rmen rolní, zlateň věn-cová34 okvětních lístků: kopretina bílá55 nebo 89 okvětních lístků: hvězdnice, jiřina, astra novoanglická
Podařilo se? Také šiška z borovice je velmi zajímavá. Její šupiny tvoří dvě různě početnéskupiny spirál (po a proti směru hodinových ručiček).

(Zdroj: http://www.ueb.cas.cz/cs/content/botanicka-matematika)
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Toto velmi úzce souvisí s tzv. fylotaxií, což je oblast zkoumající rozmístění listů na stonku.Když budete od nějakého listu spirálovitě postupovat po stonku směrem nahoru k nejbližšímulistu a tak dále, než narazíte na list vyrůstající přesně nad výchozím listem, pak poměr otáčeka počtu listů, které na „cestě“ potkáte, bude často poměrem dvou po sobě jdoucích číselz Fibonacciho posloupnosti (případně je bude oddělovat pouze jedno další číslo z Fibonaccihoposloupnosti)! Např. u slunečnice by to měly být 3/5, u hrušky 3/8, u mandlovníku 5/13.Objevíte něco dalšího v botanické zahradě? K tomu můžete využít tabulku ve druhé částiPřílohy 3 – opět není potřeba vyplnit všechny řádky (nezapomínejte ale počítat obě hodnoty– počty výhonků i počty otáček).
Dát žákům čas na další prozkoumání botanické zahrady.
Když už jsme u těch podílů, tak si můžeme udělat malou (čistě matematickouale velmi zajímavou) odbočku. Jedním z čísel ve Fibonacciho posloupnosti je89. Převrácenou hodnotu tohoto čísla, tj. 1/89, pak můžeme získat jako součetčísel (každé má vždy o jednu desetinnou pozici více než číslo předchozí, tj.z n-tého členu Fibonacciho posloupnosti uděláme desetinné číslo s celkem
n+ 1 desetinnými místy)

0, 01

+ 0, 001

+ 0, 0002

+ 0, 00003

+ 0, 000005

+ 0, 0000008

+ 0, 00000013

+ 0, 000000021

+ 0, 0000000034

+ 0, 00000000055

+ 0, 000000000089

+ 0, 0000000000144

+ 0, 00000000000233

+ 0, 000000000000377

+ . . .
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Na chodníku to může vypadat třeba takto

Druhá odbočka: Kouzelníci sice neprozrazují principy svých kouzel, ale v ma-tematice rozhodně není žádné kouzlení povoleno, takže si můžeme dovolit vámještě odhalit tajemství jednoho častého matematického „triku“. Ten je totižvelmi úzce spojen s další pozoruhodnou vlastností čísel z Fibonacciho po-sloupnosti. Označíme-li F0 = 1, F1 = 1, F2 = 2, F3 = 3, F4 = 5, F5 = 8 atd., pakvždy platí
Fn−1 × Fn+1 = Fn × Fn ± 1,přičemž znaménko „-“ platí pro sudé n, zatímco pro liché n volíme znaménko„+“. Např.

3× 8︸ ︷︷ ︸
F3×F5

= 5× 5︸ ︷︷ ︸
F4×F4

−1 a 5× 13︸ ︷︷ ︸
F5×F7

= 8× 8︸ ︷︷ ︸
F5×F5

+1

Toto ±1 na pravé straně je oním základem zmíněného „triku“, který jezaměřen na porovnávání obsahů čtverce a obdélníku, jak je tomu na obrázkuv Příloze 4. Jsou obsahy obou čtyřúhelníků stejné? Ne? A co když aleporovnáme jednotlivé vyznačené části?
Odpověď: Čtverec vlevo má obsah 8 × 8 = 64, zatímco obdélník vpravo máobsah 5×13 = 65. Avšak naznačené rozdělení by mělo (alespoň v rámci onohotriku) evokovat, že obsahy obou obrazců jsou stejné
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Nicméně bližší pohled na body uvnitř obdélníku ukazuje, že neleží přesně na„mřížce“, z čehož plyne že obsahy jednotlivých menších čtyřúhelníků nejsoutotožné

Celé to je jen pouhý optický klam. . . Fibonacciho posloupnost dokonce inspiro-vala některé muzikanty, viz např. video na YouTube https://1url.cz/@fibonacci1.
Vidíme, že v přírodě najdeme nejen součet dvou po sobě jdoucích čísel z Fibonacciho po-sloupnosti (tak jsme vlastně tu posloupnost získali), ale můžeme najít i některé jejich podíly.Zkusme v tom počítání podílů pokračovat (tentokrát dělme větší číslo menším).

K tomu můžete využít hodnoty z vyplněné tabulky z Přílohy 2 a volné místopod ní:1/1=12/1=23/2=1,55/3=1,33338/5=1,6
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13/8=1,62521/13=1,61538. . .34/21=1,619. . .55/341=1,617647. . .
Děje se s těmi podíly něco zajímavého? Na první pohled to tak možná nevypadá, ale tenpodíl se bude s každým dalším podílem více přibližovat k hodnotě

1, 618033989 . . . =
1+
√
5

2
.

