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Motto: Může-li se něco pokazit, pokazí se to. (Murphyho zákon)

Všichni děláme chyby. Mladí i staří, hlupáci i géniové, řešitele a orgy PraSátka nevy-
jímaje. (Cože? Orgy? No to je nehorázná leš.) A my, kdo se často zabýváme hledáním
řešení matematických úložek, máme to pochybné štěstí dopouštět se chyb i tam. Ně-
kdy jde o chybu nepřehlédnutelnou a tudíž vcelku neškodnou; jindy se nám potvůrka
důmyslně schová a my ji pak, nic zlého netuše, spokojeně odevzdáme v písemce.

Tato přednáška vás nenaučí, jak se chybám vždy vyhnout – jsem přesvědčena, že to
ani nejde. Ukáže vám ale různé metody a finty, jak chybu odhalit a při troše štěstí
i zneškodnit.

Dává to smysl?

Právě jsme spočetli výsledek a s radostí ho podtrháváme, jako správní pečliví stu-
denti, dvojitou čarou. Máme tedy hotovo? Opravdu už můžeme být spokojení? Ne
tak docela. Zbývá položit si zcela zásadní otázku: dává náš výsledek smysl? Není to,
co nám vyšlo, náhodou silně podezřelé? Pochopitelně může výsledek dávat perfektní
smysl a být přitom zcela špatně. Mnohdy nás ale kritický pohled může zachránit.

Redukce na speciální případy

Ne vždy jsme schopní pochopit význam vzorce skrz naskrz; může jít o něco velmi
komplikovaného a nabubřelého, co přesahuje náš rozhled. Přesto však můžeme odhalit,
že ta hromada písmenek je docela špatně, zjistíme-li, co říká pro jednoduché speciální
případy. Oblíbené je dosazení 0, 1, −1, případně jiných vhodných malých čísel, jedné
společné proměnné místo několika, zkoumání mezních případů, . . . Příklad použití
v praxi:

Nepřítel: Hele, právě jsem spočítal, že
∞
∑

i=0

(k − 1)i(i4 + 2i3 + i)

(k!)2 + (i!)2
=
2ek

k!π
.

To je, co? To bys ty nikdy nedokázal!

Vy: To je přece pitomost! Vždyť pro k = 1 by to znamenalo, že 2e
π
je nula! Prohrál

jsi, saláte.

Krása symetrie

Symetrie je cosi, nad čím zaplesá srdce mnohého matematika a co nám pomůže odhalit
spoustu chyb. Mnohdy jsou totiž v zadání úlohy některé věci „rovnocennéÿ, záměnné
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. . . . Potom řešení, které jednu z nich oproti ostatním nějak zvýhodňuje, je nutně
podezřelé. Tvrdí-li někdo, že vzorec 2(a2 + b) vyjadřuje obvod obdélníka se stranami
délek a a b, pak se hluboce mýlí; chudák obdélník by pak musel po překlopení na bok
svůj obvod změnit.

Chvála pozitivního myšlení

Sčítáme-li kladná čísla, výsledek nesmí za žádnou cenu být záporný. Ani tehdy, když
je to suma nekonečná! Počítáme-li určitý integrál (ať už to je cokoliv) z nezáporné
funkce, i tehdy by nás záporný výsledek měl patřičně znepokojit. U předmětů by
neměly vycházet záporné objemy! Zdánlivě banální pozorování, ale je dobré nebrat
jej na lehkou váhu.

Rozměry

Fyzikální výpočty nabízejí další výbornou možnost kontroly – fyzikální jednotky.
Dojdeme-li k mezivýsledku 25W + 1Ω, vidíme, že je někde cosi shnilého. Co si ale
počít v matematické úloze? Ukážeme si, že mnohdy lze proměnným uměle přisoudit
fyzikální rozměr, budeme-li si počínat obezřetně, a získáme tak skvělý nástroj pro
odhalování chyb.

Zatoulané předpoklady

Pokročilejší matematik se nespokojí jen s výpočty, zajímá se také o důkazy. Tvr-
zení, které dokazuje, má většinou několik (patří-li do matematické analýzy, pak často
nechutně mnoho) předpokladů. Předpoklady slouží k tomu, abychom je v důkazu
použili.
Pokud jsme tedy dokázali závěr a na některé předpoklady se ještě nedostalo, je oči-
vidně cosi v nepořádku. Možná se nám podařilo dokázat silnější tvrzení! Pak jsme
pašáci a podezření bylo zcela nespravedlivé. Prozatím ale nebuďme tak sebevědomí
a zamysleme se, zda ono tvrzení s vynechanými předpoklady vůbec ještě platí.
Věnovat zvýšenou pozornost předpokladům se vyplácí i tehdy, snažíme-li se nějakému
tvrzení a jeho důkazu porozumět. Máme jasno, kde se jaký předpoklad použil? Proč
tam je? Pokud ne, možná jsme vlastně nic nepochopili.

Několik perliček na konec

Příklad.

−1 = (−1)3 = (−1)
6

2 =
√

(−1)6 =
√
1 = 1.

Tvrzení. Nechť p1, p2, . . . , pn je n ≥ 2 různých přímek v rovině, žádné dvě nejsou
rovnoběžné. Potom všechny tyto přímky mají společný bod.
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Důkaz: Použijeme matematickou indukci. Pro n = 2 tvrzení platí, každé dvě různo-
běžné přímky se protínají.
Nechť tvrzení platí pro n = n0, mějme n = no + 1 přímek p1, . . . , pn. Podle in-
dukčního předpokladu mají přímky p1, p2, . . . , pn−1 nějaký společný bod, označme
ho x. Podobně přímky p1, p2, . . . , pn−2, pn mají společný bod, označme jej y. Přímka
p1 leží v obou skupinách, proto obsahuje jak x, tak y. Totéž platí pro přímku pn−2.
Poněvadž p1 a pn−2 jsou podle předpokladu různoběžné a protínají se tedy jen v jed-
nom bodě, platí x = y. Tedy všechny přímky p1, . . . , pn mají společný bod.
Opravdu?
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