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Přehled přednášky 

• Tradice 
• Ruka - první počítač 
• Abakus Gerberta z Aurillacu 
• Metoda pro násobení - gelosia 
• Universální jazyk a stroj Raymunda Llula 
• Zairja, Ibn Khaldun - použití algoritmu 
• Al Tusí – přístroj zvaný „dvojice“ 
• Thabit ibn Qurra, Johannes Šindel a teorie čísel 
• Nákres Leonarda da Vinci  
• Schickardovy počítací hodiny 
• Napierovy hůlky 
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Tradice 

• Antické prameny     

• Astronomie a arabské země 

• Raný středověk 

 

• Boethius: Arithmetica,  

    používána plně od 11. a 12. století 

• Leonardo z Pisy,  Kniha o abaku, 1202 

• Ramon Llull, Raymondus Llulus 

• Johannes Sacrobosco: Algorismus vulgaris  

                                                                          od 1230 
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Kosmologické představy ve středověku  

• Omyl – středověcí lidé věřili, že 
Země je plochá (s výjimkou 
Norů). Navíc nevěřili, že 
hvězdy jsou pouhé body na 
obloze.  

• Hvězdy považovali za větší než 
Zemi.   

• Isidor ze Sevilly v 6. století 
věděl, že Slunce je větší a 
Měsíc menší než Země.  

• Maimonides ve 12. století 
odhadl, že každá hvězda je 9x 
větší než Země.  

•  Roger Bacon ve 13. století 
jednoduše tvrdil, že nejmenší 
hvězda je „větší“ než Země.  
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                          Astroláb 

• | • Astroláb je založen na 
mapě Hipparchově  

                  150 př. n. 

• Části:  

        1. mater (základní deska),   

         2. klimaty, tympanony 
(výměnné desky),   

         3. rete (síť),  

         4. koník, kobylka,  

         5. alhidáda  

(otočné zaměřovací pravítko. 
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Kosmos ve středověku 

 

Aristotelský kosmologický model 
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   K čemu používali naši předkové          
astrolábu? 

• | • Nalezení času východu a západu 
Slunce     výpočet délky dne a 
noci  

• Určení času ve dne i v noci 

• Zaměřit nebeské objekty na obloze 

• Určit aspekty horoskopu 

• Předpovídat změny poloh hvězd a 
planet a dalších objektů 
viditelných na obloze (komet atp.) 

• Vypočítat jaká část oblohy je 
viditelná v libovolném čase 
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Číslice gobar 
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Tradice 

• 13. století školy abaku, na rozdíl  

    od universit bez studia latiny studenti 

    získavali znalosti z praktické matematiky 

Maestri d’abbaco            učebnice Trattati d‘abbaco 

Liveri del abbecho 1290 - nejstarší text      

• Hledání kořenů, řešení rovnic, „cosa“, quantita“ - 
da Peretola  

• 14. století – Florencie – centrum škol abaku 

• Regola de cosa 
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Podle Bedy  
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Béda Ctihodný, Bede Venerabilis 
 
Výpočet kalendáře,  
 nepravidelných svátků - velikonoc 

Ukažte  4, 5, 30, 40 …  
Jak se liší 4 a 40?  



         Ruce v roli  
prvního kalkulátoru 

• Ruka – jednoduchý  

     kalkulátor  

     a mnemonická  

     pomůcka            1 

10 

11 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Gerbert z Aurillacu 

               později papež Silvestr II. (+ 1003) 

• Studoval v Cordobě, v Seville. 

• Vedl katedrální školu v Remeši. 

• Co mezi Saracény studoval? 

Ptolemaiův astroláb, Firmicovy spisy o osudu 

• Sestrojoval glóby, astroláby, počítadla a 
pozorovací trubice (předchůdce dalekohledu). 

• Vynalezl i kyvadlové hodiny. 

• Uvedl do západního světa arabské číslice. 
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Gerbertův abakus - konvergence  kultur 
• Gerbert,  Regula de Abaco 

Computi,  

• přehled pravidel  

• návod, jak sčítat, odčítat, 
násobit i dělit v novou 
metodou  

•  Přidružené dílo, Liber Abaci, 
Gerbertova studenta 
Bernelina, 

• je často zahrnována mezi 
práce Gerbertovy  

•  předbíhá o 200 let 
stejnojmenné dílo 
Fibonacciho.  