Říkáte si, no a co? Vždyť to je číslo jako každé jiné? Jenže to se pletete. Tohle číslo je totižmystické! Je prý úplně všude – tedy alespoň podle některých.
Kdybychom vzali jinou posloupnost vytvořenou podle stejných pravidel, tj. zvo-líme první dvě čísla (u Fibonacciho to je 1 a 1) a všechna další čísla jsou jensoučtem dvou předchozích (např. 4, 10, 14, 24, 38, 62, 100, 162, 262 atd.), pakby se podíly dvou po sobě jdoucích členů této nové posloupnosti postupněblížily k témuž číslu! Zkuste si to sami.

Pamatujete na da Vinciho výrok o proporcích, které jsou všude? Nepochybně měl na mysliproporce i s tímto poměrem. Traduje se, že dokonalé lidské tělo má proporce některých částív tomto poměru – např. poměr výšky postavy ke vzdálenosti od temene hlavy k prstům naruce svěšené podél těla nebo poměr předchozí vzdálenosti ke vzdálenosti od temene hlavyk loktům apod. Tento poměr učaroval také mnohým umělcům při ztvárňování lidského těla –lze jej prý nalézt ve slavném da Vinciho díle Vitruviánský muž („to je ten pán s roztaženýmarukama a nohama v kruhu“). Slavný švýcarsko-francouzský architekt a malíř Le Corbusiers jeho pomocí dokonce navrhl celý proporcionální systém zvaný Modulor, který měl po-skytnout standardizovaný systém dodávající harmonické proporce všemu, od klik dveří povýškové budovy. Prostě vše spojené s tímto poměrem je prý v dokonalé harmonii. Proto bývátoto číslo často spojováno s estetikou a vkusem. Vážně? Zkusme to třeba s obdélníkem. Naobrázku v Příloze 5 je celkem 7 obdélníků s různými poměry stran. Jakkoli obskurně můženásledující otázka znít, je mezi nimi některý, který se vám líbí více než jiné?
Jsou-li předchozí slova pravdivá, pak by odpověď „měla být“ F, který má právěpoměr stran roven 1,618033989. . . U ostatních to je: A = 1, 5, B = 1, C = 2,
D = 1, 3, E = 1, 8, G = 2, 2.

No, ponechám na vašem uvážení, zda tomu věříte... Ale mějte na paměti, že toto číslo mánekonečný desetinný rozvoj (je tzv. iracionální), a je jen stěží uvěřitelné, že se jej někde po-daří přesně najít. Vyjma délky vnitřní úhlopříčky pětiúhelníku, tzv. pentagramu, což tomuto
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číslu dodává ještě i jakýsi magický význam a stalo se výchozím bodem řecké geometrie pra-videlných mnohoúhelníků a také všeho, co s nimi souviselo. Na druhou stranu nepopírám, žeproporce blízké tomuto číslu (třeba v rozsahu 1, 5-1, 8) mohou mít své kouzlo a opodstatnění.Ale rozhodně bych nečinil z jednoho čísla středobod veškeré dokonalosti.Toto číslo se nazývá zlatý řez nebo zlatý poměr. Jde totiž o řešení geometrické úlohy, vekteré chcete rozdělit úsečku na dvě části

tak, aby poměr délky celé úsečky ku délce většího dílu byl stejný jako poměr délek většíhoa menšího dílu, tj.
a+ b

b
=

b

a
, což nás přivede ke kvadratické rovnici b2 − ab− a2 = 0

V závislosti na matematické úrovni účastníků je můžeme nechat odvození tétokvadratické rovnice na nich, a případně je nechat i nalézt její řešení a hledanýpoměr (stačí pro hodnotu a = 1).
a hodnotě hledaného poměru b/a = 1, 618033989 . . . Zajímavá geometrická úloha. Slavnýastronom a matematik Johannes Kepler o zlatém řezu kdysi prohlásil

Geometry has two great treasures; one is the Theorem of Pythagoras; theother, the division of a line into extreme and mean ratio. The first we maycompare to a measure of gold; the second we may name a precious jewel.
Geometrie má dva velké poklady; jedním je Pythagorova věta; druhým je
rozdělení úsečky v poměru zlatého řezu. První z nich má cenu zlata, ten
druhý můžeme označit za vzácný drahokam.

Před chvíli jsme různé řeči o zlatém řezu a jeho výskytu v přírodě (v proporcích lidského těla)označili spíše za pověry a povídačky bez nějakých vědecky podložených analýz. Avšak neníto až tak beznadějné. Vraťme se ještě na chvíli zpět ke geometrii. Dokázali byste rozdělitpodobným způsobem oblouk kružnice s poloměrem 1?
Asi bude jednodušší počítat ve stupních, takže jde o rozdělení úsečky o „délce“360 na dvě části v poměru zlatého řezu. Jedna část pak bude odpovídat úhlu
222, 492 . . .◦ a ta druhá 137, 507 . . .◦.
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Tohle už je mnohem zajímavější. Úhel 137, 5 . . .◦ je tzv. zlatý úhel a ten bychom již v příroděnalézt mohli (samozřejmě s jistou tolerancí, neboť ne vždy se vše podaří zcela dokonale).Např. v uspořádání semen v terči slunečnice (tentokrát nejde jen o ty spirály, ale i o uspo-řádání semen).

