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Od náhodnosti a nepředvídatelnosti 
k hledání matematických pravidel.

Triumf Descartovy Geometrie. 
Pascalův trojúhelník.

Weierstrassova funkce. 

Chaos a efekt motýlích křídel. 

Kochova křivka. 
Od Peanovy křivky k problému
obchodního cestujícího.
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Triumf Descartovy Geometrie

1637 La Geométrie
René Descartes:               
Pomocí lze algebry 
analyzovat vlastnosti                              
geometrických  tvarů a  obrazců. 

• Ukázal, jak vyjádřit body v rovině pomocí reálných čísel 
a jak vyjádřit křivky a klasifikovat je pomocí rovnic. 

• Fermat a Descartes podnítili vznik analytické geometrie.
• I když Descartes nepoužívá „kartézskou souřadnou 

soustavu“, dějiny exaktních věd v dalších stoletích jsou 
sledem komentářů k jeho dílu. 
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Edwin A. Abbot: Plochozemě (Flatland)

• Viktoriánské sci-fi, satirický román, 1884
• Hlavním hrdinou je kupec Čtverec.
• Zdá se mu sen o návštěvě Přímkozemě.
• Přímkozemě je jednorozměrný svět, kde žijí krátké úsečky a 

body, které se mohou pohybovat jen po jediné přímce.
• Čtverec se bodům snaží vysvětlit různorodost tvarů žijících 

v Plochozemi (úsečky-ženy, trojúhelníky – pracující muži a 
vojáci, čtverce – příslušníci středního stavu).

• Čím více má v tomto světě někdo stran a úhlů, 
tím má ve společnosti vyšší postavení.

15. 4. 2021 Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze 4



Plochozemě – Romance mnoha dimenzí

• 1838 – 1926
• kněz, učitel, znalec díla 

Francise Bacona, 
matematik,

• Flatland, 1884 (česky 2013)
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Bernard Bolzano (1781 -1848)

• Spojitá funkce, která nemá 
nikde derivaci, 1820

• 1. iterace

• Objevil Martin Jašek.

– Dimenze grafu

– Ns(F) = 5, s = 1/3, i = 1
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Bolzanova funkce bez derivace

function [a,b]=bolzano(x,y);

n=length(x);
a(1)=x(1);
b(1)=y(1);
for i=2:n

x0 = x(i-1);
y0 = y(i-1)
dx = x(i)-x(i-1);
dy = y(i)-y(i-1);
a = [a, x0 + 3/8*dx, x0 + 

5/8*dx x0 + dx];
b = [b, y0 + 5/8*dy, y0 + 

3/8*dy y0 + dy];
end
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Karl Weierstrass (1815 – 1897)

Weierstrassova
funkce

18. června 1872

• Královská 
pruská akademie věd

• Pro a kladné celé číslo a 
0 < b < 1

• 1872 objevil spojitou 

nediferenciovatelnou

funkci
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Fraktální krajina

• Členitost, drsnost pobřeží, hor, oblaků, stromů 

• Fraktální krajina – mezi dvojrozměrným a 
trojrozměrným světem 

• Fraktály jsou charakteristické tím, že jejich 
dimenze je fraktální, není celočíselná.

Jak se objekt může dostat 
do fraktální dimenze?
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Lorenz a efekt motýlích křídel

Edward Norton Lorenz

(1917 – 2008)

americký matematik 
a meteorolog nalezl 
charakteristický rys chaosu. 

• Zcela drobné změny 
počátečních podmínek 
vedou 
k nepředvídatelným 
a naprosto rozdílným 
výsledkům. 

•

• 1963 – poznamenal, že 
motýl, který v jednom 
místě na světě zamává 
křídly, může ovlivnit 
počasí tisíce kilometrů 
daleko.
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Norbert Wiener (1884 – 1964)

Nejvyšším posláním 
matematiky 

je nalézat skrytý pořádek 
v chaosu, 

který nás všude 
obklopuje.
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Lorenzův atraktor

• Zásadní význam pro dynamické 
systémy přinesl Lorenzův atraktor
-- jednoduchý systém popsaný 
třemi diferenciálními rovnicemi. 
Vyjadřuje 
(za silně zjednodušených 
podmínek) 
rovnice vynucené konvekce 
v atmosféře. 