 

• Gerbert zavedl počítání  
  s indicko-arabskými číslicemi  
  na ploché rovné desce  
  s nakreslenými sloupci 
  pro jednotky, desítky, stovky …  
• apices – z lesních rohů, žetony 
popsané číslicemi, umísťoval na 
desku.  
• Nula nebyla nutná.   

13 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Gerbertův abakus, Limoges 1030 
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Gerbertův algoritmus pro dělení  
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Metoda gelosia  

• Benátské čtverce, Indická síť 

• Slouží k násobení nejen přirozených čísel, ale i 
desetinných zlomků 

• Rané zprávy o použití metody – v arabské 
matematice Ibu al-Banna al Marrakushi –  
2. pol. 13. stol. 

Leonardo z Pisy - Liber abaci – 1202, 1228 

Luca Paccioli – Summa de arithmetica - 1494  
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Algoritmy pro násobení 

• Metoda gelosia – jalousia 
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15. století – aplikace metody gelosia   

• Piero della Francesca:  Trattato d’abaco 
– Pojednání o perspektivě 

• Luca Pacioli Summa de arithmetica, geometria 
proportioni e proportionalita (1494) 
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                        1275 - Ars magna 
                        universální jazyk  

Ramón Llul 
Raimondus Llulus  
         (1232- 1316). 
Hledal všechny 
myšlenkové kombinace 
a užil k tomu čistě 
mechanické prostředky 
– soustředné otáčení 
desky. 19 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Prima Figura  
         První obrazec  
  
Přiřadil 9 písmenům 
Božské atributy 
36 spojovacích čar  
s různými atributy 
Např.  
Bonitas magna [est]. 
Dobro je veliké. 
Magnitudo gloriosa [est].. 
Velikost je slavená. 
Naopak: 
Velikost je dobrá. 
72 variací bez opakování. 
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Ramon Llul, Raymondus Llulus 

• F 

1275 – objevil logický přístroj, jehož  
pomocí mohl rozhodnout,  
zda je výrok pravdivý nebo nepravdivý. 
9 slov – atributy Boží – veritas, gloria,  
bonitas, magnitudo, durans, potens, sapientia, 
volens. 
                 Lze konstruovat důkaz Boží existence. 
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Druhý obrazec  
je pouze  
vizuálně-
mnemo 
technická 
pomůcka 
k zapamatování  
stálých vztahů. 



Ramon Llul, Raymondus Llulus 
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Ramon Llul, Raymondus Llulus 
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Tabulka vpravo: 
Llulus uvažuje všschny možné 
 způsoby, jak seřadit písmena 
 do dvojic.  
Získává 36 dvojic písmen ve 36 
komorách – Llulův název pro 
kombinace. 
Celkem je možností 72.  
„Vyprazdňování komor“ 
BC – bonitas magnitudo (Obr. 1) 
BC  - differentia, concordia  
(Relace) 
Dostaneme 12 výpovědí: 
Dobro je velké. Dobro je rozdílné. 
Dobro je shodné. Velikost je dobrá. 
… Shoda je dobrá. …  



           Ramon Llulus, Ars magna 

Mechanizace myšlení – ars Lluliana 

1232 –1315 
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Tabula generalis 
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B=Bonitas 
C=Magnitudo 
D=Duratio 
E=Potestas 
F=Sapientia 
G=Voluntas  
H=Virtus 
I=Veritas  
K=Gloria.  
 

6 celků 
 
1. Absolutní principy 
2. Relativní principy 
3. Typy otázek 
4. Subjekty 
5. Ctnosti 
6. Neřesti 

 
 

Písmeno T znamená  
oddělovač absolutních  
Principů. 
 
9 prvků x 3 = 84 
Každá z 84 trojic  
generuje 20 prvků. 
                                              BCTC čteme: Je-li dobro velké, když obsahuje shodné věci. 



Llulovi následníci 

• Llulovy myšlenky rozvíjel  

         Mikoláš Kusánský  v 15. století. 

• Giordano Bruno v 16. století - použil rotující kruhy 
Llulovy soustavy  jako nástroje umělé paměti, 
sloužily jako mnemotechnické pomůcky jeho 
mechanické paměti při jeho výkladech o rétorice 
a v diskusích.  

