
Eulerovo číslo 

Pani Matematika sa v mnohom nelíši od iných učiteľov. Mnohí jej nerozumejú 

i keď sa snaží vysvetľovať s čo najväčšou presnosťou, často sa zdá chladnou a až 

keď ju spoznáte zistíte, že v skutočnosti chce len pomôcť a nie je taká 

strašidelná ako sa zdá. Ďalšou podobnosťou je, že podobne ako učitelia majú 

medzi svojimi žiakmi obľúbencov aj pani Matematika má medzi číslami zopár 

favoritov- 

nula a jednotka- sú dobré vo všetkých predmetoch, sú hviezdy matematickej 

školy. Často majú svoje špecifické výnimky a privilégia. 

Pí- opäť veľmi známy žiak. Verili by ste tomu, že má dokonca svoj vlastný deň, 

ktorý ľudia každoročne oslavujú? Predsa len sa však cíti nepochopený- jeho 

správanie by mohli mnohí označiť za iracionálne. Má nekonečný počet číslic a 

nedá sa zapísať zlomkom. 

Fí- večne nepochopený umelec. I keď sa hlásil na umeleckú školu, nakoniec sa 

rozhodol pre školu, kde učí pani Matematika aby jej pomohol odhaliť záhady 

krásy a prírody. 

A nemôžeme zabudnúť na Eulerovo číslo- hviezdu vyšších ročníkov 

matematickej školy.  

Práve o Eulerovom čísle sa budeme viac rozprávať. Čím si vyslúžilo miesto 

v matematickej sieni slávy? Má nejaké praktické využitie? A keď už nie 

praktické, má aspoň nejaké matematické využitie? 

Keďže podobne ako Fí a Pí je Eulerovo číslo- e iracionálne nebude jednoduché 

mu porozumieť. Ale môžeme sa o to aspoň snažiť. 

Aby sme sa mohli vydať na cestu porozumenia Eulerovmu číslu musíme sa 

pozrieť na jeho históriu. Eulerovo číslo je inak nazývané aj Napieriho konštanta 

alebo základ prirodzených logaritmov. Jeho skutočný objaviteľ, matematik John 

Napier, ho objavil pri štúdiu logaritmov. Nebol však schopný náležite oceniť 

jeho matematické využitie. V roku 1736 ho vo svojom diele Mechanica 

predstavil Leonhard Euler  a o rok neskôr demonštroval, že ho nie je možné 

vyjadriť zlomkom. Možno si kladiete otázku, či si pán Leonhard Euler len tak 

privlastnil niečí vynález a nazval si ho podľa seba. Na jeho obranu treba 

poznamenať, že číslo nazval iba e – čo môže znamenať napríklad 

exponenciálny. Názov Eulerovo číslo prišiel až neskôr. 



Teraz sa pozrime na praktické využitie Eulerovho čísla. Alebo ako by sa (ne)dalo 

nekonečne zbohatnúť. Predstavme si, že do banky vložíme 100 eur. Banka má 

úrokovú sadzbu 10% p.a. Jedná sa o zložené úrokovanie- teda banka nám so 

sumou, ktorú sme vložili pri počítaní úroku pripočíta aj úroky 

z predchádzajúceho obdobia. 

Počet období v rokoch Počet peňazí v eurách 
1 110 
2 121 
3 133,1 
4 146,41 
5 161,051 
6 177,1561 
7 194,87171 
8 214,358881 

 Čo by sa však stalo, keby nám banka dala veľmi štedrý úrok 100% p.a.? Ak by 

sme vložili 100 eur po roku by sme mali 200 eur. Mohli by sme však banku 

požiadať o predčasný výber napríklad o pol roka pri čom by nám zapísala len 

takú hodnotu úroku, ktorá zodpovedá časti úrokovacieho obdobia. V tomto 

prípade 50%. Teda po pol roku by sme mali 150 eur. Ak by sme peniaze vložili 

späť na účet až po koniec úrokovacieho obdobia mali by sme 225 eur. Výpočet 

pre túto situáciu zapíšeme takto- 100 ∗ (1 +
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 a tak ďalej.  Stále to však nie je nekonečné 

bohatstvo. 

