Thomas Bradwardinus – počtár vhodných pomerov
Doba a život
Jedným z významných predstaviteľov oxfordskej školy prírodnej filozofie je aj
Thomas Bradwardinus (asi 1290 – 1349). Pochádzal z mestečka Chichester. Vyštudoval teológiu na Merton College na Oxfordskej univerzite, ako františkánsky mních
sa stal aj kanonikom i kancelárom Katedry sv. Pavla v Londýne. Bol aj osobným
kaplánom kráľa Edwarda III. Od 4. júna 1349 bol Bradwardinus ustanovený za
arcibiskupa cantenburského. Ako obeť moru zomrel 26. 8. 1349 v Londýne.
Vzťah k prírodným vedám
Bradwardinus bol presvedčený o tom, že všetky príčiny
prírodných javov sa dajú vyjadriť matematicky (pomocou čiar, uhlov, číselných pomerov). Vydal odbornú
prácu O pomeroch rýchlosti pri pohybe (1328). Skúmal
závislosť medzi rýchlosťou a silou, ktorá ju spôsobuje.
Uvádzal, že rýchlosť je priamo úmerná pôsobiacej sile
a nepriamo úmerná odporu, teda hmotnosti, a treniu.
Z matematiky napísal práce: Praktická aritmetika,
O teoretickej aritmetike, Teoretická geometria, Traktát
o spojitosti. V nich skúmal napríklad aj pravidelné
mnohouholníky, izometrické vlastnosti kruhu a gule, pomery iracionálnych čísiel, vypĺňanie priestoru pomocou pravidelných mnohostenov.
Zvlášť zaujímavé úvahy viedol Bradwardinus o spojitosti. Odmietal názor, že kontinuum pozostáva z konečného počtu nedeliteľných častí, ale aj tvrdenie, že spojité
možno dostať ako nekonečne veľa nedeliteľného. Žiadne kontinuum sa nedá zložiť
z nekonečne veľa nedeliteľných. V podstate už vo svojej dobe rozlišoval aktuálne
a potenciálne nekonečno. V Traktáte o pomeroch jasne odlíšil počítanie s kvantitami
veličín od výpočtov s prostými číslami. Pochopil pojem funkcia, jej argument a hodnotu funkcie.
Filozof a teológ
Vystúpil proti pelagiánskym názorom, podporil názor na priamu všemohúcnosť Boha
prísnou determináciou. V práci De causa Dei písal o možnostiach všetko poznávajúcej vedy. Bol následníkom učeného Dunsa Scota (1270 – 1308), ktorý uprednostňoval vôľu pred poznávaním (pretože aktívna vôľa usmerňuje intelekt), ale za vedu považoval v prvom rade prírodnú vedu (náboženské dogmy sú exaktne nedokázateľné,
ale majú praktický význam pre ľudské konanie). Bradwardinus začal sústreďovať
svoju pozornosť na rôznorodé formy, metódy a netradičné možnosti ľudského
uvažovania.

S novým pohľadom
Thomas Bradwardinus nesporne prispel k vytváraniu pojmu funkcia, lebo spoznal, že
existuje časový priebeh nejakej fyzikálnej veličiny. Pýtal sa, ako prebieha zmena,
hľadal medzi zmenami veličín príslušné pomery. Zvlášť citlivo pristúpil k chápaniu
spojitého a diskrétneho, ktoré leží na rozhraní medzi fyzikou, matematikou a filozofiou. Pohyb chápal ako prechod priestorového kontinua časom. Bradwardinus chcel
pomocou matematických úvah vysvetliť niektoré vlastnosti základných pojmov:
priestoru, času a pohybu.
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