• Athanasius Kircher a Gottfried Leibniz v 17. století  

• Llulus je často považován za průkopníka 
informatiky, speciálně proto, že ovlivnil Gottfrieda 
Wilhelma Leibnize na přelomu 17. a 18. století. 
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Předchůdci Llula a zairja  
• Zairja (arabsky  ) , také se přepisuje  jako 

zairjah, zairajah, zairdja, zairadja nebo zayirga)  

      Přístroj užívaný středověkými arabskými astrology 
ke generování myšlenek mechanickými prostředky. 

    Název je odvozený z perského slova   zaicha 
(„horoskop; astronomické tabulky") a  daira 
(„kružnice"). 

• Ibn Khaldun   

    jej popisuje takto „odvětví vědecké magie písmen 
(symbolů),  používané některými představiteli tohoto 
oboru.  
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    Ibn Khaldun  
    a algoritmus 
       
      Vyber hvězdu.  
      Pozoruj ji od jejího východu. 
      Označ ji symbolem.  
      Zaznamenej její pohyby na obloze  

… 
 

 

                          Národní knihovna, Madrid 
 

Podle Ibn Khalduna  
je nejpodrobnější pojednání   
     „Za'irajah světa“ připisovaná  
      as- Sabtimu.  
Obsahuje tisíce operačních instrukcí 

ve stovkách řádek ve verších –       
 popisy algoritmů!  
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     Ibn Khaldun 
          1370  
    
• Je to technika nalézání odpovědí  

z otázek pomocí souvislostí mezi 
symboly výrazů užitých v otázce.   

• „Tyto souvislosti mohou sloužit 
pro poznání budoucích událostí.“  

• Navrhuje, že spíš než  
z nadpřirozeného tvrzení, že stačí 
soulad ve slovech mezi otázkou a 
odpovědí je lepší pracovat s 
pomocí techniky 

 
       „rozbíjení (lámání) dolů“, t. j. 

algebry  „breaking down“.  
 

• Kombinování číselných hodnot  
s písmeny a symboly otvírá nové 
metody mohou být vytvořeny. 
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Přístroj al-Marjáního – „Dvojice“ 

• Rukopis je uložen v  Rabatu.  

•  Ibn Khaldun popisuje stroj autora Al-Marjānī, 
1370   

• Podobný stroj byl objeven již dříve 

•  Připisuje se dokonce biblickému Enochovi. 
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Al-Tusiho „Dvojice”  

• Al-Tusiho „dvojice“ je   
matematický přístroj, 
který údajně objevil  

     Nasir al-Din al-Tusi  
    (1201 -1274).  
•  Malý kruh se v něm otáčí 

ve velkém kruhu. Velký 
kruh má dvakrát větší 
poloměr než menší kruh.   

• Otáčení kruhu způsobuje, 
že bod  na obvodu 
menšího kruhu osciluje 
lineárně podél průměru 
většího kruhu. 
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Abakus po Gerbertovi 

• Liber abaci – Leonardo  z Pisy, 1202 

•  Abakus Leonarda Pisánského není kalkulátor: 

    Leonardo užívá tento termín pro nový druh 
matematiky založený na indicko-arabských 
číslicích a nové metody počítání  

• Zavedl nové termíny: neznámá – res, radix,  

    x2  – quadratus, census, avere 

    x3  – cubus,  

    x4 – census de censu, censuum census                                                                            
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Astronomie = matematika = astrologie 

• Petr z Blois:  

   „Matematik je ten, kdo umí z polohy hvězd,  

   z aspektů na hvězdné obloze a z pohybů planet, 
objevovat věci, které se mají stát.“ 

• Adelard z Bathu: 

    „Astronomie popisuje celou formu světa, dráhy 
planet, čísla a velikost jejich oběžné dráhy a 
polohu znamení … . Díky této vědě člověk 
poznává nejen současný stav světa, ale i 
minulost a budoucnost … .“ 
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Astronomie ve středověku 
•  Je založena na geocentrickém modelu, který byl popsán 
Klaudiem Ptolemaiem kolem roku 150 n. l. v Almagestu na 
konci antického období. 
 
