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(1348)

Vítejte na Univerzitě Karlově - gobelín ve Velké aule Karolina
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Proč začít tuto souhrnou informaci netradičně

Tradiční souhrná informace o jakékoliv přednášce by mohla
začínat seznamem témat, která přednáška pojedná.
Domnívám se však,
že takový seznam může být čten zcela jinak, pokud už víme,
proč byla přednáška připravena, jaká byla její historie
a také jak, tj. kým bude vypravována.
Pokud bude navíc možno nahlédnout příklady, jak jsou témata pojata,
(tj. podívat se na slidy, které jsou v přednáškách promítány)
bude seznam jednotlivých položek čten s lepší představou,
co se pod ním může skrývat.
(Všechny příklady (ukázky) lze nalézt v příloze.)

Proto začneme krátkým úvodem.
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Proto začneme krátkým úvodem.

4 / 35
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co se pod ním může skrývat.
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Proč začít netradičně (pokračování)

Překvapivá zkušenost se skutečnou filozofií na jaře roku 1968,
(díky zrušení marxismu-leninismu na MFF)

a posléze občasné nahlédnutí do knih Karla Poppera či Friedericha Hayeka
(i v době normalizace dostupných v anglickém oddělení Univerzitní knihovny)

mne poučilo o nutnosti porozumět historii a filozofii vědy.
Článek Ilyi Prigogine a Isabelly Stengers Nová aliance
(Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 29 (1984), 181–195, ... )

jen posílil toto přesvědčení.
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Proč začít netradičně (pokračování)

Když jsem pak po roce 1989 začal přednášek statistiku a ekonometrii,
zjistil jsem, že studenti matematiky (at’ už na MFF či na FJFI)
mají jen velmi kusé povědomí o historii svého oboru,
o filozofii vědy ani nemluvě
(studenti ekonomie na naší fakultě na tom byli trochu lépe,
nebot’ jim byla nabídnuta přednáška o vývoji ekonomického myšlení).

Proto jsem začal věnovat část poslední přednášky v semestru
(a to jak v kurzu statistiky tak ekonometrie),
filozofii oboru (i matematiky a vědy obecně).
Navíc jsem do všech přednášek začal vkládat krátká intermetzza
z historie statistiky, ekonometrie a matematiky.
(Vrátíme se k tomu ještě ob dva slidy.)
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(studenti ekonomie na naší fakultě na tom byli trochu lépe,
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Proč začít netradičně (pokračování)

Když jsem pak předal své přednášky mladším kolegům
(kteří dnes jsou po zásluze profesory)

uvědomil jsem si, že po téměř 30 letech mezi společenskými vědci
a po vyslechnutí nespočtu habilitačních a jmenovacích přednášek,
bych mohl o historii a filozofii vědy a vzdělanosti povídat
(snad) srozumitelněji než jen jako statistik či ekonometr.
Navíc mi mezitím učarovala kniha Bülenta Atalaye
Matematika a Mona Lisa: Umění a věda u Leonarda da Vinciho
a vypůjčil jsem si její název a tak trochu i obsah.
Podobně tomu bylo s knihami Milana Mareše
Příběhy matematiky
či Petra Vopěnky
Podivuhodný květ českého baroka
a jejich stopy jsou v přednáškách velice patrné.
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Obecné téma přednášky Matematika a Mona Lisa aneb ... tedy je

Jak se antická vzdělanost a věda dostala do renesanční Evropy
a jak zde byla dále rozvíjena.
(Seznam hlavních témat, zajímavostí, námětů k přemýšlení atd.
a krátké komentáře k nim jsou níže. Příklady podkladů (slidů) jsou uvedeny v příloze.)

