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Matematické dĤkazy
Matematika je exaktní vČda. PĜesná vČda. Nepoužívá žádné kdyby, možná. Nepoužívá žádné slovní
hrátky a kliþky. Netvrdí, že nČco jiného Ĝíká, nČco jiného myslí a nČjak jinak to vyznívá. Vše je
jednoznaþnČ a jasnČ definované. Výroky jsou buć pravdivé, nebo nepravdivé, a nebo o jejich pravdČ
neumíme rozhodnout. Nebojíme se to ale pĜiznat.
Tady bych se chtČl na chvíli zastavit. Výrok je tvrzení, u kterého má smysl otázka, zda je pravdivé þi
nepravdivé. Na odpovČdi nezáleží. To by pak rĤzná tvrzení byla, nebo také nebyla výrokem jen podle
toho, kdo tvrzení posuzuje. JistČ existují tvrzení, o kterých vím, že jsou pravdivá. Jsou to tedy výroky.
Aþkoli Vy nedokážete posoudit, zda pravdivé, nebo nepravdivé. A naopak. Sami znáte výroky, o
kterých autor neví vĤbec nic.
Tvrzení: Mimo sluneþní soustavu existuje život. Toto tvrzení je výrok. My jen nevíme, zda pravdivý
nebo nepravdivý. Takovým výrokĤm se Ĝíká hypotézy.
I matematika má spoustu hypotéz. ýili výrokĤ o jejichž pravdivosti si každý mĤže myslet své, ale
dĤkaz nemáme. Hledání dĤkazĤ je nČkdy mnohem zajímavČjší než samotný výrok.
PĜíkladem matematické hypotézy je napĜ. Goldbachova hypotéza, která tvrdí, že každé sudé pĜirozené
þíslo vČtší než 2 je souþtem dvou prvoþísel. Je to výrok, ale dĤkaz jeho pravdivosti ještČ nebyl
nalezen.
Abychom nČjaký výrok mohli považovat za pravdivý, musíme ho dokázat. Bez dĤkazu o žádném
výroku nemĤžeme Ĝíci, že je pravdivý. O zpĤsobech, jak výroky dokazovat, si nČco povíme.
Na úvod ale musíme pĜiznat, že obecný návod poskytnout nemĤžeme. Nic takového neexistuje.
Mohli bychom napsat nČkolik knih plných matematických dĤkazĤ. Jednotný postup ale není.
V dĤkazech se þasto používají finty a triky, které nás samotné tČžko mohou napadnout.
Než se pustíme do samotných dĤkazĤ, povíme si nČco o matematických vČtách a výrocích. Jejich
pravdivost pak budeme dokazovat.
Matematické vČty mají nejþastČji tvar implikace. Tedy výrok, který nČco pĜedpokládá. A
z pĜedpokladĤ už plyne platnost závČru.
PĜíkladem je snadný výrok. Jestliže je trojúhelník rovnostranný, pak je rovnoramenný (Rovnostranný
trojúhelník je takový, který má všechny tĜi strany stejnČ dlouhé. Rovnoramenný trojúhelník je takový,
který má dvČ strany stejnČ dlouhé.). Tento výrok je jednoduchý a není tĜeba ho dokazovat. Je to
zĜejmé. Chci ale ukázat, jak s vČtami správnČ pracovat. Máme trojúhelník. Nevíme o nČm nic. Když
nám nČkdo Ĝekne, že je rovnostranný, tak já mĤžu Ĝíct, že je rovnoramenný, a budu mít jistotu, že
Ĝíkám pravdu. PĜedpoklad vČty ale musí být splnČn. Jeho pravdivost musí platit. Potom je splnČn i
závČr. Pokud ale pĜedpoklad neplatí, tak nevíme nic. Pokud trojúhelník není rovnostranný, tak ještČ
poĜád mĤže být rovnoramenný. NicménČ nemusí platit ani to. Ta naše vČta zkrátka funguje jen tehdy,
když víme, že trojúhelník je rovnostranný. Tedy jen když jsou splnČny pĜedpoklady. Jinak nevíme nic.
Další vČc, na kterou je dobré upozornit je, že implikace jsou jednostranné. Tedy, že platí jen jedním
smČrem. Pokud prohodíme ve výroku pĜedpoklad a závČr, dostaneme výrok jiný, který už pravdivý
být nemusí. Takový výrok se nazývá výrok opaþný. Na to se þasto zapomíná.
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VČta: Pokud je trojúhelník rovnoramenný, pak je rovnostranný. Tato vČta je samozĜejmČ nepravdivá.
Existuje totiž jistČ rovnoramenný trojúhelník, který není rovnostranný, napĜ.:

6 cm

6 cm

2 cm
Našli jsme tedy protipĜíklad a ten vČtu vyvrací. Další pĜíklad (idealistický, který neuvažuje rĤzné
smutné pĜíbČhy). Je-li moje domácí zvíĜe pes, tak má 4 nohy. To je platný výrok. OpaþnČ je to ale
nesmysl. Jestliže moje zvíĜe má þtyĜi nohy, pak je to pes. To už neplatí. Moje koþka má þtyĜi nohy a
rozhodnČ to není pes.
Na pĜedchozích výrocích bylo zĜejmé, že opaþné výroky jsou nesmysly, je tĜeba to mít na pamČti a
vyvarovat se výchovných chyb typu: Když sníš polévku, pak dostaneš þokoládu. Jenže ten výrok nic
neĜíká o dostání þokolády, pokud polévku nesním. Takže klidnČ mohu dostat þokoládu a polévku
nechat nedojezenou. Rodiþovský výrok tak neporuším, protože ten o nesnČdČní polévky vĤbec nic
neĜíká.
Výrok, který není jednostranný (jko implikace) ale oboustranný, je ekvivalence. To je takový výrok,
kde platí výrok pĤvodní i obrácený. Sníš polévku právČ tehdy, když dostaneš þokoládu. Tedy platí:
když sním polévku, pak dostanu þokoládu, ale také platí: když dostanu þokoládu, tak jsem snČdl
polévku. PĜedpoklad a závČr jsou ekvivalentní. Platí-li jedno, musí platit i druhé a naopak. PĜíkladem
takové matematické vČty je vČta Pythagorova. Ta Ĝíká, že trojúhelník je pravoúhlý právČ tehdy, když
druhá mocnina délky pĜepony je rovna souþtu druhých mocnin délek odvČsen.

c
a
.
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Oznaþíme-li strany v trojúhelníku tak jako na obrázku, c je nejdelší strana, tedy pĜepona, a strany a,
b jsou zbylé dvČ strany – odvČsny. Tak Pythagorova vČta Ĝíká dvČ vČci: Je-li trojúhelník pravoúhlý,
pak a2 + b2 = c2. Ale také Ĝíká: Jestliže a2 + b2 = c2, pak trojúhelník už musí být pravoúhlý. Neexistuje
tedy pravoúhlý trojúhelník, kde by neplatilo
a2 + b2 = c2. StejnČ tak v každém trojúhelníku, kde platí a2 + b2 = c2, musí být jeden úhel pravý.
K PythagorovČ vČtČ se ještČ vrátíme, úvod ale tímto skonþíme a vydáme se za jednotlivými typy
dĤkazĤ.
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