• Pravděpodobně  jen velmi málo tehdejších astronomů 
četlo překlad Almagestu, který byl přeložen do latiny   
                                     Gerardem z Cremony ve 12. století.  
 
• Místo toho se seznamovali s ptolemaiovským systémem  
z díla  Johanna Sacrobosca  De sphaera mundi    
 a z rozšířené učebnice známé pod jménem  Theorica 
planetarum.  
 
K řešení úloh předpovědi dráhy planet používali 
Alfonsinské tabulky a jejich různé modifikace, hlavně podle 
Thabita ibn Qurry.  
 
 Do Kopernika používali metodu „epicyklu na epicyklech“ 
 

34 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Thabit ibn Qurra 9. stol. 

• Thabit zobecnil Pythagorovu větu 
(podobně jako Pappos).  

• Zabýval se také trisekcí úhlu. 

• Byl srovnáván s Pappem  

   (v roli komentátora). 

 

• Zakladatel překladatelské školy 
(Eukleides, Archimedes, Ptolemaios, 
Eutocius).  

• Diofantos a Pappos byli Arabům  

     do 10. století neznámí.  
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Thabitovo dílo 

•  Matematické vzdělání získal   

    u Muhammada bin Musa bin Shakira,   

                 Dům moudrosti, Bagdad.  

 

• Thabit ibn Qurra do arabštiny přeložil řecká díla  
Archimedova, Apollonia  

    z Pergy do arabštiny a přeložil a komentoval  
Eukleidovy Základy  

   (19 rukopisů), Ptolemaiův Almagest  a Geographii, 
lékařské práce Galena z Pergamonu  
a Hippokrata z Kosu.  
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Thabitovo dílo 

• Thabitův překlad Archimedova díla  

    O pravidelném sedmiúhelníku byl objeven  

                                                          v 20. stol. 

• Zobecnění Pythagorovy věty 

• Věnoval se axiomu rovnoběžek 

• Studoval magické čtverce 

• Thabitova (Thebitova) čísla 

• Věta o spřátelených číslech  
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Pythagorova věta 

Eukleidés Thabit 
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Thabit a Pythagorova věta II 
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Thabitova a spřátelená čísla 
Předpokládejme, že  

• (1) h = 3 . 2n  - 1 Thabitovo číslo   

• (2) t = 3 . 2n - 1 - 1 

• (3) s = 9 . 22n - 1 - 1 

    jsou prvočísla.  

Potom (2nht, 2n s) tvoří dvojici spřátelených čísel, 
např. 220, 284.    

Fermat (1636), Descartes (1638),  zobecnil Euler.  

h = 2, 5, 11, 23, 47, 191, 383, 6143, 786431, 
51539607551 - Thabitova prvočísla. 
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Johannes Schindel, De numeris, 1437 
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Náčrtek  Leonarda da Vinci 
    Rukopisy - 
    téměř 700 stran se týkají:  
      
• architektury  
• geometrie  
• hudby  
• mechaniky  
• navigace  a map  
  
Madridské rukopisy :  
Codex Madrid I a  
Codex Madrid II. 

 
Ozubená kola jsou očíslována takto:  
Malé kolečko číslem 1  ,  
Větší kolo je očíslováno  10  
(Povšimněte si, že Leonardo podobně jako v 
dalších textech píše zrcadlově a zprava do leva.  
Je levák). 
 

42 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Leonardův přístroj pro počítání - replika 

• Raná verze v současnosti komplikovaného kalkulátoru: 
Leonardův mechanismus má konstantní poměr 10 : 1  

      na každém  na všech kolech. 
•  Při každém úplném otočení páky  jednotkové kolo se 

nastaví na novou cifru mezi nulou a devíti. V souladu s 
poměrem 10 : 1 desátý pohyb páky zaregistruje nulu zero 
a desetinné kolo přejde z nuly na jedna.  

• Další kola označují stovky, tisíce atd.,  
• jsou nastaveny na stejný poměr.  43 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Závěrečné poznámky o Leonardovi  
• Leonardo možná studoval vlastnosti soustavy ozubených kol, srovnával je 

se soustavou kladek; oba systémy mohou násobit síly, ale jen ozubená kola 
mohou vytářet nepřetržitý pohyb. Ve směru otáčení soustavy ozubených 
kol lze zrychlit rychlost rotace. Na stejné straně ukazuje složený kladkostroj. 

