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Matematické vylomeniny
Barta Simpsona
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Mezi třeskem
a roztržkou

Tušili jste, že Simpsonovi a Futurama obsahují dost
matematiky na plnohodnotný univerzitní kurz?

Proč se dá na ledu bruslit? Jak se
pohybuje golfový míček? Co vás čeká
v černé díře?
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„

Už čtvrt století se autorům Simpsonových
a Futuramy daří propašovávat do televize v nejsledovanějších časech složité matematické myšlenky,“ píše ve své knize
Simpsonovi a jejich matematická tajemství jeden z předních britských popularizátorů vědy
Simon Singh. Nápaditý vypravěč příběhů vědy
– za popularizaci vědeckých poznatků získal
v roce 2003 Řád britského impéria – v ní odhaluje vtipné narážky na stovky matematických
problémů, které v oblíbených seriálech objevil.
Simpsonovi představují pravděpodobně nejúspěšnější televizní pořad všech dob. Bart Simpson
patří podle časopisu Time mezi sto nejvlivnějších lidí světa, ačkoli jde o smyšlenou a navíc
animovanou postavu. Univerzální přitažlivost
seriálu a dlouhotrvající celosvětová popularita
jeho postav vyvolaly u příslušníků akademické
obce potřebu prozkoumat jeho podtext a pokusit se najít odpovědi na pár otázek.
Simon Singh: Simpsonovi
Mají Homerovy výšplechty o koblihách a o pivu
a jejich matematická tajemství.
značky Duff nějaký skrytý význam? Ukrývají
Překlad Luboš Pick a Petr
se ve slovních přestřelkách mezi Bartem a LíHolčák. Dokořán + Argo,
zou nějaké hlubší jinotaje, nebo jde jen o běžedice Aliter, 280 stran, 298 Kč,
né sourozenecké hašteření? Využívají tvůrci
ISBN 978-80-7363-611-1.
Simpsonových obyvatelstva Springfieldu k vedení jakési politické nebo sociální polemiky?
Britský vědec a spisovatel Simon Singh vlastním studiem i konzultacemi s autory seriálů odhalil nesčetné a často dobře skryté narážky na stovky krásných zábavných matematických problémů. Ty pak ve své
knize Simpsonovi a jejich matematická tajemství vysvětluje v kontextu matematické vědy. Setkáte se zde s poznatky o šifrách, Mersennových prvočíslech, Eulerově
rovnici a různě velkých nekonečnech, samozřejmě také se vším možným o číslech
– od čísel dokonalých až po čísla narcistická. Mnohé se dozvíte i o hlubokých a dosud nevyřešených problémech, jako například P versus NP.
Simon Singh (1964) byl pro úkol napsat takovou knihu ten pravý. Získal doktorát z fyziky na univerzitě v Cambridgi, po několik let se zabýval výzkumem fyziky
částic v CERN v Ženevě, poté učil matematiku a přírodní vědy v různých koutech
světa. Od roku 1990 pracoval jako redaktor v redakci naučných pořadů BBC, kde
byl mimo jiné i režisérem mnohokrát oceněného dokumentárního filmu o Fermatově větě. Česky byly vydány jeho knihy Velká Fermatova věta (poprvé 2000), Kniha
kódů a šifer (2003) a Velký třesk (2007). V roce 2003 byl Singh vyznamenán Řádem
britského impéria za popularizaci vědy a techniky, roku 2008 Kelvinovou cenou, je
čestným doktorem a profesorem několika britských univerzit. –DN
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Ukázka z knihy
Futurama nashromáždila během let řadu ocenění, včetně šesti televizních cen Emmy. To
zčásti vysvětluje, proč ji Guinnessova kniha světových rekordů zaznamenává jako kritiky
nejoceňovanější animovaný seriál.
Rovněž Simpsonovi získali řadu cen Emmy a stali se historicky nejdéle běžícím televizním
