
ÚVOD

Matematika je vtip.
Myslím to vážně.
Matematiku musíte „pochopit“ úplně stejně jako vtip.
Je to ten samý myšlenkový proces.
Zamyslete se nad tím. Vtip je vlastně příběh zakončený pointou. Musíte ho

pozorně sledovat až do konce, abyste se zasmáli.
Matematický příklad je také příběh zakončený pointou. Je to samozřejmě

příběh o něčem jiném – hlavní role v něm hrají čísla, tvary, symboly a vzory.
Matematické příběhy obyčejně nazýváme „důkazy“ a jejich pointu „věta“.

Matematický důkaz také musíte pozorně sledovat, abyste dospěli k jeho
pointě. Ano! Máte to! Neurony dostaly zabrat! Ale to intelektuální uspokojení
více než vyváží počáteční zmatek – a vy se zasmějete.

„Ha ha!“ v reakci na vtip a „Aha!“ v reakci na matematický důkaz jsou dů-
sledkem stejného procesu. Právě díky tomu může být pro někoho matematika
tak zábavná, či dokonce návyková.

Tak jako dobrý vtip má i zajímavá matematická věta nečekaný závěr – novou
myšlenku či úhel pohledu. V případě vtipu to způsobí pobavení a v případě
matematického důkazu úžas. Právě díky tomuto prvku překvapení jsem si
matematiku už v dětství zamiloval. Dosud jsem se nesetkal s žádným jiným
oborem, který by tak často bořil mé předsudky.

V této knize vás chci také překvapit. Vydáme se na cestu mými oblíbenými
matematickými koncepty a prozkoumáme jejich přítomnost v našich životech.
Pokusím se vám ukázat krásu, užitečnost a hravost logického myšlení.

Ve své předchozí knize Alexova dobrodružství v zemi čísel jsem se zabýval
matematickou abstrakcí. Tentokrát se vrátím zpátky na zem a budu se zajímat
nejen o svět abstraktních idejí inspirovaný našimi zkušenostmi s reálným
světem, ale právě tak o reálný svět, který se odráží v zrcadle matematiky.

Nejprve jsem se zabýval pocity lidí – jaký máme vztah k číslům a z čeho
tyto pocity pramení? Poté jsem se zaměřil na jednotlivá čísla i čísla jako celek.
Každé číslo má své zvláštnosti. Když je ale zkoumáme hromadně, vyjde najevo
jejich pozoruhodná vlastnost: chovají se jako uspořádaný celek.

Jsme závislí na číslech, chceme-li, aby nám svět kolem nás dával smysl – a to
od okamžiku, kdy jsme začali počítat. Jednou z nejvíce překvapivých vlastností
matematiky je její schopnost umožnit nám porozumět našemu prostředí.

9



Za vývoj naší civilizace vděčíme objevům vlastností jednoduchých tvarů, jako
je kruh či trojúhelník, vyjádřených nejprve grafickou formou a později v jazyce
rovnic.

Matematiku považuji za nejstarší a nejpodivuhodnější kolektivní úsilí v his-
torii lidstva. V této knize sleduji cestu lidského poznání od pyramid k Mount
Everestu, od Prahy ke Kantonu a od viktoriánského salónku k digitálnímu
světu replikujících se stvoření. Setkáme se se slavnými intelektuály ze staro-
věku i s těmi méně slavnými ze současnosti. V hlavních rolích jsou indická
celebrita s vázankou, americký soukromý detektiv s pistolí, francouzský člen
tajné společnosti a kosmický inženýr, který bydlí blízko mě v Londýně.

Na cestě skutečným i abstraktním světem se setkáme nejen se známými
pojmy, jako jsou záporná čísla nebo π, ale i s těmi záhadnějšími, které nám
prozradí svá tajemství, a budeme mít možnost obdivovat praktická využití
matematických konceptů.

Tato kniha je určena běžnému čtenáři, takže nemusíte být žádní géniové,
abyste jí porozuměli. V každé kapitole bude představen nový matematický
pojem a nepředpokládá se žádná předchozí znalost. Některé pojmy jsou ale
pochopitelně složitější než jiné a občas se dostaneme i do oblasti vysokoškol-
ské matematiky, takže podle toho, jak jste zběhlí v matematice, se můžete
občas ztratit. V takových případech přeskočte na začátek další kapitoly, kde
se opět vrátíme na jednodušší úroveň. Zezačátku se vám možná bude trochu
točit hlava, ale o to vlastně jde. Budu se snažit změnit váš pohled na svět, a to
někdy vyžaduje trochu času.

Pokud se vám zdá, že mluvím příliš vážně, nemáte se čeho bát. Díky důrazu
na překvapení se matematika stala nejhravější ze všech vědeckých disciplín.
Čísla jsou nástroji i hračkami zároveň.

Matematika nejen pomáhá světu lépe porozumět – ale také více si ho užít.

Alex Bellos, leden 2014
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