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Колку добро може да се измеша една шолја чај? Дали може да го измешаме чајот 
толку многу што по сталожување на течноста сите молекули ќе бидат разместени во 
шолјата? Одговорот на ова прашање е не. Ако молекулите чај во чашата ги сметаме за 
точки, тогаш (со занемарлива грешка) по секое мешање барем една молекула ќе се 
врати во почетната положба од којашто почнала да се движи. Ова е познат резулат кој 
следува директно од Теоремата на Брауер за неподвижна точка. 

 Теоремата на Брауер вели дека при секое непрекинато пресликување од конвекс-
но компактно множество во самото себе постои неподвижна точка (точка која се прес-
ликува самата во себе). Оваа е можеби и најпознатата теорема од теоријата на непод-
вижна точка. Заради нејзината едноставност, покрај нејзината тополошка природа, 
наоѓа примена во многу различни, па дури и неочекувани области, како што се еконо-
мија и теорија на игри. Дел од заслугата за тоа ја имаат разните дополнувања на оваа 
теорема, како и тврдењата еквивалентни на неа. 

Интересен еквивалент од аспект на комбинаториката за Теоремата на Брауер е 
Шпернеровата Лема. Според најпознатиот, дводимензионален случај на лемата, тргну-
вајќи од триаголник со три различно обоени темиња, за секоја негова триангулација и 
за секое таканаречено Шпернерово боење на триангулацијата, постои триаголник од 
триангулацијата чии темиња се обоени со трите различни почетни бои. Оваа лема се 
користи за наоѓање неподвижни точки, нули на непрекината функција, но и за правење 
на фер поделби каква што е и поделбата на трошоци за станарина меѓу неколку прија-
тели дадена во овој текст. Од интерес во текстот е и комбинаторниот доказ на 
дводимензионалниот случај на Теоремата на Брауер со помош на Шпернеровата Лема. 
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