Frekvencia výberu Stav po úrokovacom období  

Rok 200 

Polrok 225 

Štvrťrok 244,14 

10krát ročne 259,37 

100krát ročne 270,48 

Deň 271,4567 

Hodina 271.812 

Minúta 271,8279 



 

 

Naše sny za nekonečným bohatstvom sa razom rozplývajú keď vidíme ako po 

čase suma našich zarobených peňazí nestúpa rýchlosťou po desiatkach eur, ako 

sme očakávali, ale náš zárobok sa ledva zvyšuje na miestach centov.  

Ešte však nič nie je stratené. Čo by sa stalo keby sme peniaze vybrali nekonečne 

veľakrát? lim
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𝑛
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lim -(označenie pre limitu funkcie teda číslo e označuje k akej funkčnej hodnote 

sa funkcia f: (1 +
1
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)

𝑛
  približuje ak  ( v tomto prípade) sa závislá premenná n 

približuje ku nekonečnu. Limita tu označuje kontinuálne úročenie) . Čiže ak by 

sme mali funkciu, kde by sa závislá hodnota približovala k nekonečnu ,nezávislá 

hodnota by bolo Eulerovo číslo. Existuje istá hodnota, ktorú by sme po 

nekonečnom vyberaní peňazí stále neprekročili. Tou hodnotou je práve e 

umocnené na daný úrok. Čiže v našom prípade 𝑒100 čo sa rovná  približne 

271,323 eur. Naše číslo, čím bližšie sa bude závislá premenná približovať 

k nekonečnu, teda čím bude vyššia, bude samozrejme stále rásť ,aj keď už len 

na pozícií veľmi zanedbateľných desatinných miest. 

Ako však môžeme nájsť Eulerovo číslo? Eulerovo číslo je špeciálne tým, že je 

samo sebou deriváciou - je samo sebe rýchlosťou rastu. Napríklad si vyskúšajme 

nejaké exponenciálne funkcie a pozrime sa na ich rýchlosť rastu (derivácie). 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcia 𝑦 = 2𝑥 (červenou) a jej derivácia (modrou) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Funkcia 𝑦 = 3𝑥 (červenou) a jej derivácia (modrou) 

Z týchto dvoch grafov vidíme, že Eulerovo číslo sa bude nachádzať niekde medzi 

3 a 2 a jeho hodnota bude bližšie k číslu 3. Postupne by sme mohli testovať 

rôzne funkcie aby sme zistili, ktorá je k e najbližšie, samozrejme, dalo by sa to 

iba pokiaľ nám bude dovoľovať priblíženie. 

 

Vyššie sme spomínali Johna Napieriho- originálneho objaviteľa čísla e , ktorý sa 

venoval štúdiu logaritmov. Toto číslo objavil práve v súvislostiach s logaritmom. 

A pomenoval ho ako prirodzený logaritmus a číslo e tvorí základ tohto 

prirodzeného logaritmu. Označuje sa log𝑒 𝑥 alebo skrátene ln 𝑥. Tento vzťah 

hovorí v podstate o tom na koľkátu musíme umocniť e, aby sme dostali číslo x. 

Ak by sme mali vypočítať ln 6. Tak by nám vyšlo číslo 403,4 288. Teda naopak 

ak by sme umocnili 𝑒403,4288 bolo by to  6. 

Čo ešte zaujímavé sa môžeme o Eulerovom čísle dozvedieť? Vyskytuje sa vo 

všetkých dejoch s exponenciálnym priebehom. Napríklad množenie baktérií 

alebo postupné chladenie čaju. Skrýva sa aj za slimačou ulitou, ktorej tvar 

pripomína logaritmickú špirálu. 

 

 

 

 

 

 



Eulerovo číslo v sebe nesie záhady vyššej matematiky v kombinácií s bežnými 

situáciami. Dotýka sa abstraktných pojmov ako nekonečno a predsa má svoje 

miesto aj v každodennom živote pri financiách, alebo v prírode. Eulerovo číslo 

svojou rozmanitou prítomnosťou v rôznych oblastiach života dokazuje, že 

matematiku nenájdeme len v školských laviciach, ale že vlastne ako všetky vedy 

sa nám iba snaží priblížiť svet okolo nás svojím vlastným vedeckým jazykom.  

 

 

Zdroje: https://dispersus.blog.sme.sk/c/288339/Vyssia-matematika-pre-laikov-Peniaze-a-Eulerovo-
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