• Dodatky: 
  1. Leonardovy obrázky neukazují očíslování ozubených kol  (nutné pro 
kalkulátor). 
  2. Neukazuje nijakým způsobem množinu  operandů (rovněž nezbytný 
předpoklad, abychom mohli uvažovat o kalkulátoru). 
  3. Neukazuje žádný způsob zastavení ozubených kol v  přesných  
diskrétních pozicích (též nutné). 
  4. Dvě váhy ukazuje na dvou výstupech (není užitečné pro kalkulátor). 
  5. Použití  13- místních desetinných  tvarů čísel pro výpočty v 15. století   

            je otázka.  
 

• Tedy, pokud byl Leonardův mechanismus navrhován pro výpočty  
      (ale pravděpodobně nikoliv),  
     neovlivnil další vývoj mechanických zařízení určených k počítání. 
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Geoffrey Chaucer a astroláb, cca 1380 

• Astroláby sloužily majiteli jako „osobní počítač“, 
které umožňovaly řešit otázky astronomie planet 
a hvězd. 

• Pojednání o astrolábu  - pro svého synka Lewise, 
který v 10 letech projevoval důkazy o výjimečné 
schopnosti týkající se čísel a proporcí. 

• Mlynářova povídka -  astroláb s hudebními 
nástroji patřil do sbírky zahálčivého  a chlípného 
studenta  Mistra Mikuláše, když se připravoval 
svést pěknou mladou ženu svého starého a 
důvěřivého bytného ….  
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Geoffrey Chaucer a jeho doba 

• Mechanická verze astrolábu, závažím poháněné 
převody způsobovaly rotaci mosazné 
astronomické sítě (hvězdné mapy)  
a simulovaly tak východy a západy hvězd. 

 
• 1310-1330 Richard z Wallingfordu – využití 

ozubených kol různých průměrů k určení 
pravidelných jednotek času. 

• Vyzvánění hodin – svolávání mnichů  
    k pobožnostem – kanonické hodiny. 
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Georg Peuerbach a Regiomontanus 
Kolem roku 1450 zahájil Georg Peuerbach – Purbach  (1423–1461) 
přednášky o astronomii na vídeńské univerzitě. 
 
Regiomontanus (1436–1476), byl jedním z jeho studentů. 
 
Uspořádal své zapisky z Peuerbachových přednášek a později je vydal 
pod názvem Theoricae novae planetarum (1470).  
 
Tato „Nová teorie“ nahradila starou učebnici „vyšší astronomie“. 
 
Peuerbach také začal připravovat  přehled a komentáře k Almagestu. 
Zemřel, když dokončil 6 knih (kapitol), ale Regiomontanus pokračoval  
v jeho díle. 
 
Porovnával  svůj Almagest s řeckým rukopisem, který přivezl  
z Konstantinopole kardinál Bessarion. 
 
Teprve po vydání Regiomontanova díla tiskem v roce 1496  se 
ptolemaiovská astronomie stala široce známou v celé Evropě. 
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Věk objevů – orientace v prostoru 

•  Klasický text  - Ptolemaiova Geographia  
                                      (2. století n. l.) 
  
•  Byl přeložen do latiny  v 15. století  -   
                                překladatel   -  Jacopo d'Angelo. 
  
•  Poprvé vytištěn v roce 1475.  
 
•  I Regiomontanus pracoval na přípravě vydání pro tisk 
do posledních chvil života.  
 
•  Jeho rukopisy byly později užívány matematiky  
   v Norimberku,  
např. Johannem Wernerem. – metoda prostaphaeresis. 
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Mikoláš Kopernik 

•  Poslední velká událost na cestě k novověku je  
   dílo Mikoláše Kopernika (1473–1543).  
 
•  Krátce před rokem 1514 dospěl překvapující hypotéze,  
   že Země se pohybuje kolem Slunce. 
 
•  Zbytek života strávil hledáním matematického důkazu             
heliocentrismu.  
 
•  1543 - Když konečně De revolutionibus orbium coelestium       
bylo vydáno, byl Kopernik na smrtelné posteli. 
  
•  Porovnáme-li jeho práci s Almagestem,  
   můžeme ukázat, že Kopernik nebyl revolucionář,  
   ale typický renesanční vědec.  
 