Tato soustava rovnic však nemá 
analytické řešení, má pouze 
numerické.
Je velmi citlivá na vstupní 
parametry 

a vykazuje výrazně
chaotické  chování.

Soustava 
diferenciálních rovnic:

dx/dt =  σ(y – x)

dy/dt =  x(r – z) - y

dz/dt =  xy - bz
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Paradox pobřeží

• Lewis Fry Richardson
(                         (1881 – 1953)

• Je také původcem teorie, 
že pravděpodobnost vzniku 
vojenského konfliktu mezi 
dvěma státy je funkcí délky jejich 
společné hranice. Studium hranic 
států ho přivedlo k myšlenkám, které 
lze považovat za základní v moderním 
studiu fraktálů.

• Vztah mezi délkou měřícího nástroje 
ε a celkovou zjištěnou délkou pobřeží 
L lze vyjádřit parametrem D, tedy 
fraktální dimenzí.

• Benoît Mandelbrot (1924 – 2010)
___________________________

• Vztah D je vztah mezi počtem měřidel 
N a jejich délkou ε. 

• Pro hladkou křivku (např. kružnice) 
N(ε) = c/ε, kde c je konstanta.

• Pro fraktální křivku se vztah změní 
takto: N(ε) = c/εD

D odpovídá tradičnímu pojetí dimenze 
(přímka …1, rovina …2, …), ale může být 
také zlomkem.

Mandelbrot udává pro britské pbřeží
dimenzi 1, 26.
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Blesk a pobřeží
fraktální charakter
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Sierpinskiho trojúhelník

• Z dvojrozměrného rovnostranného 
trojúhelníka vyřízneme ze středu rovnostranný 
trojúhelník.

• Vznikne tvar složený ze tří menších 
rovnostranných trojúhelníků.

• Postup budeme opakovat … . 
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Sierpinskiho trojúhelník

• Jak porozumět dimenzi objektů?

Zkoumejme změnu plošných měr v závislosti 
na změnách jejich délkových měr.

Když se strany dvojrozměrného trojúhelníka 
dvakrát prodlouží, jeho obsah se zvětší čtyřikrát.

Když ale zdvojnásobíme délky vnějších stran 
Sierpinského trojúhelníka a vytvoříme větší 
Sierpinského trojúhelník, jeho obsah nebude 
čtyřnásobný. 
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Sierpinského trojúhelník

• Prodloužením délek stran na dvojnásobek se 
obsah Sierpinského trojúhelníka 
zvětší jen třikrát, nikoliv čtyřikrát.

• Větší trojúhelník lze složit z pouhých 3 kopií 
původního trojúhelníka. Proto ST není 
dvojrozměrný. 
Má dimenzi log 3/log 2 = 1, 585. 
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Sierpinskiho trojúhelník
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H-Dimenze a Sierpinski trojúhelník

• Z obrázků je patrno, že faktor změny měřítka 
s=2, počet vzniklých částí N(s)=3. Dle vzorce je 
tedy soběpodobnostní dimenze rovna:

• D2 =  log 3 / log 2 = 1, 584962501

• I Sierpinského trojúhelník je tedy fraktálem.
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Sierpińskiho síto
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Wacław Franciszek Sierpiński (1882 – 1969), 
polský matematik, 
věnoval se teorii čísel, teorii množin a topologii.