seriálem se scénářem. V „Přehledu 20. století“ časopisu Time jsou Simpsonovi hodnoceni
jako nejlepší televizní seriál a Bart Simpson jako jeden ze sta nejvlivnějších lidí světa. Je to
jediná fiktivní postava, která na tomto seznamu figuruje. Bart s rodinou si vydobyli místo
v historii i v roce 2009, kdy se v USA stali prvními televizními postavami zobrazenými
na poštovních známkách v době, kdy se stále vysílají. Matt Groening k tomu hrdě dodal: „Je
to největší a nejlepivější pocta, jaké se kdy Simpsonovým dostalo.“
Souběžně s tímto zasloužen ým veřejným oceněním se ale Simpsonovým dostává tichého
uznání a respektu i mezi nerdy. Pro nás je největším počinem Simpsonových a Futuramy
to, že oslavují matematiku a přitom si s ní vtipně pohrávají. Oba seriály tím obohatily celý
geekosystém.
Lidé mimo komunitu nerdů by mohli nad matematickými vylomeninami v Simpsonových
a Futuramě snadno mávnout rukou a označit je za povrchní frivolity, to by ale byla urážka
důvtipu a nadšení dvou matematicky nejnadanějších autorských skupin v dějinách televize.
Autoři nikdy necouvli, když chtěli prosadit do scénáře cokoli matematického, počínaje
Velkou Fermatovou větou a konče svým vlastním teorémem Futuramy.
Oprávněně uctíváme velké hudebníky a romanopisce, o matematicích je ale slyšet jen zřídka.
Je očividné, že matematiku nepovažujeme za součást své kultury – místo toho vzbuzuje
spíše strach a matematici bývají často terčem vtipů. I pres to všechno se ale autorům
Simpsonových a Futuramy daří už čtvrt století propašovávat složité matematické myšlenky
do televize v nejsledovanějších časech.
Když se v Los Angeles blížil můj poslední den se scenáristy, došlo mi, že jsou na svůj
matematický odkaz pyšní. Zároveň jsem z některých z nich cítil určitý smutek, že
nepokračují ve svých matematických kariérách. Příležitost, kterou dostali v Hollywoodu, je
přinutila odložit sen, jak jednou dokazují velkou matematickou hypotézu.
Když jsem jednou nadhodil otázku takové lítosti, David X. Cohen se vyjádřil k takovému
hodnocení přechodu z výzkumu do televize rezervovaně: „Mučí nás bolestné
sebepochybování, zejména ty z nás, kteří jsme opustili dráhu vědy a matematiky. Konečným
cílem vzdělání je pro mě objevovat něco nového. Mám za to, že nejvznešenějším způsobem,
jak zařídit, aby na světě po mně něco zůstalo, je rozšířit lidské porozumění světu. Dosáhl
bych toho vůbec? Je docela možné, že ne, takže jsem se možná přece jen rozhodl moudře.“
Cohen sice nevynalezl žádnou zásadně novou počítačovou technologii ani nerozlouskl
záhadu, zda P = NP, nebo P 6= NP, stále však má pocit, že by k výzkumu mohl přispět
alespoň nepřímo: „Raději bych opravdu strávil celý život výzkumem, myslím si ale, že seriály
Simpsonovi a Futurama dělají z matematiky a vědy zábavu, a možná by tak mohly inspirovat
novou generaci; třeba tak někdo po mně dosáhne toho, čeho jsem sám nedosáhl. Takovými
myšlenkami se můžu utěšovat, a díky nim můžu v noci spát.“
Ken Keeler se naopak dívá na dobu, kdy se věnoval matematice, jako na součást své cesty
k povolání komediálního autora: „Všechno, co se nám stane, nás nějakým způsobem ovlivní,
a já si myslím, že díky postgraduálnímu studiu píšu lépe. Rozhodně toho nelituju. Tak
například jsem jako Benderovo sériové číslo vybral 1 729, což je v matematice historicky
významné číslo; myslím, že už jen díky tomu se mi doktorát z matematiky vyplatil. Nevím
ale, jestli to takhle vidí i vedoucí mé disertační práce.“