Postupuje Ptolemaiovými metodami,  
a dokonce dodržuje i Ptolemaiův postup výkladu. 
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„Počítací hodiny“  Wilhelma Schickarda 

• Wilhelm Schickard narodil se  
 v jihoněmeckém  městečku 
Herrenberg v blízkosti 
Tübingen a vzdělání získal  
v teologickém  semináři  
rovněž v  Tübingen.  

• Stal se bakalářem  v  1609  a 
magistrem teologie v 1611.  
Od  roku 1613 do 1619 byl 
luteránským  knězem  
a potom profesorem 
hebrejštiny na  univerzitě 
Tübingen. 

• V roce 1631 se stal  
profesorem astronomie, 
matematiky a geodézie. 
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Setkání s  Johannem Keplerem 
•  Jednou z nejdůležitějších 

událostí jeho života   
      bylo setkání v říjnu 1617  

s astronomem Johannem 
Keplerem.  

• Kepler podobně jako Schickard 
studoval dříve teologii  
tübingenském semináři.  

• Kepler navštívil Tübingen 
během své cesty do 
Württemberska, navštívil 
svého starého přítele a učitele 
Michaela Maestlina (také 
Mästlin, Möstlin, or Moestlin, 
(1550-1631), slavného 
německého astronoma a 
matematika, který přijal 
Kopernikovu kosmologickou 
představu. 

Maestlin byl pravděpodobně patronem   
Schickarda (podobně podporoval dříve 
Keplera), protože tehdy nebyla 

akademická kariéra možná bez patrona. 
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Schickard – mimořádný talent,  
matematiku milující mladík 

• Kepler ve svém deníku popsal své první dojmy ze 
setkání se  Schickardem: 

       „V Nürtingen jsem se také setkal s mimořádným 
talentem, matematiku milujícím mladíkem 
Wilhelmem, velice šikovným mechanikem a 
milovníkem orientálních jazyků."  

        
• Od té doby do konce života Johanna Keplera   si 

Schickard  s Keplerem dopisoval,   spolupracoval  
s ním na vědeckém bádání, převzal péči  
o Keplerova syna—Ludwiga, který v Tübingen 
studoval, tvořil pro Keplera mědirytiny  
 a pomáhal Keplerovi při tisku jeho nových děl. Byl 
to jeden z jeho nejvěrnějších přátel. 

 
• A co je pro nás nejzajímavější — navrhl pro něj 

mechanický počítací stroj   
       Schickard jej popisuje jako počítací hodiny — 

počítací metr, byl to první mechanický počítací  
přístroj, který byl kdy vytvořen. 
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Dopisy na hvězdárně v Pulkově 
• Bohužel, stroj navržený  Schickardem kolem roku 1623, 

nevydržel do současnosti. Do dneška existují pouze  3 doklady 
o Schickardově stroji -  2 dopisy Schickarda  Keplerovi a 
náčrtek stroje s instrukcemi pro mechanika . 

• 2 dopisy byly objeveny slavným  životopiscem Johanna 
Keplera —Maxem Casparem, když v roce 1935 pracoval  
v Keplerově archivu, který je umístěn na hvězdárně v Pulkově  
blízko St. Peterburgu v Rusku. V roce 1774 byly Keplerovy 
rukopisy  zakoupeny ruskou carevnou Kateřinou II. Velikou 
(Екатерина II Великая).  

• Zatímco Caspar studoval kopii  Keplerových Rudolfinských 
tabulek, nalezl kousek papíru, který byl pravděpodobně užit 
jako záložka.  

• Na tomto kousku papíru byl  Schickardův  originální nákres 
stroje (z druhého dopisu Keplerovi ).  Později našel Max 
Caspar další stránky z těchto dvou dopisů. 
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Návod pro mechanika 

• V roce 1950 jiný životopisec  
Keplera—Dr. Franz Hammer 
(1898-1969), našel 
souvislost mezi dvěma 
dopisy z Pulkova a náčrtkem 
stroje  s instrukcemi pro 
mechanika to the 
mechanician 
(pravděpodobně pro  
Johanna Pfistera) 

• Schickardovy rukopisy 
(Schickardův náčrtník),  
ve württemberské zemské 
knihovně ve Stuttgartu . 
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 Návod pro mechanika 2 
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Kdo byl první? 
• Caspar a Hammer však nebyli první, kteří upozornili na Schickardův stroj.  