Přednáška
Paralipomenon k Moně Lise aneb ...
pak doplňuje1) zejména oblasti kosmologie, názory na vznik života
a evoluci na Zemi, objevení se písma a číselných soustav.
(Seznam hlavních témat, ... opět níže.Příklady slidů ... v příloze.)
POZN AMKA 1 Paralipomenon je přirozeně vypůjčeno ze Starého zákona - ač je dnes
název knihy Paralipomenon častěji překládán jako Letopisy, původně v hebrejštině toto slovo
znamenalo co se nevešlo. Kniha Paralipomenon doplňovala to z ústně předávané tradice,
co se nevešlo do předchozích knih, počínaje Genesis a konče 2. knihou Královskou.
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a jak zde byla dále rozvíjena.
(Seznam hlavních témat, zajímavostí, námětů k přemýšlení atd.
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Ted’ už by mohl následovat seznam témat, který ... .

Domnívám se však, že je vhodné ještě něco říci ke struktůře přednášek.
To, co jsem se jako hostující profesor těsně po revoluci naučil,
(díky hospitacím)

byla vhodnost (nutnost?) oživovat (matematickou) přednášku
- jednou či dvakrát - nějakou zajímavostí nebo dokonce vtipem.
Po návratu do vlasti jsem zjistil, že zejména studenti matematiky
(MFF či FJFI)
jsou trochu překvapeni, čím že je to formalizovaný výklad
statistiky či ekonometrie přerušován.
Posléze se ale ukázalo (jakousi amatérskou zpětnou vazbou),
že i oni vnímají z přednášky více informací a s menším úsilím,
je-li výklad matematiky prokládán zajímavostmi z její historie
či krátkými vstupy o filozofii vědy.
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že i oni vnímají z přednášky více informací a s menším úsilím,
je-li výklad matematiky prokládán zajímavostmi z její historie
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Proto i struktura přednášek v obou semetrech byla zvolena následovně:
Přednáška vždy začíná přehledem toho, co bude obsahem přednášky.
Téma přednášky bylo obvykle jedno,
- některá témata se však nevešla do jedné přednášky
nebo naopak nevyžadovala prostor celé přednášky.
Zajímavosti (z matematiky, statistiky, fyziky či ekonometrie)
bývaly dvě až tři, vtipy obvykle dva.
Ke konci přednášky byl vždy nějaký jednoduchý problém,
často ve formě námětu k přemýšlení.
Řešení bylo uvedeno na další přednášce.

Přednáška končila úryvkem z promočního projevu (proč - vysvětlení níže) ,
a závěrečným kresleným vtipem.
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Přednáška končila úryvkem z promočního projevu (proč - vysvětlení níže) ,
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bývaly dvě až tři, vtipy obvykle dva.
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který s obsahem skutečné přednášky souhlasí
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Příklad obsahu přednášky
1

Témata, např.:
1
2
3

Co přinesla antická vzdělanost a věda
Vzdělanost v Českých zemích po konci středověku
Vzrůstající numerická negramotnost (innumeracy)

2

Zajímavosti, např.:
1
Collatzova domněnka
2
Eratosthénovo měření obvodu Země
3
Hedonická analýza

3

Vtipy, např.:
1
Boolon story
2
Starý profesor se loučí

4

Námět k přemýšlení či zábavě, např.:
1
Kolik zápasů se hraje na Grand Slamu ?
2
Lze jít v Kaliningradu po každém mostě jen jednou ?
(Leonhard Euler)
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1
Boolon story
2
Starý profesor se loučí
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1
2
3
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Eratosthénovo měření obvodu Země
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(Leonhard Euler)

11 / 35
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1
Collatzova domněnka
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1

Témata, např.:
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1
2
3

Co přinesla antická vzdělanost a věda
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2
Eratosthénovo měření obvodu Země
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(Dokončení na následujícím slidu.)
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Proto i struktura ... : (pokračování)

1

Pasáž z promočního projevu1)
1
2

Lubomír Mlčoch: O síle slova.
Jan Ámos Víšek: Zač je toho loket ?

POZN AMKA 1 Děkan Milan Petrusek vzkřísil starodávnou tradici Univerzity Karlovy,
totiž že na promoci měl děkan ještě poslední přednášku k promujícím studentům, tj. připravoval pro jednotlivé skupiny promujících krátká zamyšlení nad jejich oborem. Jeho následovníci ve funkci děkana to převzali a Lubomír Mlčoch dokonce tyto sebrané projevy posléze
vydal v Karolinu pod názvem O síle slova. A tak jsem vybral pasáže z promočních projevů,
abych účastníkům U3V ukázal, že i promoce mohou být zajímavé.

