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Vrubovka z Dolních Věstonic
 Do poslední třetiny 20. stol. 

nejstarší M-cký artefakt: 

vrubovka z Dolních Věstonic 
 18 cm dlouhá vřetenní kost mladého vlka s 55 zářezy 

(rozdělené do 2 skupin: 30 a 25 zářezů)
 nalezl Karel Absolon, 1936; tábořiště ml. paleolitických lovců 

mamutů z období před 25 – 28 000 lety 
paleolit (2 mil. – 9 tis.) – lov, sběr, první kamenné a kostěné 
nástroje



Nové nálezy
 1,3 m kel mamutí samice s mnoha (uspořádanými?) zářezy 

aritmetický význam možný, 36 – 40 000 let

Мамонтовая Курья (podhůří polárního Uralu)

1992 – 1997 rusko-norská expedice 



 přírodní národy 
 Vrubovka se mohla rozříznout podélně, jednu část si 

nechal věřitel a druhou dlužník. Tento systém existoval v 
Evropě až do 19. století. 

 Anglie do 1834 úřední doklad (tally-sticks)
 USA o téměř sto let déle (zálesáci)
 „Máš u mne vroubek.“



Tedy … 

 vznik představ o čísle (číslo × numerace)
 „pětkové, desítkové, dvacítkové soustavy“ 

 ne jen lovec; zemědělství, doba bronzová, … nástroje; hrnčířský 
kruh

 obchod, rozvoj řeči
 počátky astronomie – pozorování Slunce a Měsíce

potřeba dělení času
 geometrické představy spojeny s ornamenty 



Jazyk a představy o čísle
 Duál
 Gramatické postavení prvních číslovek v českém jazyce

 Již dlouhou dobu zkoumán způsob vyjadřování čísel 
primitivních národů. 

 Studium jazyka australských domorodých kmenů ukázalo, že 
třicet z nich nemá číslovku pro počty větší než čtyři. Jistě ani v 
minulosti první lidé na tom nebyli jinak. Již číslo tři mohlo být 
z počátku problém. 

 Vyšší čísla se vyjadřovala složením ze známých čísel 

(najdeme i v dnešních jazycích). 



Příklady

 guna, barkula, barkula–guna, barkula–barkula. 
 Mal, bulan, guliba, bulan–bulan, bulan–guliba, guliba–guliba. 

Známe i systém po trojicích:
 a, oa, ua, oa–oa, oa–oa–a, oa–oa–oa. 



Prsty
 Počítání na prstech: digitus = prst
 na prstech je možno počítat až do stovky

 Počítat lze i s využitím nohou, či jiných částí lidského těla. Jsou 
známy případy, kdy na prstech současně počítaly dvojice či 
trojice lidí 

   (jednotlivé části těla jsou označeny čísly)



Základ numeračních soustav

Klasické soustavy: pětková, desítková, dvacítková 

dvacítková základem mayského počítání
 stopy po ní nacházíme i ve francouzštině: 

80 = 4 dvacítky, 90 = 4 dvacítky deset. 

quatre-vingts  quatre-vingt-dix 

stopy po desítkové soustavě v angličtině: 
 eleven = jeden navíc twelve = dva navíc

              (10 + 1)                              (2 + 10)







































Gematrie

1 Kr 7:23 Odlil také moře o průměru deseti loket, okrouhlé, 
pět loket vysoké; dalo se obepnout měřicí šňůrou dlouhou 
třicet loket.

111 / 106 = 1,047169811320… 
3 × 1,047169811320… = 3,1415 09433962264150943











Sanskrt
1 eka
2 dva
3 tri tr – překračovat 
4 catur
5 paňca 5–7 zvláštní skloňování
6 sas od 5 dvouvýchodné
7 sapta
8 asta duální skloňování
9 nava nový
10 daša

100 sata







Plus

Nicole Oresme (1323-1382) plus jako zkratka latinského et 

v rukopisu Algorismus proportionum (mezi 1356 a 1361) opsaném 
ve 14. stol. 

„Primi numeri sesquiterti sunt .4. et .3., et primi numeri sev termini 
sesquialtere sunt .3. et .2.“

plus se zkosenou svislou čarou jako zkratka lat. et – už v rukopisu 
z r. 1417 



Plus a minus v tisku
Mercantile Arithmetic or Behende und 

hüpsche Rechenung auff allen 
Kauffmanschafft 

Johannes Widmann (*1460)

Lipsko, 1489

ne sčítání a odčítání, ale přebytky a 
deficity v obchodních počtech

obr.: vydání Augsburg, 1526



Plus a minus v tisku

Johannes Widmann – působil na univerzitě v Lipsku

studoval rukopisy v Drážďanské knihovně
v nich + a – 
některé z rkp. kol. 1486

Poznámky z roku 1481 – opoznámkoval Widmann
obsahuje + a – 
Užil Widmann označení některého z profesorů na univerzitě v Lipsku?

 Zápisky z Widmannových přednášek (1486) jednoho ze studentů
obsahují také + a –



Plus a minus – Nil novi sub sole

samotná znaménka plus a minus užívána i dříve

například na sudech: označení, zda je sud plný



Krát
× William Oughtred (1574–1660) 

Clavis Mathematicae (sepsán 1628, publikován v Londýně 1631)

× už 1618 v anonymním dodatku k překladu spisu 

John Napier: Descriptio  (přel. Edward Wright) 

ale: dodatek napsal nejspíše Oughtred

· prosazoval Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 

29. července 1698 napsal dopis Johannu Bernoulliovi: 

„Nemám rád × jako znak pro násobení, protože je snadno zaměnitelný s x ...

... často dávám do vztahu dvě veličiny vloženou tečkou 

a označuji násobení jako ZC · LM.

Takže při označování poměru neužívám jednu tečku, ale dvě, 

ty také používám pro dělení.“ 



  *    ÷
Johann Rahn (1622–1676) 

1659  Teutsche Algebra 



Děleno
závorka  8)24  Michael Stifel (1486/7–1567)  Arithmetica integra 

dohotovena 1540, vydána 1544 v Norimberku

: Johnson Arithmetik; In two Bookes (2. vyd., Londýn, 1633) 

symbol pouze pro zlomky 

: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 

používal : pro zlomky i pro dělení Acta eruditorum (1684)
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