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PŘEDMLUVA JOHNA H. CONWAYE
Jak to řešit je podivuhodná kniha! To jsem si uvědomil už když jsem ji poprvé celou pročetl před mnoha
lety jako student, ale trvalo mi dlouhou dobu, než jsem
ocenil, jak podivuhodná ta kniha je. Proč je taková?
Jedna část odpovědi spočı́vá v tom, že je jedinečná.
Po celé ty roky, které jsem strávil jako student, a poté
jako učitel, jsem se nikdy nesetkal s jinou, která by
dosáhla úrovně spisu George Polyi, pokud jde o to
ukázat jak řešit matematické úlohy. A. H. Schoenfeld
správně popsal jejı́ důležitost ve svém článku z roku
1987 s názvem „Polya, řešenı́ úloh a vzdělávánı́“ v časopise Mathematics Magazine. „Pro matematické vzdělávánı́ a svět řešenı́ úloh položila demarkačnı́ linii mezi
dvěma epochami, epochou řešenı́ matematických úloh
před Polyou a tou po něm.“
Je to jedna z nejúspěšnějšı́ch matematických knih,
které kdy byly napsány. Od prvnı́ho vydánı́ v roce
1945 se jı́ prodalo přes milion kopiı́ a byla přeložena
do sedmnácti jazyků. Polya později napsal dvě dalšı́
knihy o uměnı́ pracovat/přemýšlet v matematice,
Mathematics and Plausible Reasoning (1954) a Mathematical discovery (dva svazky, 1962 a 1965).
Název knihy vzbuzuje dojem, že je zaměřena jen
na žáky, ale ve skutečnosti je stejně tak věnována učitelům. Polya ve svém úvodu poznamenává, že prvnı́
část knihy je psána vı́ce z hlediska učitele než žáka.
Každý má z toho užitek. Zák, který přečte knihu
z vlastnı́ vůle, shledá, že když naslouchá Polyovým
komentářům pro neexistujı́cı́ho učitele, může probudit tuto potřebnou osobu k životu jako imaginárnı́,
ale velmi užitečnou postavu naklánějı́cı́ se mu přes
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rameno. To se stalo i mně, a přirozeně jsem hojně využil
tyto komentáře, které jsem shledal ještě důležitějšı́mi,
když jsem o pár let později sám začal učit.
Začal jsem knihu čı́st znovu, a zatı́mco jsem četl, uvědomil jsem si, že je dokonce ještě cennějšı́, než jsem si
myslel! Mnohé z Polyových poznámek, které mi nepomohly jako studentovi, udělaly mne lepšı́m učitelem
těch, jejichž úlohy jsou odlišné od mých. Polya potkal
mnohem vı́ce studentů než já, a očividně přemýšlel
velmi intenzivně o tom, jak by jim všem pomohl naučit
se matematiku. Snad jeho nejdůležitějšı́ zásada je, že
učenı́ musı́ být aktivnı́. Jak řekl na jedné přednášce
o vyučovánı́: „Matematika, jak vidı́te, nenı́ divácký
sport. Rozumět matematice znamená být schopen pracovat v matematice. A co to znamená pracovat v matematice? Na prvnı́m mı́stě to znamená být schopen řešit
matematické problémy.“
Casto se řı́k á, že abychom dobře učili nějaký předmět,
musı́me mu rozumět „aspoň tak dobře, jako naši žáci.“
Je paradoxnı́, že abychom učili matematiku dobře,
musı́me také vědět, jak jı́ neporozumět přinejmenšı́m
jako naši žáci! Jestliže může být učitelovo tvrzenı́ vyloženo dvěma nebo třemi způsoby, a přejde se mlčky tak,
že někteřı́ žáci mu budou rozumět jednı́m způsobem
a jinı́ odlišným způsobem, přı́slušné výsledky se budou
měnit od úsměvných po tragické. J. E. Littlewood udává
dva zábavné přı́k lady předpokladů, které mohou být
učiněny nevědomky a zavádějı́cı́m způsobem. Zaprvé,
poznamenává, že popis souřadnicových os v Lambově
knize o mechanice (Oxx a Oy jsou jako v rovině a Oz je
k nim vertikálnı́) je pro něj nesprávný, protože on sám
vždy pracoval na pohovce s nohama nahoru! Na dotaz,
jak by si jeho čtenář představil obrázek uzavřené
křivky ležı́cı́ vždy na stejné straně od jejı́ tečny, konstatuje, že existujı́ čtyři hlavnı́ „vědecké školy“ (odpovı́da-
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jı́cı́ poloze zleva či zprava od vertikálnı́ tečny, a poloze
nad nebo pod horizontálnı́ tečnou) a že přednášenı́ bez
pomoci obrázku a předpoklad, že křivka ležı́ napravo
od vertikálnı́ tečny, vede k neúmyslnému nesmyslu pro
ostatnı́ tři „vědecké školy“.