To je vlastně podobné jako v případě borovicové šišky. Jde totiž o optimální umístění sementak, aby se do terče vešly. Využijete-li úhel 137◦ dopadne to takto
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využijete-li úhel 138° výsledek bude tento

ale se zlatým úhlem 137, 5 . . .◦ to bude naprosto dokonalé
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Pamatujte si, že v přírodě se neděje nic „jen tak“. Vše je důsledkem nějakého principu maximanebo minima (řadu z nich již známe, ale některé jsou stále obestřeny velkým tajemstvím,které teprve čeká na odhalení — nicméně bez matematiky to rozhodně nepůjde). Příroda,ekosystém nebo vesmír (říkejme tomu jakkoli) je totiž tím nejefektivnějším a nejúspornějšímsystémem. Můžeme to také chápat jako to, co český geograf a popularizátor vědy, dr. VáclavCílek, označuje za inteligenci přírody.To by ale pro tuto chvíli stačilo a můžeme se přesunout k dalšímu stanovišti.
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ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY(Doporučení pro lektora: tuto část je skutečně vhodné si podobně prostudovat a vyzkoušetdopředu, aby někteří z účastníků neuvízli v černé díře.)
Svět čísel je skutečně fascinující a skýtá ještě mnohá tajemství. Čísla – přirozená čísla 1,2, 3 atd. často bývají znázorňována jako jednotlivé body na polopřímce. Na začátku tétopolopřímky obvykle stojí 0 a pak vždy ve stejné vzdálenosti jsou vyznačeny jednotlivé bodyreprezentující postupně další čísla. Vy už ale samozřejmě velmi dobře víte, že s čísly můžemerůzně manipulovat – sčítat je, násobit, dělit atd. nebo s nimi nakládat podle jiných pravidel.Těmto pravidlům se v matematice říká funkční předpis. A my si teď jeden takový zajímavýukážeme. Proč ale právě před tímto ústavem? Svět čísel si totiž můžeme představit takéjako takový vesmír s galaxiemi, hvězdami a planetami. A čísla, tedy ta přirozená, jsou takovéhvězdy – velmi, velmi jasně zářící obrovské hvězdy. Jenže ve skutečném vesmíru dojde občaske gravitačnímu kolapsu hvězdy, čímž z ní vznikne černá díra — a my si jednu takovou velmizajímavou černou díru v tom našem číselném vesmíru teď vytvoříme.Začneme ale něčím jednodušším, neboť vznik černé díry je celkem pozoruhodný úkaz (alespoňpro astrofyziky). Tu před chvílí zmíněnou polopřímku můžeme nahradit šipkami propojujícímijednotlivá čísla, což vlastně můžeme chápat jako grafické znázornění předpisu, který danéčíslo zvětší o jedničku, tj. číslo n zobrazíme na n+ 1, což znázorníme úsečkou spojující tatodvě čísla a šipkou mířící do n + 1. Vezmeme-li číslo 1, pak se tímto předpisem dostanemek číslu 2. Je asi jasné, jak to dopadne s jakýmkoli jiným číslem – tímto způsobem aplikujemenáš předpis jednou na uvažované číslo. Můžeme jej ale aplikovat i opakovaně, takže z 1přejdeme do 2, odtud dalším aplikováním do 3, pak do 4 atd. Tomu se v matematice říká
iterování, viz obrázek.

Na předpisu n+ 1 ale nic moc zajímavého není. Zkusme něco „složitějšího“. Co kdybychomkaždé číslo n poslali na
n2 − 9n

2
+ 9 ?Pak 1 přejde na 5, ta dále na −1 atd. Zkuste si to sami, k čemuž budete potřebovat prázdnýpapír (zkuste čísla od 1 do 10).

Nebo budete-li mít s sebou křídu, mohou účastnici kreslit obrázek společněna zem.
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Výsledek by měl vypadat takto

Výsledek? Vzniklo nám tu několik izolovaných galaxií. Některé z nich mají na konci dokoncemalé černé díry nebo, chcete-li, pevné body (ve 2 a 9; to jsou čísla, která se zobrazí samana sebe – tomu se ale možná budeme věnovat někdy příště).
Pro upřesnění terminologie: na obrázku vidíme několik izolovaných částí, kte-rým zde říkáme galaxie. Pokud při pohybu ve směru šipek v jedné galaxiidorazíme na její konec, pak jej považujeme za černou díru (to jsou čísla 2,9, 119 na obrázku výše). S trochou představivosti zde totiž můžeme vidět, žek sobě stahují všechna čísla ze své galaxie. Toto číslo (tj. černá díra) u sebemůže mít i smyčku – buď míří sama na sebe (vzniká pevný bod jako u 2 nebo9) nebo míří do jiného čísla a vytvoří jakýsi oblouk, který můžeme chápat jakostřed černé díry (to uvidíme později). Zde číslo 119 žádnou smyčku nemá, takžeto je velmi malá černá díra (i kvůli tomu, že přitahuje pouze dvě další čísla).Zapojte představivost – svoji i účastníků.

