Jakub Kresa – s matematikou pre česť a slávu božiu
Klasická úloha
Ak by sme otvorili knihu s nadpisom Analysis speciosa trigonometriae sphericae...,
ktorá vyšla v Prahe roku 1720, našli by sme na strane 225 aj túto úlohu: Zostrojte
trojuholník, ak je daná jeho strana a, uhol α a obsah P. Autor spomínanej práce
a ⋅ va
ju hneď preformuloval na zadanie: Zostrojte trojuholník,
poznajúc vzťah P =
2
ak je dané a, α, va . Ponúkol dva postupy riešenia úlohy výpočtom:
1. Využitím sínusovej vety v príslušných trojuholníkoch – vyriešením kvadratickej
rovnice určil sin γ , teda aj veľkosť uhla γ.
2. Využitím sínusovej a kosínusovej vety v príslušných trojuholníkoch a šikovnou
úpravou vzťahov vyjadril veľkosti strán b i c.
Spomínaná publikácia je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub
Kresa (19. 7. 1648 – 28. 7. 1715), jezuitský profesor teológie i matematiky. Spis
obsahuje 356 strán a je rozdelený do troch kníh. V prvej sú uvedené algebraické
operácie s mnohočlenmi a zlomkami, výklad aritmetickej a geometrickej postupnosti
i problematika finančnej matematiky. Druhá kniha obsahuje vzťahy rovinnej
trigonometrie, 38 všeobecne (s písmenami) vyriešených úloh. Problematika sférickej
trigonometrie s úlohami motivovanými a formulovanými astronómiou sú obsahom
tretej časti spomínanej publikácie. Zaujímavým faktom je aj to, že Kresa v knihe
cituje aj anglických matematikov a ich publikácie. Ako jeden z prvých matematikov
používa na vyjadrenie vzorcov algebraickú symboliku.
Nadaný študent
Jakub Kresa pochádzal z roľníckej rodiny od Prostějova.
Navštevoval jezuitské gymnázium v Brne. Študoval tak
ľahko, že ho obdivovali nielen jeho spolužiaci, ale
i učitelia. Medzi jezuitov bol prijatý roku 1667, zložil
rádové sľuby, stal sa kňazom (1680). V štúdiu pokračoval
na pražskej filozofickej fakulte (1670 – 1673). Záverečné
dišputácie vykonal z filozofie a matematiky. Po krátkom
pôsobení na gymnáziu v Litoměřiciach sa vrátil do Prahy
a pokračoval v štúdiu teológie (1675 – 1680). Doktorát
z filozofie získal v Olomouci (1681). Po krátkom pobyte
v Telči sa stal profesorom hebrejčiny na univerzite
v Olomouci, neskôr prednášal aj matematiku. V školskom
roku 1685 – 1686 bol profesorom matematiky v pražskom Klementíne.
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Pobyt a práca v cudzine
Kresa s obdivuhodnou ľahkosťou počas svojho života zvládol jedenásť jazykov
(češtinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, taliančinu, francúzštinu,
španielčinu, portugalčinu, angličtinu a katalánčinu). Stal sa známym aj v cudzine.
V roku 1686 prijal pozvanie do Španielska. Prednášal matematiku v Madride i na
kráľovskej námornej škole v Cadize. Bol veľmi obľúbeným a úspešným profesorom.
Napísal prácu Theses mathematicae defendidas… (1688), ktorá obsahuje prehľad
matematiky (najmä aritmetiku, zlomky a logaritmy, trigonometriu rovinnú i sférickú,
astronómiu, algebru). Preložil do španielčiny aj časť Euklidových Základov (knihy
1 až 6, 11, 12). Španieli mali ku Kresovi takú dôveru, že skôr, než vydali nejaký
matematický spis, tak mu ho dali posúdiť. Najmä za preklad Euklidových Základov
ho v Španielsku nazývali „Euklides Západu“ (Euclides Hesperiare).
Po smrti kráľa Karola II. Španielskeho sa Kresa vrátil do Prahy (1701), stal sa
profesorom teológie. Pôsobil aj ako spovedník Karola Habsburského, sprevádzal ho
nielen v Španielsku a Portugalsku, ale aj na cestách po strednej Európe, Holandsku
i Anglicku. Po desiatich rokoch služby u dvora sa vrátil do vlasti. Jeho mumifikované
telo sa nachádza v krypte jezuitského kostola v Brne.
Uznávaný matematik
Jakub Kresa je autorom učebnice aritmetiky Arithmetica Tyro-Brunensis curiosa
varietate... (Praha 1715). Učebnica na 48 stranách obsahovala aritmetické poznatky.
Ukážme si Kresov zápis výpočtu druhej mocniny dvojčlena:
a+b
a+b
a.b + b.b
a.a + a.b
a.a + 2.a.b + b.b
Pomocou písmen dokázal (v algebrickom symbolickom zápise) vyjadrovať
goniometrické i trigonometrické vzťahy. Zaslúžil sa aj o bohatšie vybavenie
Matematickej sály pražského Klementína. Postupne sa stal pravdepodobne
najuznávanejším českým matematikom pred rokom 1740. Obľúbený a úspešný
profesor Jakub Kresa šírením matematických vedomostí a zručností prispel k väčšej
sláve božej a zapísal sa do dejín európskej matematickej kultúry.
Dušan Jedinák
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