Vı́m, že nenı́ lepšı́ lék na takové zmatky než Polyova
rada: než se žák pokusı́ řešit úlohu, měl by prokázat své
pochopenı́ jejı́ho zněnı́, nejlépe skutečnému učiteli nebo
aspoň představě o učiteli. Zkušenı́ matematikové vědı́,
že často nejtěžšı́ část zkoumánı́ problému je pochopit
přesně, co se řı́k á v zadánı́. Následujı́ Polyovu moudrou
radu: „Když nemůžete vyřešit úlohu, pak existuje snadnějšı́ úloha, kterou vyřešit umı́te. Najděte ji.“
Ctenáři, kteřı́ se učili z této knihy, se budou jistě také
chtı́t dozvědět něco o autorově životě.1
George Polya se narodil jako György Pólya (své
jméno si zjednodušil o něco později) 13. prosince 1887
v Budapešti Jakabovi Pólyovi a jeho manželce, jejı́ž
dı́včı́ jméno bylo Anna Deutsch. Byl pokřtěn v souladu
s řı́msko-katolickou vı́rou, ke které jeho rodiče a tři
staršı́ sourozenci Jenö, Ilona a Flora o rok dřı́ve konvertovali od judaismu. Páté dı́tě, Lázslo, se narodilo
po čtyřech letech.
Jakab si změnil své původnı́ přı́jmenı́ Pollák na
vı́ce maďarsky znějı́cı́ Pólya pět let před narozenı́m
Györgyho v naději, že by mu to mohlo pomoci k mı́stu
na univerzitě. To nakonec zı́skal, ale až krátce před
svou předčasnou smrtı́ v roce 1897.
Na gymnáziu Dániela Berzsenyiho studoval György
navı́c k maďarštině také řečtinu, latinu a němčinu. Je
překvapujı́cı́ se dozvědět, že ho zdánlivě nezajı́mala
matematika. Jeho známka z geometrie byla pouze
1
Následujı́cı́ životopisné informace jsou převzaty z toho, co udávajı́
J. J. O’Connor a E. F. Robertson v dı́le MacTutor History of Mathematics Archive (www-gap.dsc.st-and.ac.uk/~history/).
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„dostatečná“, na rozdı́l od výtečného hodnocenı́ v literatuře, zeměpise a jiných předmětech. Jeho oblı́bený
předmět byla kromě literatury biologie.
V roce 1905 se zapsal na budapešťskou univerzitu,
kde zpočátku studoval práva, ale brzy tento směr opustil, protože mu připadal přı́liš nudný. Potom obdržel
osvědčenı́ potřebné k vyučovánı́ latiny a maďarštiny
na jednom gymnáziu, které nikdy nepoužil, ale na které
zůstal pyšný. Nakonec mu jeho profesor Bernát Alexander poradil, že ve studiu ilozo ie by mu pomohly nějaké
přednášky z matematiky a fyziky. Tak se dostal Polya
k matematice. Později žertoval, že „nebyl dost dobrý
ve fyzice a byl až přı́liš dobrý ve ilozo ii, takže matematika byla někde uprostřed“.
V Budapešti se učil fyziku od Eötvöse a matematiku
od Fejéra. Poté, co strávil akademický rok ve Vı́dni, kde
chodil na některé přednášky Wirtingera a Mertense,
zı́skal doktorát. Pak strávil většinu z dalšı́ch dvou let
v Göttingen, kde se setkal s mnoha dalšı́mi matematiky
– Kleinem, Carathéodorym, Hilbertem, Rungem, Landauem, Weylem, Heckem, Courantem and Toeplitzem.
V roce 1914 navštı́v il Pařı́ž, kde se seznámil s Picardem
a Hadamardem, a dozvěděl se, že Hurwitz pro něj zařı́dil mı́sto v Curychu. Toto mı́sto přijal a později napsal:
„Jel jsem do Curychu, abych byl blı́zko Hurwitzovi,
a byli jsme v těsném kontaktu asi šest let, od mého přı́jezdu do Curychu do Hurwitzovy smrti [v roce 1919].