Galaxie tvořené 7 a 2 a také 3, 6, 0 a 9 jsou úplné – z jedné strany je černá díra a zdruhé strany se na 7, 3, 6 už žádné číslo nepřipojí. Totéž platí i u zbývajících galaxiích – naobrázcích vidíme jen jejich konce, tj. žádné celé (přirozené) číslo se nezobrazí na 8, 1 nebo11. Proč?
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Jde o to, aby kvadratická rovnice (n2 − 9n)/2 + 9 = x měla pro dané číslo xceločíselné řešení, což se pro 7, 8, 11 ani pro 1 rozhodně nestane. To si mohouúčastnící ověřit i sami.
Nebo zkusme něco trochu jiného. Máme-li prvočíslo, pak jej zobrazíme na jeho trojnásobek,zatímco složené číslo pošleme na součet jeho různých netriviálních/vlastních dělitelů (semnezahrnujeme 1 a číslo samotné, tj. pro 15 jsou netriviální dělitelé jenom 5 a 3; každéhonetriviálního dělitele počítáme pouze jednou, tj. pro 16 sečteme pouze 2, 4 a 8 – nejde jeno prvočísla!). Zkuste si to nakreslit (opět začněte od 1 a pak postupně doplňujte další čísla– stačí po 20). K tomu budete opět potřebovat prázdný papír.

Výsledek by měl vypadat takto

Máte-li přístup na internet, můžete využít odkaz na web WolframAlpha:
https://1url.cz/@delitele

Stačí jen místo „??“ napsat požadované číslo a získáte požadovaný součetdělitelů.
Výsledek? Tentokrát jsme vytvořili několik galaxií s různě velkými černými dírami.Možná si říkáte, že na tom nic moc zajímavého není, že to tak dopadne vždy. Tak pojďmedo třetice vyzkoušet další předpis: sudé číslo podělíme dvěma (tj. z n uděláme n/2) a lichéčíslo vynásobíme třemi a přičteme 1 (tj. z n uděláme 3n+1). Zkuste si nakreslit tyto galaxie(čísla 1-15, čísla jako 9, 18, 19 mají celkem dlouhou cestu).

Strana 20 z 45

https://1url.cz/@delitele


M-exkurze
Cestování s matematikou od slunečnic k černým dírám

Výsledek by měl vypadat takto(pro zrychlení výpočtů lze využít webovou stránku https://1url.cz/@collatz)
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Na chodníku to může vypadat třeba takto

Výsledek? Vidíme jednu obří galaxii s černou dírou tvořenou trojicí čísel 4, 2, 1. Její osu tvořímocniny čísla 2, tj. čísla ve tvaru 2n pro nějaké přirozené číslo n – ve chvíli, kdy se přivýpočtu dostaneme na tuto osu, tak potom naše cesta do středu černé díry nabere skutečněkosmickou rychlost. Budou zde i další galaxie? To se doposud neví. Tuto funkci a její grafickéznázornění, které jste si sami vyzkoušeli, publikoval ve 30. letech minulého století německýmatematik Lothar Collatz. Společně s tím vyslovil domněnku, že libovolné číslo pohltí černádíra, kterou máme na obrázku. Matematičtěji řečeno, vezmeme-li si libovolné přirozené čísloa budeme-li aplikovat stále ten stejný postup (n/2 nebo 3n+ 1 podle sudosti/lichosti), pak
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vždy skončíme u trojice 4, 2, 1. Pomocí počítače se podařilo otestovat všechna čísla menšínež dvě stě devadesát pět trilionů (295× 1018) — přesněji šlo o čísla až do 268 — a vždy todopadlo stejně. Jenže to rozhodně není důkaz, protože co kdyby náhodou někde velmi, velmi,velmi daleko existovalo obrovské číslo, na které je tato černá díra krátká?
To už se v matematice skutečně stalo! Viz tzv. Pólyaho domněnku [čti jako„póljeho“] tykající se prvočíselného rozkladu, kterou se poprvé podařilo vyvrátitaž s pomocí čísla 1, 845× 10361.

Existuje několik „skoro důkazů“, které ukazují, že to bude platit pro skoro všechna čísla – alei to je pořád málo. Zkrátka, matematici si zatím s tímto problémem, který bývá označován jako
Collatzova domněnka, neporadili. A možná ani nikdy neporadí. Slavný maďarský matematikPál Erdös nabídl za řešení 500$ a současně prohlásil, že „Matematika nemusí být na takové
problémy připravena.“ No, uvidíme. Čas od času se objeví nějaké nové pokusy o důkaz– zatím ale byly vždy neúspěšné. . . Čím je to vlastně tak pozoruhodné? Tím, že vzniká(asi) pouze jenom jedna galaxie. Když místo 3n + 1 vezmete třeba 5n + 1 a u sudých číselponecháte dělení 2, tak už to takto nedopadne – bude tam galaxií několik (jedna z nichbude 1 → 6 → 3 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1). Vytvořit ze všech čísel nějakým předpisema jeho iterováním pouze jednu galaxii tak, aby navíc nebylo zřejmé, že tam je pouze jednagalaxie, to je vskutku pozoruhodný počin, který nepochybně stojí za prozkoumání (alespoňmatematikům).Zdá se vám tato černá díra málo atraktivní? Můžeme to zkusit trochu zobecnit, čímž si mimojiné ukážeme i to, že situace s 5n + 1 není úplně beznadějná. Předchozí předpis můžemechápat také tak, že každé číslo buď podělíme 2 nebo vynásobíme 3 a přičteme 1. Spojuječísla 2 a 3 něco?