V roce 1718  publikoval jeden z prvních životopisců Johanna Keplera— Michael 
Gottlieb Hansch (1683-1749)  Keplerovu korespondenci, která zahrnuje 2 zmíněné 
dopisy  Schickarda Keplerovi. Dokonce připojil marginální poznámku Schickardi 
machina arithmetica u druhého dopisu o počítacím stroji.  
 

• V roce 1899 byl vydán ve stuttgartském  přehledovém časopise Stuttgarter 
Zeitschrift für Vermessungswesen starší článek o topografii Württemberska napsaný 
před mnoha lety a  pravděpodobně vydaný i jinde dříve. Jeho autorem byl slavný 
německý vědec, matematik  

                      Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger (1765–1831).  
 

• V tomto článku je Schickard zmíněn několikrát, a nikoliv pouze pro jeho důležité 
příspěvky k topografii: 

  
      “ ... Je podivné, že nikdo nezmiňuje, že  Schickard objevil počítací stroj. V roce 1624  

připravil jeden exemplář pro Keplera, ale byl zničen nočním požárem.”  
 
• Bohnenberger (známý také jako objevitel gyroskopického jevu)  podobně jako 

Schickard studoval a později byl povolán jako profesor  matematiky a astronomie  na 
univerzitu v Tübingen od 1798. 
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Před 100 lety 

• V roce 1912 v ročence Nachrichten des 
Württembergischen Vermessungstechnischen 
Vereins byl publikován náčrtek a poznámky  
o stroji z württemberské zemské knihovny.  

• Autor článku A. Georgi pravděpodobně nevěděl  
o dvou dopisech W. Schickarda, ale vycházel 
pouze z poznámky  prof. Bohnenbergera.  

• Dokonce tvrdil, že o Schickardově stroji věděl 
Leibniz, a obviňoval jej, že myšlenku počítacího 
stroje okopíroval.   

• Podle současných znalostí je to však zcela 
nepravděpodobné. 
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    Napierovy hůlky (kosti)  

• Napierovy hůlky jako  abakus: vytvořil je skotský  
     šlechtic John Napier pro násobení čísel.  
      Jsou založeny na metodě gelosia, inspirovány  

arabskou matematikou podle Fibonacciho výkladu v  Liber Abaci.  
• Také vydal  Rabdologiae (z řečtiny ῥάβδoς [r(h)abdos], „tyč, hůl" a  

"studium") v  Edinburgu ve  Skotsku na konci roku 1617.  
• Použil tabulku pro násobení jednociferných čísel a násobení převedl 

na sčítání a příp. dělení na odčítání.  
• Pokročilí mohli dokonce s pomocí Napierových hůlek hledat druhé 

odmocniny.  
• Poznámka: Napierovy hůlky nejsou totéž co  logaritmy, které jsou 

také se jménem  Napiera spojovány. 
• Abakus sestává z ohraničené desky a hůlek, na něž je vepsána „malá 

násobilka“;  uživatel umístí na desku vybrané Napierovy hůlky, podle 
toho, která čísla chce násobit, viz příklad.  
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Napierovy hůlky 
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Napierovy hůlky - příklad 

• Násobte číslo 4896 sedmi. 
       Výpočet probíhá zprava, sčítáme cifry úhlopříčně.  

 
• První cifra zprava je 2, druhá . Dále je součet cifer 

12. Napíšeme 2 a 1 převedeme do dalšího řádu, 
atd. 

•      Opakováním tohoto postupu dostaneme      

 výsledek násobení:                                                  

 34 272 

 4896 x 7 = 34 272  
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Příklad násobení 
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Napierovy hůlky nebo kosti, tyčky 
(Napier bones)  

• John Napier  
            (1550 – 1617) 
• Tato metoda skvěle 

zjednodušila numerické 
výpočty.  

• Souvisí s objevem 
logaritmů.  

• Rozšířena mezi 
matematiky, navigátory, 
výpočtáři, astronomy a 
„fyziky“. 

 62 Alena Šolcová, ČVUT v Praze 



Děkuji za pozornost! 
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