12 / 35

Proto i struktura ... : (pokračování)
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Lubomír Mlčoch: O síle slova.
Jan Ámos Víšek: Zač je toho loket ?
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Pasáž z promočního projevu1)
1
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2

Lubomír Mlčoch: O síle slova.
Jan Ámos Víšek: Zač je toho loket ?

Závěrečný slide, např.:
1
2

Věř mi příteli ... .?
Koho lidé obdivují ?

POZN AMKA 1 Děkan Milan Petrusek vzkřísil starodávnou tradici Univerzity Karlo- vy,
totiž že na promoci měl děkan ještě poslední přednášku k promujícím studentům, tj. připravoval pro jednotlivé skupiny promujících krátká zamyšlení nad jejich oborem. Jeho následovníci ve funkci děkana to převzali a Lubomír Mlčoch dokonce tyto sebrané projevy posléze
vydal v Karolinu pod názvem O síle slova. A tak jsem vybral pasáže z promočních projevů,
abych účastníkům U3V ukázal, že i promoce mohou být zajímavé.

A ted’ už uved’me seznamy témat, zajímavostí a námětů k přemýšlení
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Pasáž z promočního projevu1)
1
2

2
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Závěrečný slide, např.:
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1

Pasáž z promočního projevu1)
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z obou přednášek spolu se stručným komentářem.
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Seznam hlavních témat - Matematika a Mona Lisa

• Co přinesla antická vzdělanost a věda ?
Co víme o jejich tvůrcích a procesu tvorby ?
Alexandrijská knihovna.
Řecký vliv, zejména řecký skok v matematice
nemající obdoby nikdy v dějinách ani na světě.
• Nástup a pád říše římské, nástup a pád arabské kultury.
Jaká byla cesta antické vzdělanosti a vědy
do (středověké) a posléze renesanční Evropy
z řečtiny do latiny, přes syrské a arabské překlady do latiny.

• Co vytvořila věda ve středověku ?
A kudy se ubíraly její kroky ? Kdo byly její tvůrci ?
Reconquista, kdy začala a kdy byla dovršena?
Renesance, jak se šířila Evropou ?
(Dokončení na následujícím slidu.)
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• Nástup a pád říše římské, nástup a pád arabské kultury.
Jaká byla cesta antické vzdělanosti a vědy
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Reconquista, kdy začala a kdy byla dovršena?
Renesance, jak se šířila Evropou ?
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Seznam hlavních témat - Matematika a Mona Lisa (pokračování)

• Je Leonardo da Vinci
opravdu zakladatelem “moderní” vědy ?
Co víme o jejich tvůrcích a procesu tvorby ?
Vývoj univerzit, Bible kralická, vzdělanost,
zejména v českých zemích, povinná školní docházka.
• Historický vývoj antické, (stredověké),
novověké a současné astronomie.
Mor šírící se zejména v rozvinutých zemích
- numerická negramotnost
• Je formalizovaný popis světa lepší než narativní?
A co reprezentuje?
Je filozofie vědy důležitá ? Kteří lidé ji studují a píší o ní ?
Kritický realismus versus instrumentalismus.
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Co víme o jejich tvůrcích a procesu tvorby ?
Vývoj univerzit, Bible kralická, vzdělanost,
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Seznam zajímavostí

• Jak je to s průměrnými platy či důchody - průměr, medián, modus.
• Sčítání lichých čísel - perfektní, abundantní a deficientní čísla.
• Hedonická analýza - klesají či rostou ceny počítačů či aut ?
√
• Iracionalita 2 - pythagorejec Hippasos z Metapointu.
• Simpsonův paradox - je lépe se léčit či nikoliv ?
• Leonardo da Vinci - klamná délka pokládaného obdélníka.
• Metaanalýza - publikační bias (podezřele rychlý nárůst sebevražd).
(Dokončení na následujícím slidu.)
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• Leonardo da Vinci - klamná délka pokládaného obdélníka.
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(Dokončení na následujícím slidu.)