Jsou to první dvě prvočísla.
Tak co kdybychom předchozí předpis rozšířili v tomto duchu: buď budeme dělit prvními
k prvočísly nebo budeme násobit (k + 1)-ním prvočíslem a přičteme 1? Dává to smysl?Zkusme jenom k = 2, takže budeme potřebovat první tři prvočísla: 2, 3 a 5. Postup pak budenásledující: vezmeme libovolné přirozené číslo a buď jej podělíme 2 a/nebo 3 tolikrát, kolikrátje to možné, nebo (pokud číslo není dělitelné 2 nebo 3 – ani jedním z nich) vynásobíme jej 5a přičteme 1. Např. 2 a 3 se zobrazí přímo na 1, také 4 = 2× 2 se zobrazí na 1, číslo 5 nenídělitelné ani jedním z nich, takže se zobrazí na 26 atd. To, že tentokrát to dělení dělámev jednom kroku opakovaně, už toho moc nezmění - pouze to celý proces urychlí. Zkuste sinakreslit tuto černou díru.

Výsledek by měl vypadat takto
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Osu této galaxie tvoří čísla tvaru 2n × 3m pro libovolná přirozená čísla n a m. Vypadá to,že i tentokrát máme pouze jednu galaxii. Ovšem ne vždy při takovémto zobecňování tomutak je. Např. kdybychom vzali k = 4, tj. buď dělili některými z čísel 2, 3, 5, 7 nebo násobili
11 a přičetli 1, tak by nám tu vznikla např. malá černá díra tvořená čísly 17→ 188→ 47→
518→ 37→ 408→ 17. Bližší prozkoumání dalších galaxií už ale ponecháme na každém z vás
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– a třeba i s jiným předpisem, fantazii se zde rozhodně meze nekladou. Můžete také zkusitrozšířit původní Collatzův předpis i na záporná (celá) čísla. Díky tomu se vám k původníjedné černé díře přidá několik dalších.Obrázky, které jsme si teď společně kreslili, jsou jen jednou z možností, jak vizualizovatCollatzovu domněnku. Na internetu lze najít (a opět to ponecháváme na zájmu účastníků)celou řadu velmi zajímavých animací a videí založených na propojeních jednotlivých čísel.
Viz např. https://1url.cz/@collatz1 nebo https://1url.cz/@collatz2 nebohttps://1url.cz/@collatz3
Pro více výpočtů a přehled počtu kroků potřebných pro dosažení 1 pomocípůvodního Collatzova předpisu je na autorově webu https://1url.cz/@collatz4k dispozici i zápisník z programu Maple. Pro jeho použití stačí využít Ma-plePlayer, který lze zdarma stáhnout na adrese https://1url.cz/@maple (připoužití zápisníku může být pro první výpočet nutné dvakrát kliknout na tla-čítko „VYČÍSLIT KROKY“).

