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Dokonalá £ísla
Abstrakt: Víte, ºe d·vok pro to, ºe obrou£ku nosíme na prsteníku je fakt, ºe 6 je dokonalé

£íslo, tj. £íslo, které se rovná sou£tu svých vlastních d¥litel· (6 = 1+2+3), podobn¥ jako manºelství
je "sou£tem" v²ech svých vlastních sou£ástí, a téº d·vod pro to, ºe Hospodin ²estého dne stvo°il
muºe a ºenu?

Vysv¥tlení t¥chto zdánlivých nesourodých spojení má základ v £íselné mystice a pov¥r£ivosti,
kterou jsme v na²í kultu°e zd¥dili z oblasti St°edního východu a v po£ítání na prstech, které se
v minulosti pouºívalo zejména mezi negramotními lidmi. Zde se £íslo 6 se znázor¬ovalo jak je to
vid¥t na uvedeném obrázku. V po£ítání na prstoch má svoj p·vod i delení £ísel na digiti (jednotky),
articuli (tj. £lánky pro desítky) a numeri compositi (sloºená £ísla), nebo fráze "spo£ítat si n¥co na
prstech", atd.

Mystické ko°eny leºí ve skute£nosti, ºe sta°í Babylo¬ané znali 6 planet (Venu²e, Merkúr, Zem¥,
Mars, Jupiter a Saturn) a navíc délka ob¥hu M¥síce kolem Zem¥ je 28 dní, £oº je druhé dokonalé
£íslo.

Název dokonalé £íslo pochází z �ecké numerologie a první £ty°i dokonalá £ísla 6, 28 = 1 +
2 + 4 + 7 + 14, 496 and 8128 byla známá jiº v po£átcích �ecké matematiky. Páté dokonalé £íslo
33 550 336, bylo nalezeno aº v r. 1536, a to p°esto, ºe jak konstruovat sudá dokonalá £ísla popsal
jiº Euklejd ve v¥t¥ 36 knihy IX sých slavných Základ· a to 300 let p°.n.l. Tato v¥ta se v²ak na
první pohled vymyká struktu°e této aritmetiké £ásti Základ·, a proto dlhou dobu poutala zájem
historik·.

Na druhé stran¥ zdánliv¥ banální historický kontext vede na matematické otázky s hlubokým
obsahem. Tak nap°íklad na jednoduché otázky jako Existuje nekone£n¥ mnoho dokonalých £ísel?
nebo pravd¥podobn¥ v·bec nejstar²í matematický problém Existuje liché dokonalé £íslo? neznáme
doposud odpov¥d.

V p°edná²ce se pokusíme nastínit n¥které historické souvislosti, jejich matematické pozadí v
kontextu moderní teorie £ísel a s aplikacemi v sou£asnoti, jakou je nap°. kryptologie.
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