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Krok za krokem k °e²ení soustav lineárních
algebraických rovnic
aneb
Alenka v °í²i lineární algebry
Abstrakt: Hned na za£átku studia na na²í ²kole (a stejn¥ tak na jakékoliv jiné vysoké ²kole

technického sm¥ru) se studenti u£í, jak systematicky °e²it soustavu lineárních algebraických rovnic
(LAR). Poznají elegantní algoritmus Gaussovy eliminace a získají dojem, ºe °e²it soustavy LAR
um¥li matematici odedávna.
Taková p°edstava je ale klamná. Vývoj lineární algebry ²el opa£ným sm¥rem, neº jak je dnes
podávána v p°edná²kách prvního ro£níku. První se objevily determinanty. V roce 1750 p°edstavil
Cramer své pravidlo pro nalezení °e²ení soustavy n LAR o n neznámých (ov²em jen pro soustavy s
regulární maticí  °e£eno dne²ními slovy, v té dob¥ pojem matice je²t¥ neexistoval). Jak uvidíme,
moºná by se toto pravidlo m¥lo jmenovat spí²e Maclaurinovo. Tato metoda se stala tak oblíbenou,
ºe na dlouhou dobu upadl zájem o soustavy s jiným po£tem rovnic neº neznámých a £tvercové
soustavy se singulární maticí.
Euler si jako první uv¥domil, ºe i problémy se singulární maticí se v aplikacích objevují a vágn¥
formuloval pojem lineární závislosti rovnic. V roce 1811 popisuje Gauss elimina£ní proces, kterým
získá °e²ení soustavy libovolného rozm¥ru. Nepouºívá je²t¥ maticový zápis.
A kone£n¥ v roce 1867 Dodgson ve svém rozsahem drobném Pojednání o determinantech
formuluje nutnou a posta£ující podmínku °e²itelnosti nehomogenní soustavy LAR. Frobeniova v¥ta
by se tedy m¥la jmenovat spí²e Dodgsonova, pokud tedy Dodgsonovi odpustíme, ºe jeho formulace
není je²t¥ v maticové °e£i. Základ teorie matic totiº pokládá aº v roce 1858 Cayley a teprve
díky pojmu hodnost matice Frobenius, Capelli a Kronecker koncem 19. století popisují kompletn¥
mnoºinu °e²ení soustav LAR. Není bez zajímavosti, ºe pojem vektorový prostor si razí cestu je²t¥
pozd¥ji, ale to uº je jiná kapitola.
Prozradíme také, co s tím v²ím má do £in¥ní Alenka...
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