Jednu takovou lze najít v Příloze 6 a pochází od Emunda Harrisse. Obrázek připomíná řasua je to vlastně taková hezká omalovánka, kterou si můžete sami dokreslit. Jak vůbec vznikla?Zpětným procházením od dvojky. Ta představuje „kořen“ v levém dolním rohu. Pak procházíteCollatzův graf/strom zdola nahoru, a když narazíte na sudé číslo, pootočíte se lehce po směruhodinových ručiček, zatímco u lichého čísla se pootočíte proti směru hodinových ručiček. Z 2vede cesta jen do 4, tak dojde jen k pootočení (prvotní směr ale není přímo vzhůru), zatímconapř. u 16 či 10 dojde k rozdvojení (jednou v „lichém směru“ jednou v „sudém směru“).Po tomto virtuálním výletu do číselného vesmíru, se teď můžeme vrátit zpět na zemi a zkusittrochu cestovat i zde.
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DĚKANÁTStojíme před děkanátem, což je pochopitelně to nejdůležitější místo na celé fakultě, bezkterého by se zde jen potulovaly skupinky zmatených vědců. Proč jsme tu ale my? Pokudzrovna kolem nás neřádí nějaký virus již dříve zmíněné čínské chřipky, mohou studenti v rámcisvého vzdělávání strávit také nějaký čas i na zahraničních univerzitách (v rámci tzv. ProgramuErasmus+), k čemuž jim právě pomáhají někteří pracovníci děkanátu. A my se teď na možnosticestování podíváme z matematického pohledu - sice to bude jen prstem po mapě či jinémkusu papíru nebo dvanáctistěnu, ale to snad nevadí.Matematika na přelomu 16. a 17. století procházela zásadním přerodem, kdy geometriezačala ustupovat více do pozadí a dosavadní geometrické pojetí bylo postupně nahrazovánovíce analytickým pojetím. Hlavními hybateli této změny byli německý matematik GottfriedWilhelm von Leibniz a anglický fyzik (a matematik) Isaac Newton. Ovšem za hlavní centrumtěchto změn lze považovat Švýcarsko, a to především díky slavnému matematickému roduBernoulliů. Ti se významně podíleli i na rozvoji matematického nadání jednoho z největšíchmatematiků všech dob, kterým je Leonhard Euler a se kterým je spojena i následující úloha.Euler se o tomto problému dozvěděl nejspíše kolem roku 1735 a z počátku mu přišel zcelanezajímavý. Ovšem později svůj názor změnil a pustil se jeho řešení. Možná ani netušil, jakýdosah bude jeho řešení mít, ale díky Eulerovu příspěvku k této úloze vznikla dokonce celánová oblast matematiky, která se jmenuje teorie grafů.O co tedy jde? V 18. století byl Kaliningrad hlavní metropolí Východního Pruska (tehdy seměsto nazývalo Königsberg čili Královec; jedná se o území mezi Litvou a Polskem). Tímtoměstem protéká řeka Pregola (rusky Pregolja) a vytváří zde dva ostrovy (Kneiphof a Lomse).Tyto ostrovy byly vzájemně a s okolním městem spojeny sedmi mosty (dodnes se zachovalypouze dva). Obyvatelé Královce rádi trávili nedělní odpoledne procházkou po městě a při tépříležitosti napadla někoho z nich i otázka, zda je možné projít městem tak, že přejdete přeskaždý most právě jednou? Přičemž není nutné, aby taková procházka začínala a končila nastejném místě. V Příloze 7 máte situační plánek tehdejšího Královce. Dokážete najít správnoucestu?
Dát čas na hledání řešení (individuálně a poté případně i ve skupině, protožeřešení neexistuje).

Podařilo se? Ne? Nebuďte smutní, to je totiž správně. Tato úloha zvaná problém sedmi mostů
města Královce nemá řešení, jak poprvé ukázal právě Euler.Připomíná vám to něco? Ano, známé dětské kreslení domečku jedním tahem (tzv. jednotažky).Kdybychom v podobném duchu překreslili situaci v Královci dostali bychom nejdříve (zdrojobrázků: Wikipedia)
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a následně takovýto graf (modré body zde představují jednotlivé části Královce a černéspojnice znázorňují mosty)

a naším cílem je nakreslení tohoto obrázku jedním tahem, tj. najít tzv. eulerovský tah. Jenžeten v tomto případě neexistuje. Proč?
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Dát účastníkům prostor na vlastní úvahy.
Euler si všiml, že pokud překročíme nějaký most, musíme z tohoto místa jiným mostem odejít(pokud se nejedná o konec procházky). Jinými slovy, počet mostů vedoucí na jakékoli místomusí být sudý a lichý může být pouze počet u mostů vedoucí na výchozí pozici a cílové místo(v případě, že lichý je počet pouze u jednoho místa, musí v něm procházka začít i skončit).Jenže v Královci vede do každé ze čtyř částí (na obrázku výše to jsou modré body) lichýpočet mostů (třikrát to jsou 3 mosty a jednou dokonce 5).Úloha s domečkem už je řešitelná. Proč? A co mají všechna řešení společná? Kolik vlastněexistuje možných řešení? Pro nalezení odpovědí na tyto otázky máte k dispozici v Příloze 8výsledný obrázek takového kreslení.

Máme 5 vrcholů - ze tří z nich vede sudý počet hran a ze dvou lichý. Právě tyvrcholy s lichým počtem musí být počáteční a koncové. Řešení je celkem 48:
1. AEDCBDABE 13. ADBAEDCBE
2. AEDCBADBE 14. ADBCDEBAE
3. AEDBCDABE 15. ADEABCDBE
4. AEDBADCBE 16. ADEABDCBE
5. AEBCDBADE 17. ABCDBEADE
6. AEBDCBADE 18. ABCDAEBDE
7. AEBADCBDE 19. ABDCBEDAE
8. AEBADBCDE 20. ABEDCBDAE
9. ADCBDEBAE 21. ABEADBCDE
10. ADCBDEABE 22. ABCDEADBE
11. ADBCDEABE 23. ABDEBCDAE
12. ADBEDCBAE 24. ABDAEDCBE

dalších 24 získáme symetricky s tím, že se začíná v E.
Můžeme zkusit i něco složitějšího. Dokážete nakreslit jedním tahem obrázky z Příloh 9 a 10?
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Příloha 9: ABECBFEDFCDA.
Příloha 10: BCDEBDHIGFEGHEAB. Kdyby toto bylo příliš složité, začněmenejdříve se spojením BCDEB. Ještě nemáme všechny úsečky vedoucí z vrcholuB, takže přidáme BDHEAB. Toto složíme dohromady jakoBCDEB DHEAB.Teď už máme všechny úsečky u vrcholu B, ale u vrcholu H nám ještě chybí. Tovyřešíme spojením HIGH, které vložíme do předchozí části, což nám dá