16 / 35

Seznam zajímavostí
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Seznam zajímavostí (pokračování)
• Výběrová šetření a teorie dotazníků
- věří lidé anonymitě šetření a jaký je zájem o bulvární tisk?
• Bernard Bolzáno, mohutnost množiny
- mohutnost množiny přirozených čísel
versus mohutnost množiny racionálních čísel.
• Mohutnost množiny racionálních čísel
versus mohutnost množiny reálných čísel.
• Kolik pozvat lidí na oslavu, aby s pravděpodobností 0.9
byli alespoň dva narozeni ve stejný den ?
• Spolehlivost (zdravotních) testu
- je třeba vzít v úvahu četnost výskytu dané choroby ?
• Mohutnost množiny versus mohutnost množiny všech podmnožin.
• Cantorovo discontinuum
- všude konstantní funkce, přesto rostoucí od 0 do 1.
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Seznam námětů k přemýšlení - Matematika a Mona Lisa

• O kolik je třeba prodlouřit kabel,
zvedneme-li jej na rovníku o 1m nad zem ?
• Kolik zápasů se na grandslamu celkem odehraje,
než bude znám vítěz ?
• Míchání bílého a červeného vína
- jaké jsou poměry mezi bílým a červeným v první a druhé sklenici ?

• Nejkratší cesta do domku naší babičky.
• Lze jít v Kaliningradě po každém mostě jen jednou ?
(Leonhard Euler)
• Kvadratura trojuhelníku.
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První příklad závěrečného slidu - Matematika a Mona Lisa

Věř mi příteli, tato zbraň je tak strašná,
že si už nikdo nikdy netroufne začít válku !
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Druhý příklad závěrečného slidu - Proč lidé někoho obdivují?
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Albert Einstein
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Albert Einstein
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Proč lidé někoho obdivují?

Albert Einstein

Vsadím se,
že tohoto pána
také znáte !
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Albert Einstein

Charles Chaplin
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Proč lidé někoho obdivují?
Milý příteli,
jsem fascinován tím,
jak lidé rozumějí Vaší práci
a jak Vás obdivují.
Albert Einstein

Charles Chaplin
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Proč lidé někoho obdivují?
Milý příteli,
jsem fascinován tím,
jak lidé rozumějí Vaší práci
a jak Vás obdivují.
Albert Einstein

Milý příteli,
jsem fascinován tím,
že ačkoliv lidé vůbec
nerozumějí Vaší práci,
tak Vás obdivují.
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Charles Chaplin

Seznam hlavních témat - Paralipomenon
• Připomenutí a doplnění poznatků o naší sluneční soustavě.
I po vyřazení Pluta máme zase devátou a desátou “planetu”.
• Jsme ve vesmíru sami ? Hledání exoplanet,
vývoj a metody pozorování nabraly fascinující rychlost.
Umíme si ale ty hlubiny prostoru vůbec představit ?
Nové projekty kosmologů,
lidská vynalézavost a zvědavost jsou nevyčerpatelné
- dočkáme se fotografií i z planet Alfa Centauri ?
• Vznik a vývoj života na Zemi ?
Naše představy o tomto vývoji se mění jako jarní počasí
- nové objevy fosílií a metody jejich zkoumání.
Vznikl život opravdu na Zemi nebo sem byl importován ?
Měla či neměla evoluce dostatek času na “přirozený výběr” ?
Šokující vzájemné poměry klíčových etap evoluce.
(Dokončení na následujícím slidu.)
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Seznam hlavních témat - Matematika a Mona Lisa (pokračování)