Pascalův trojúhelník
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Blaise Pascal a jeho trojúhelník

• 1623 – 1662
• Práce o trojúhelníku v roce 1654  
• Souvislost s Sierpinskiho

trojúhelníkem:
Když sudá čísla Pascalova trojúhelníku
zaplníme a lichá nahradíme mezerami:
• 1986 – studium nových 

materiálů pro těsnění,
výzkum supravodivého 
těsnění v magnetickém poli
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Skrytá myš!
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Hausdorffova dimenze

Kvantifikace složitosti
Soběpodobnost

Profesor na Univerzitě 
v Bonnu, židovského původu. 
Je považován za jednoho ze zakladatelů 
moderní topologie, zabýval se 
vlastnostmi funkcí a teorií množin.
Když měl být v roce 1942 poslán do 
koncentračního tábora, spáchal  spolu se 
svou ženou a švagrovou sebevraždu.

„Odpusť nám. Tobě a našim přátelům 
přejeme, abyste se dožili lepších časů.“  
Z dopisu příteli.

Felix Hausdorff
(1868 -1942)
• V roce 1918 –
našel způsob, 
jak definovat 
dimenzi 
složitějších 
množin a křivek.

HD slouží 
ke kvantifikaci 
nerovnosti, složitosti
a chování objektů
při různých měřítkách.
Uplatňuje  se např.
v geologii, biologii
nebo ve výtvarném
umění … 
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Cantorovo diskontinuum

• Z obrázku je patrná konstrukce Cantorova
diskontinua. 

• Faktor změny měřítka s = 3 (úsečka je dělena 
na třetiny) a počet vzniklých částí N(s) = 2. 

• Z toho plyne, že soběpodobnostní (a tedy fraktální) 
dimenze je rovna:

D3 = log 2 / log 3 = 0, 60929753

• Tato dimenze ostře větší, než její topologická 
dimenze (DT= 0), Cantorovo diskontinuum je fraktál.
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Příklady

• Křivka, která se klikatí a 
kroutí tak, že částečně 
vyplňuje rovinu, bude 
mít Hausdorffovu
dimenzi větší než 1.

• Čím více bude vyplňovat 
plochu, tím více se bude 
H-dimenze blížit ke 2.

• Nekonečně zprohýbaná 
Peanova křivka má 
H-dimenzi 2. 
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Giusseppe Peano

• Peanova křivka – první varianta
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Vločka Helge von Kocha, 1904
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Niels Helge von Koch (1870 – 1924)
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Hausdorffova dimenze Kochovy křivky

• Z obrázků je patrná 
konstrukce Kochovy 
křivky. Faktor změny 
měřítka je s=3, počet 
vzniklých částí je N(s)=4.

• D3 = log 4 / log 3 = 

1, 261859507

• Tato dimenze je větší, než 
dimenze topologická 
(DT=1), proto je Kochova 
křivka fraktál.
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Další příklady Hausdorffovy dimenze

• Mořské pobřeží 

1, 02 – 1, 25

• Sierpinského koberec 

1, 58

• Peanova křivka

2

Mengerova houba

2, 72

• Hilbertova křivka –
dimenze?

15. 4. 2021 Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze 31



Hilbertovy Základy geometrie

• 1899 – Grundlagen der Geometrie – přeloženy 
do mnoha jazyků.  

• Hilbert jako zakladatel axiomatické školy 
měl vliv na formalizaci algebry a analýzy.

• Zajímal se o všechny aspekty čisté 
matematiky:

např. zavedl pojem prostoru – Hilbertova, 
později Banachův prostor …  nebo se 
zabýval vyplňováním prostoru křivkami … etc.
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Hilbertova křivka
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Vyplňování prostoru křivkami

• Hilbertova 
křivka – 1891

Hilbertova křivka ve 3D
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H-dimenze aneb co není fraktál?
K definici fraktálu lze použít pojmu soběpodobnost. 

• Definice fraktálu pak může znít:  Fraktál je tvar tvořený částmi podobnými 
celku.  

• Soběpodobnost sama o sobě není postačující podmínkou k tomu, aby byl 
objekt prohlášen za fraktál. 

Například

• Úsečka může být složena z menších úseček, 

a přesto není fraktálem. 

• Čtverec může být složen z menších čtverců, 
a přitom není fraktálem. 