BCDEBD HIGH EAB.
Co zbývá? Vrchol G, což vyřešíme spojením GFEG, takže výsledkem je

BCDEBDHI GFEG HEAB.
Ovšem co kdybychom to zadání „trochu“ změnili. Místo projití všech hran a nakreslení do-mečku, bychom mohli chtít všechny vrcholy na obrázku spojit jedním tahem tak, abychomkaždý vrchol prošli právě jednou. To by byla z matematického pohledu zcela jiná úloha. Ten-tokrát by to řešení bylo ale poměrně snadné, neboť by stačilo jít po obvodu domečku, tj.ABCDE. Kdybychom navíc chtěli mít výsledný obrazec uzavřený, museli bychom přidat ještěspojnici EA. Tím v našem grafu tentokrát vytvoříme tzv. hamiltonovskou cestu (vyberemejenom některé z původních spojnic). Ta je pojmenovaná po irském matematikovi WilliamuRowanu Hamiltonovi, který výrazně přispěl k popularizaci tohoto problému. Hamilton sesice považoval především za čistého matematika a svoji pozornost upnul zejména k algebře,kde se mu podařilo objasnit podstatu tzv. komplexních čísel a zobecnit je pomocí tzv. kvater-nionů, avšak zcela zásadním způsobem ovlivnil i fyziku, když svým sofistikovaným matema-tickým pojetím klasické mechaniky přeformuloval Newtonovy pohybové zákony. Hamiltonůvotec byl velmi zaneprázdněn obchodem, a tak se mu věnoval především jeho strýc, kterýbyl kurátorem a skvělým lingvistou. Ve třech letech uměl Hamilton již plynule číst anglickya v pěti letech četl a rozuměl latinským, řeckým i hebrejským textům. V osmi letech ovládalitalštinu a francouzštinu. Tím ale výčet jeho jazykových dovedností nekončí. Tři měsíce předdesátými narozeninami ovládal hebrejštinu, arabštinu i perštinu a následoval ještě sanskrtči hindustánština. V tomhle výčtu by asi neměla chybět ani čínština, ale získání čínskýchknih bylo v tehdejší době poměrně složité a nákladné. Co na to říci? Snad jen společně seskotským matematikem a spisovatelem sci-fi, E. T. Bellem:

Nad tím vším můžeme jen sprásknout naše ruce a vykřiknout „DobrýBože“! Jaký byl smysl toho všeho?
Hamilton přišel kolem roku 1856 s tzv. dvacítkovou hrou (angl. icosian game), kterou následněprodal londýnské firmě John Jaques and Son za 25 liber a 6 vyrobených kusů hry pro svojipotřebu. Hra byla dokonce vyráběna ve dvou verzích: původní rovinná varianta byla určena
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do tehdejších „salonů“, zatímco trojrozměrný model sloužil jako cestovní varianta. A my si teďtu první variantu můžeme sami vyzkoušet. O co jde? V Příloze 11 máte dvourozměrnou verzipředstavující 12-stěn a jeho 20 hran. Každý vrchol je označený písmenem a představuje jednosvětové město: B=Brusel, C=Canton (čínský Guangzhou), D=Dili, F=Frankfurt, G=Geneva(Ženeva), H=Hanover, J=Jeddo (Japonsko), K=Kašmír, L=Londýn, M=Moskva, N=Neapol,P=Paříž, Q=Quebec, R=Řím, S=Stockholm, T=Tobolsk (Rusko), V=Vídeň, W=Washington,X=Xenia (USA?), Z=Zanzibar. Naším úkolem je naplánovat trasu tak, abychom s využitímdostupných spojení prošli každým městem právě jednou, přičemž výchozím a cílovým místemje „B“ a další čtyři zastávky jsou již vyznačeny (postupně CPNM). Dokážete najít alespoňjedno ze dvou správných řešení?
Dát čas na hledání vlastního řešení. Správné odpovědi jsou tyto:
BCPNM DFKLTSRQZXWVJHGB
BCPNM DFGHXWVJKLTSRQZB.

Můžeme zkusit i jinou variantu hry. Začneme postupně městy BCD a cílem je projít všechnaostatní města tak, abychom skončili v T, viz Přílohu 12.
Dát čas na hledání vlastního řešení. Správná odpověď je:
BCD FGHXZQPNMLKJVWRST.