O

bvykle si ani neuvědomujeme, že fyzika je každodenní součástí našeho života. I krev, která proudí našimi
tepnami, se podřizuje zákonům fyziky. Této nepostradatelné vědecké disciplíně je věnována Kniha o fyzice
– Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků
v dějinách fyziky. Popularizátor vědy a vynálezce Clifford
A. Pickover v ní představuje velkolepou mozaiku atraktivních
Clifford A. Pickover: Kniha
témat z historie fyziky od velkého třesku až po vzdálenou buo fyzice – Od Velkého třesku
doucnost, kterou fyzici formulují v teoriích o velké kosmické
ke kvantovému znovuzrození: 250
roztržce, o kosmické izolaci či o kvantovém znovuzrození. Bomilníků v dějinách fyziky. Překlad
hatě ilustrovaná publikace navazuje na Pickoverův bestseller
Ivan Štoll. Dokořán + Argo,
Matematická kniha (v češtině 2012).
edice Zip. 544 stran, 699 Kč,
„Fyzika má rozhodující úlohu pro pochopení světa kolem nás,
ISBN 978-80-7363-609-8.
světa v nás i světa mimo nás,“ uvádí Americká fyzikální společnost, dnes přední profesionální organizace fyziků, založená
roku 1899, „staví výzvy naší představivosti, a to vede k velkým
objevům, jako jsou například počítače nebo lasery, které mění naše životy. Navíc tvoří zaklad mnoha
dalších věd, včetně chemie, oceánografie, seismologie a astronomie.“
Z Knihy o fyzice je zřejmé, že vlastní předmět fyziky se měnil v průběhu věků a že ho není snadné
vymezit. Autor do něho zahrnul i taková témata jako fyzikální a inženýrské aplikace, pokroky v poznávání astronomických objektů, dokonce i některé otázky přímo filozofické.
Především si dal za cíl poskytnout širší veřejnosti stručného průvodce důležitými fyzikálními idejemi
a přehled myslitelů, kteří za nimi stáli a pomohli nám změnit naše chápání vesmíru – od Isaaca Newtona po Stephena Hawkinga. Tu a tam prozradí i zajímavosti z jejich soukromí – viz v případě vynikajícího britského fyzika a chemika Henryho Cavendishe (1731–1810): Natolik se ostýchal žen, že se svými
služebnými komunikoval jen pomocí lístků podstrkávaných pod dveře. Nepřál si žádnou z žen ve své
domácnosti ani spatřit, a pokud nepřistoupila na jeho podmínky, propustil ji. Říká se, že když jednou
potkal jednu ze svých služebných na schodech, byl tak vyděšen, že nechal v domě postavit zvláštní
schodiště pro personál, aby se s nimi nemusel setkávat…
Fyzikální objevy a úvahy představuje Pickover čtivě, v krátkých kapitolách a chronologicky. „Spíše než
jako všeobsahující odborné pojednání je kniha míněna jako oddechové čtení pro studenty přírodních
věd a matematiky a zainteresované laiky,“ píše. Začíná myšlenkou belgického kněze a fyzika Georgese
Lemaître, kterou dnes nazýváme Teorie velkého třesku, a končí Hawkingovými prognózami zániku vesmíru. Dozvíme se, kdy lidé poprvé spatřili odvrácenou stranu Měsíce, v čem spočívá záhada starověké
baterie z Bagdádu nebo co jsou to černé diamanty. Budeme se zamýšlet nad prehistorickým jaderným
reaktorem, který byl objeven v Africe a vznikl před 2 miliardami let. Účastníme se diskuse o soutěži,
jak vytvořit nejčernější černou barvu, více než stokrát tmavší, než je lak na černém autě.
Některé ze vstupů jsou praktické nebo dokonce žertovné, počínaje kladkami, dynamitem a lasery až
k integrovaným obvodům, bumerangům, chytré plastelíně či vynálezu superpružného míčku v roce 1965,
který vyvolal vlnu módního šílenství napříč Amerikou. Autor příležitostně zařadil některé podivné nebo
šíleně vyhlížející filozofické úvahy a představy, které však mohou být přesto významné jako například
kvantová nesmrtelnost, antropický princip nebo tachyony. Občas se špetka informace opakuje, aby se
každý vstup dal číst samostatně. Malý oddíl nadepsaný „Viz také“ ke konci každé kapitoly pomáhá čtenáři utkat z jednotlivých vstupů pavučinu souvislosti a přeměnit knihu na hravé pátrání po objevech.
„Mne fyzika udržuje ve stavu neustálého údivu nad schopnostmi lidského myšlení,“ vyznává se Pickover, „nad fungováním vesmíru a nad možnostmi úvah o našem místě v obrovské prostoročasové krajině, kterou nazýváme domovem.“ –DN
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1620
Triboluminiscence
Francis Bacon (1561–1626)
Představte si, že cestujete s dávným
indiánským šamanem kmene Utů na americký
Středozápad sbírat krystaly křemene. Krystaly
pak umístíte do obřadní řehtačky z průsvitné
bizoní kůže a počkáte na noční rituál
vyvolávání duchů zemřelých. Když řehtačkou
ve tmě potřásáte a krystaly na sebe vzájemně
narážejí, můžete pozorovat světelné záblesky.
Účastníte-li se takového obřadu, zažijete
jednu z nejstarších známých zkušeností
s triboluminiscencí. Je to fyzikální proces
vyzařování světla, když je materiál drcen,
třen nebo trhán – elektrické náboje se přitom
od sebe oddělují a pak opět spojují. Výsledné
elektrické výboje přitom ionizují okolní
vzduch a vyvolávají světélkování.
Anglický učenec Francis Bacon uveřejnil
první známou zprávu o tomto jevu v roce
1620 a popsal, jak světélkují krystalky cukru,
je-li drcen ve tmě. Dnes si můžete snadno
provést experiment s triboluminiscencí doma,
popiska popiska popiska
budete-li kleštičkami drtit kostky cukru
popiska popiska popiska
nebo některé druhy bonbonů. Sladký olej
v těchto bonbonech (metylsalicylát) pohlcuje
ultrafialové záření, jež vzniká drcením
krystalků cukru, a vyzařuje je v podobě modrého světla.
Spektrum záření vydávaného při triboluminiscenci cukru je stejné jako u blesku.
V obou případech elektrická energie vybudí molekuly dusíku ze vzduchu. Větší
část záření vydávaná atmosférickým dusíkem leží v ultrafialové oblasti, kterou
lidské oko nevnímá, a jen malá část leží ve viditelné oblasti spektra. Vznikneli v krystalech cukru mechanické napětí, kladné a záporné elektrické náboje
se nahromadí, donutí elektrony přecházet přes zlomy v krystalu a excitovat
elektrony dusíkových molekul.
Jestliže v temnotě prudce strhnete lepicí pásku nalepenou na hladké ploše,
můžete také pozorovat světlo vydávané triboluminiscencí. Je zajímavé, že
odtrhávání takové pásky ve vakuu může vybudit rentgenové záření dostatečně
intenzivní k vytvoření rentgenogramu prstu.