Přesto nám tyto nefraktální objekty pomohou pochopit myšlenku 
soběpodobnostní dimenze, kterou pak použijeme na skutečné fraktály.

• Prohlédněme si obrázek  vlevo. Úsečka, čtverec i krychle jsou na něm 
rozděleny na kopie celku s faktorem změny měřítka s=3. Vztah mezi 
počtem částí N, na které se množina rozdělí a mezi faktorem změny 
měřítka je dán vztahem:

log N(s) = Ds log s => Ds = log N(s) / log s

Ds je hledaná soběpodobnostní dimenze. 

Pro úsečku je soběpodobnostní dimenze Ds=1,
pro čtverec 2 a pro krychli 3, 

tedy nejde o fraktály, jak již ostatně víme. 
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Přehled o H-dimenzích různých fraktálů

List of fractals by Hausdorff dimension

Karl Menger

(1902 – 1985)

• Mengerova houba
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Thueova-Morseova posloupnost

Axel Thue (1863 – 1922), 
norský matematik,

syn námořního

kapitána

Marston Morse 
(1892 – 1977), Američan

• TM posloupnost je 
binární posloupnost, 
která začíná 01101001

• Thue v roce 1906 ji uvedl 
jako příklad aperiodické 
posloupnosti, rekurzivně 
spočetný řetězec 
symbolů.

• Morse v roce 1921 ji 
použil v diferenciální 
geometrii.
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Thueova-Morseova posloupnost 

Generování TM
posloupnosti

• Začneme 0.

• 0 -> 01, 1 -> 10

• Zapíšeme další 
generace: 0, 01, 0110, 

01101001, 
0110100110010110

(některé členy nebo jejich 
části jsou palindromy).

• TM posloupnost je 
soběpodobná.

• Když odebereme každý 
její druhý člen 
dostaneme původní 
posloupnost.

• Když odebereme každý 
druhý pár také.
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Soběpodobnost

• Pokud daný útvar pozorujeme 
v jakémkoliv měřítku či 
rozlišení, pozorujeme stále 
opakující se určitý 
charakteristický tvar (motiv).

• Mívá na první pohled velmi 
složitý tvar, ale je generován 
opakovaným použitím 
jednoduchých pravidel.

• Fraktály jsou na první pohled 
nejsložitější geometrické 
objekty, které současná 
matematika zkoumá, mají však 
často překvapivě jednoduchou 
matematickou strukturu.
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Krása a vlastnosti 
Mandelbrotovy množiny.

• Gaston Julia
(1893 – 1978)                                                    

• Pierre Fatou
(1878 – 1929)

popsal ji 

v roce 1905.
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Mandelbrotova množina

• Mandelbrotova množina je dána rekurzivním předpisem:

• Mandelbrotova množina je tvořena těmi body v komplexní 
rovině, které po nekonečném počtu iterací předchozí 
funkce nedivergují. Začíná se v bodě, který leží v nule (tedy 
z0 = 0+i0). Parametrem je přitom komplexní číslo c.

• Hranice Mandelbrotovy množiny je vlastně „čára“, 
proto je její topologická dimenze rovna 1. 
Dá se dokázat, že Hausdorffova dimenze 

Mandelbrotovy množiny se rovná dvěma.
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První znázornění 
Mandelbrotovy množiny

1978 - Robert Brooks, Peter Matelski

Please do not suggest that I and my coauthor Brooks
were employees at IBM.

We were postdocs at a research university: 
SUNY Stony Brook. Our work was
done in late 1978 and January 1979. John Peter Matelski

1980 – Mandelbrotův článek: 
Fraktální aspekty iterace (kvadratických funkcí) 
pro komplexní (parametr a proměnnou),
Annals of the New York Academy of Sciences

Robert Brooks
1952  - 2002

Mandelbrotova množina silně přitahuje 3 velmi rozdílné skupiny lidí, 
z nichž já patřím ke všem třem: 
lidi se zájmem o obrázky, o složitost a o čistou matematiku. 
B. Mandelbrot, Fraktalista, str. 167   
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První znázornění 
Mandelbrotovy množiny
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Jak spolu souvisí 
chaos, fraktály a teorie čísel?