Bylo to snadné? Zdá se, že hra byla asi příliš jednoduchá a po chvíli tréninku už nebylproblém najít správné řešení, takže se panu Jaquesovi jeho původní investice nejspíš aninevrátila. To ale nebrání tomu, aby z této hry byl unikátní kousek v matematické historii(a muzeu). Mimochodem, připomíná vám to něco? Alespoň částečný princip této úlohy na-lezneme např. ve hře Ticket to Ride (Jízdenky, prosím) nebo Athéna, v nichž se také snažítenajít správnou cestu k dosažení jistého cíle.Některé varianty Hamiltonovy dvacítkové hry mají několik řešení, takže by se hra dala„zkomplikovat“ ještě i tím, že k jednotlivým spojnicím přidáme nějakou číselnou hodnotu(třeba časovou náročnost pro cestu nebo finanční náklady) a budeme chtít najít nejrychlejšínebo nejlevnější cestu.Co myslíte, mají takové úlohy využití v našem současném světě? A jaké?
Dát čas na vlastní úvahy.

Samozřejmě, že ano. Eulerova varianta úlohy může připomínat např. listonoše, který chceprojít všechny ulice v nějaké oblasti, nebo blokové čištění. Hamiltonova varianta úlohy s ča-sovým nebo finančním ohodnocením cest nás přivádí k tzv. Problému obchodního cestujícího,
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a může jít buď skutečně o obchodníka cestujícího několika městy (situace připomínající spíšeUSA) nebo všelijaké doručovací služby nebo vyhlídkové jízdy městem apod. A tento problémpřitahuje výraznou pozornost matematiků už od 50. let minulého století. Proč? Protože patřík těm skutečně nejtěžším úlohám k řešení a doposud stále chybí nějaký výrazně efektivníalgoritmus pro jeho řešení. Říkáte si, že by prostě jen stačilo otestovat na počítači všechnymožnosti a vybrat tu nejlepší? Kdybychom měli 10 měst a všechna by byla vzájemně pro-pojena (tj. mohli bychom se dostat z libovolného města do jakéhokoli jiného), kolik bychomměli možností, jestliže by bylo dáno výchozí město (a současně bychom se do tohoto městachtěli i vrátit)?
Máme výchozí město, takže pak je 9 možností pro první navštívené město, pak8 možností pro druhé navštívené město atd., tj. celkem

9× 8× 7× 6× 5× 4× 3× 2× 1 = 362 880.

Ovšem nezapomínejme na to, že spojnice budou asi symetrické (cesta z A doB bude totéž jako z B do A), takže celkem půjde „pouze“ o
362880/2 = 181 440 možností.

Kdybychom měli k dispozici počítač, který za sekundu zvládne spočítat 40 milionů těchtotras, tak by nám to zabralo asi jen 0,0045 sekund, tj. výsledek budeme mít v podstatě ihned.Ale kdyby těch měst bylo 48 tak už máme více než 1059 možností, a to by trvalo více než
1044 roků. Víte jak starý je náš vesmír? O něco málo více než 1010 let!!! V následující tabulcejsou některé další hodnoty
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počet měst počet možných tras čas potřebný k otestování
3 1 X
4 3 X
5 12 X
6 60 X
7 360 X
8 2 520 X
9 20 160 X
10 181 440 0,0045 s
11 1 814 400 0,045 s
12 19 958 400 0,498 s
13 239 500 800 5,98 s
17 1, 046× 1013 3,02 dnů
19 3, 201× 1015 2,537 roků
20 6, 082× 1016 48,21 roků
25 3, 102× 1023 2, 45× 108 roků
33 1, 3156542× 1035 1, 043× 1020 roků
48 1, 2931× 1059 1, 025× 1044 roků

Tohle nemáme šanci vůbec otestovat, takže skutečně potřebujeme nějakou velmi efektivnímetodu pro řešení takového problému — správné řešení by totiž mohlo pro mnoho společnostíznamenat výrazné úspory v nákladech na dopravu. Dosavadní rekord v maximálním počtuměst v úspěšně vyřešené úloze je 85 900 a pochází z roku 2006. V roce 1962 dokonce vyhlásilaspolečnost The Procter & Gamble veřejnou soutěž pro hledání řešení této úlohy s 33 městyv USA (viz hodnoty v tabulce) a nabízela ceny za více než 10 000 dolarů.Začínali jsme s přírodou a také s ní naše cestování i ukončíme. Ačkoli stále nejsme schopnitakovéto úlohy algoritmicky příliš efektivně řešit, příroda to rozhodně umí. Stačí sledovatholuby, mravence či šimpanze — u všech z nich byla při hledání potravy pozorována jakásischopnost řešit takovéto úlohy celkem intuitivně (jejich cesty nejsou náhodné a skutečněvykazují jisté znaky optimalizace). Zkrátka, příroda je ještě pořád o velký krok před námi. . .
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PŘÍLOHA 2

Generace Počet
Vilík (generace 0) 1
Rodiče (generace 1)
Pra-rodiče (generace 2)
Pra-pra-rodiče (generace 3)
Pra-pra-pra-rodiče (generace 4)
Generace 5
Generace 6
Generace 7
Generace 8
Generace 9
Generace 10
Generace 11
Generace 12
Generace 13
Generace 14
Generace 15
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Název rostliny Počet okvětních lístků

Název rostliny Poměr otoček a listů/výhonků
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PŘÍLOHA 7(Zdroj: Wikipedia)
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