Učinil na mne velký dojem, a pak jsem redigoval jeho
životnı́ dı́lo.“
V té době probı́hala prvnı́ světová válka. Ze začátku
měla jen malý vliv na Polyu, který byl prohlášen
neschopným služby v maďarské armádě kvůli zraněnı́ při fotbale. Ale později, když armáda stále zoufaleji potřebovala rekruty, a požadovala, aby se vrátil
a bojoval za svou zemi, jeho silně paci istické smýšlenı́
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ho vedlo k odmı́t nutı́. Kvůli tomu nebyl s to navštı́v it
Maďarsko po mnoho let a ve skutečnosti se mohl vrátit až roku 1967, padesát čtyři let po odchodu z vlasti.
Mezitı́m zı́skal švýcarské občanstvı́ a v roce 1918 se
oženil se švýcarskou dı́vkou, jménem Stella Vera Weber.
Mezi lety 1918 a 1919 publikoval práce v širokém spektru matematických oborů, jako byly nekonečné řady,
teorie čı́sel, kombinatorika, teorie volebnı́ch systémů,
astronomie a teorie pravděpodobnosti. V roce 1920
se stal mimořádným profesorem na ETH v Curychu
a několik let poté publikoval společně s Gáborem Szegö
knihu Aufgaben und Lehrsatze aus der Analysis (Ulohy
a věty z matematické analýzy), která byla hodnocena
G. I. Alexandersonem a L. H. Langem v Polyově nekrologu jako „mistrovské matematické dı́lo, které zajistilo
svému autorovi zvučné jméno“.
Tato kniha vyšla v roce 1925, poté, co Polya zı́skal
Rockefellerovo stipendium na pobyt v Anglii. Tam spolupracoval s Hardym a Littlewoodem na tématice, která
později vyšla knižně pod názvem Inequalitiess (Cabridge
University Press, 1936). V roce 1933 využil druhého
Rockefellerova stipendia k návštěvě univerzity v Princetonu Během pobytu ve Spojených Státech byl pozván H.
F. Blichfeldtem k návštěvě univerzity ve Stanfordu, kterou si velmi oblı́bil a která se nakonec stala jeho domovem. Na Stanfordu byl řádným profesorem od roku 1943
do svého odchodu do důchodu v roce 1953. Ale ještě
v roce 1973 zde měl svou poslednı́ přednášku – o kombinatorice. Zemřel 7. zářı́ 1985 ve věku 97 let.
Někteřı́ čtenáři budou chtı́t vědět o mnoha Polyových přı́spěvcı́ch k matematice. Většina z nich je
z oboru analýzy a jsou přı́liš odborné, než aby jim rozuměli laici, ale některé stojı́ za zmı́nku.
V teorii pravděpodobnosti je Polya zodpovědný za
nynı́ již standardnı́ pojem, „Central Limit Theorem“,
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dále za důkaz faktu, že Fourierova transformace pravděpodobnostnı́ mı́r y je charakteristická funkce, a že
náhodná procházka po celočı́selné mřı́žce se uzavře
s pravděpodobnostı́ 1, když a jen když dimenze mřı́žky
je nanejvýš 2.
V geometrii Polya nezávisle znovu spočı́t al sedmnáct rovinných krystalogra ických grup (prvnı́ výpočet E. S. Fedorova byl totiž zapomenut) a společně
s P. Nigglim pro ně navrhl označenı́.
V kombinatorice je Polyova „Enumeračnı́ věta“
nynı́ standardnı́m způsobem počı́t ánı́ kon iguracı́ na
základě jejich symetrie. R. C. Read ji popsal jako „pozoruhodnou větu v pozoruhodném článku a meznı́k
v dějinách kombinatorické analýzy.“
Kniha Jak to řešit byla napsána německy během
Polyova pobytu v Curychu. Ten skončil v roce 1940,
kdy ho situace v Evropě přinutila emigrovat do Spojených Států. Navzdory konečnému úspěchu knihy (čtyři
vydavatelé odmı́t li jejı́ anglickou verzi), ji vydalo nakladatelstvı́ Princeton University Press až v roce 1945.
V jeho rukou se kniha rychle stala, a stále je jednou
z nejúspěšnějšı́ch matematických knih všech dob.