• Souvislost s Feigenbaumovou
logistickou rovnicí 

• Souvislost mezi Fibonacciovými čísly a 
Mandelbrotovou množinou

• Souvislost s Mersennovými čísly a 
Fermatovými čísly 

(viz Kouzlo čísel – 2. vyd., str. 199 - 209)
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Otec fraktálů - Mandelbrot

• 1924 - 2010
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Mandelbrot - fraktalista
• V úvodu Mandelbrot 

věnuje své vzpomínky: 
Památce Johanna Keplera, 
který spojil starověké údaje 

se starověkými hračkami 
a založil přírodovědu.

3 části:
1. Jak jsem se stal vědcem
Dětství ve Varšavě  do roku 1936, pak do Paříže 

2. Má dlouhá a složitá škola vědy a života
Rozhodování mezi l’Ecole polytechnique a l’Ecole normale supérieure
Vliv strýce Szolema
Učitelé: Paul Lévy etc.

3.      Plodná třetí fáze mého života
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• …

15. 4. 2021 Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze 50



Mandelbrot a jazyk matematiky 

• Nechuť k nadbytečné přesnosti a přísnosti

• Odpor vůči formální (formalizované matematice)

• Někdy bez upozornění mění značení nebo chybí 
pravá strana rovnice (podle zkušenosti 
překladatele doc. Jiřího Fialy – i ve 4. vydání)

• Neologismy – fractal, plurál – fractals (navals),

Po sporech zavedl ve francouzštině termín „la 
fractale“ v rodě ženském.

• Mandelbrotův bohatý slovník klade na čtenáře 
vyšší nároky než obvyklý matematický text.
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První Mandelbrotova motivace

• Keplerovský sen

• Návštěva Prahy  
1996 Dimatia

– František Kupka       

(1871-1957)

– Johannes Kepler

(1571-1630)

– Mysterium cosmographicum

– Astronomia nova

– Rudolfinské tabulky, použití logaritmů
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Mandelbrotův odkaz 

• Nechce nás něčemu „naučit“.

Chce nám ukázat, 
že příroda je mnohem bohatší, 
než aby na ni stačila jen stará geometrie

a že tou opravdovou elementární geometrií 
je „fraktální geometrie přírody“.

Chce změnit naše myšlení. 

(Podle  + Jiřího Fialy, 2002)
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Aplikace - Olbersův paradox

• Hypotéza rovnoměrného rozdělení nebeských 
těles je neudržitelná. 

Johannes Kepler

• Pokud by tomu tak bylo, nebe by bylo v noci 
černé.

Olbers 1823

• Distribuce hvězd a galaxií
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Problém obchodního cestujícího (POC)

• 1930 – poprvé uvedl Karl Menger ve Vídni
• Vedl ke studiu obecných počítačových metod.
• POC  je počítačová úloha k nalezení optimální trasy.
• Teoretikové se však zabývají otázkou: S jakou efektivitou 

může počítač daný úkol vyřešit?
• Funkce časové složitosti: lineární, kvadratická, 

exponenciální …
• V 60. letech zavedena klasifikace NP. Nikdo zatím 

nedokázal, že třídy problémů P a NP splývají, 
ani že jde o různé třídy.

• Podle Cooka, 1971: 
NP problém je NP úplný, jestliže by objev polynomiální 
procedury vedoucí k jeho řešení znamenal, že kterýkoli jiný 
NP problém může být řešen polynomiálně.
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Johann Heinrich Lambert 
(1728 -- 1777)

Nalézáme filosofy 
bez jakýchkoli znalostí matematiky

a naopak matematiky 
bez filosofických znalostí.      

To vůbec neprospívá
ani filosofii ani matematice

a již ne vůbec pravdě.  

J. H. Lambert:  Anlage zur Architectonik oder Theorie des Ersten und des 
Einfachen in der philosophischen und mathematischen Erkenntnis, Riga 
177
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