• Vývoj nejvyšších druhů člověka - klasický model Out-of-Africa
versus Multiregionální teorie či Teorie difuzní vlny.
• Vznik a vývoj písemných soustav,
od hieroglyfů k souhlasko-samohláskovým abecedám.
Číslicové systémy a číselné soustavy,
role poziční a množstevní nuly.
• Ekonomicko-sociální vývoj (ne)katalyzátorem
vývoje písemných a číselných soustav.
Od potenciálního nekonečna k aktuálnímu, axiom výběru
- existuje množina všech přirozených čísel ?
• Naše civilizace je dědictvím antické vzdělanosti a vědy
a hebrejsko-křest’anské vize světa.
Tu “první část” jsme probírali dva semestry,
tu “druhou” tedy alespoň telegraficky.
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• Vznik a vývoj písemných soustav,
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- existuje množina všech přirozených čísel ?
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Seznam zajímavostí - Paralipomenon
• Collatzova domněnka - skončí řetězec čísel vždy jedničkou ?
Výzva Paula Erdöse naznačila, jaká je náročnost řešení této domněnky.
• Měření rychlosti světla - Léon Foucault a Albert Abraham Michelson
téměř přesné zjištění rychlosti světla ve vzduchu.
• Polyova domněnka - je více lichých či sudých prvočíselných rozkladů ?
• Algoritmus na hledání prvočísel
- správce Alexandrijské knihovny Eratosthenés z Kyrény.
• Eratosthenovo měření obvodu Země - chyba byla méně než 0.02%.
• Jak je na tom Česká republika
- životní úroveň viděna přes kupní sílu či jiná kritéria.
• Euklidův důkaz, že ke každé konečné skupině prvočísel
existuje alespoň jedno další.
(Dokončení na následujícím slidu.)
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• Jak je na tom Česká republika
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• Jak je na tom Česká republika
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Seznam zajímavostí - Paralipomenon (pokračování)
• Euklidův jednoduchý algoritmus
na hledání největšího společného dělitele dvou čísel.
• Lom a rozklad světla a pokus s jednotlivými fotony.
• Prvočísla - kolik existuje prvočíselných dvojčat
- jednoduchá charakterizace jedné dvojice prvočísel.
• Ludolfovo číslo π, historie a současnost
- matematický problém nebo jen závody v počtu číslic ?
• Zlatý řez - historie, realita a mýty
- kolik existuje doložených příkladů použití ?
• Šifrování - historie a teorie (de)šifrování.
• Alan Turing - genius, který doplatil na hysterii doby
- Turingův počítač, který předběhl fyzickou realizaci o deset let,
jeden z famozních příkladů, kdy matematika možná vytušila
základní principy kosmu dříve než fyzika.
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• Zlatý řez - historie, realita a mýty
- kolik existuje doložených příkladů použití ?
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• Šifrování - historie a teorie (de)šifrování.
• Alan Turing - genius, který doplatil na hysterii doby
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30 / 35

Seznam zajímavostí - Paralipomenon (pokračování)
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• Zlatý řez - historie, realita a mýty
- kolik existuje doložených příkladů použití ?
• Šifrování - historie a teorie (de)šifrování.
• Alan Turing - genius, který doplatil na hysterii doby
- Turingův počítač, který předběhl fyzickou realizaci o deset let,
jeden z famozních příkladů, kdy matematika možná vytušila
základní principy kosmu dříve než fyzika.
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- Turingův počítač, který předběhl fyzickou realizaci o deset let,
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Seznam námětů k přemýšlení - Paralipomenon

• Pokuste se najít dlouhou Collatzovu sekvenci.
• Navrhněte alternativní metodu měření rychlosti světla.
• Zkuste najít hodně velké prvočíslo
- použijte charakterizaci, o které jsme mluvili.
• Kalíšky s barevnými kuličkami a přeházenými štítky
- kolik kuliček musíme vytáhnout,
abychom napravili zpřeházení štítků ?
• Hlavolam - hlava býka. Vyvlékněte provázek z jeho tlamy.
• Každá plocha, např. list papíru má líc a rub.
Umíte najít plochu, která má jen líc?
• Hlavolam - vyved’te osla na pastvu.
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- kolik kuliček musíme vytáhnout,
abychom napravili zpřeházení štítků ?
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První příklad závěrečného slidu - Paralipomenon
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Druhý příklad závěrečného slidu - Paralipomenon
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Druhý příklad závěrečného slidu - Paralipomenon
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DIKY ZA POZORN OST
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