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Úvodné zamyslenie 
Celé svetové dejiny  

sú obsiahnuté v životných osudoch  
niekoľkých pozoruhodných osobností. 

(R.W. Emerson) 
 

     Prvý pokus usporiadať životopisné poznámky o významných matematikoch som nazval 

Etudy o matematikoch (Metodické centrum; Bratislava, 1992). Druhý súbor som označil ako 

Eseje o matematikoch. Chcem v krátkych úvahách, ľahkým štýlom a zaujímavým obsahom 

vyjadriť vlastné názory na osudy vybraných význačných matematikov. Určite nie sú to 

pohľady originálne, často sú veľmi subjektívne, vyvolané predchádzajúcimi literárnymi 

spracovaniami iných pisateľov. Cieľom mojej práce je ponúkať hlavne učiteľom matematiky 

a ich študentom na základných a stredných školách myšlienkový odkaz a spomienku na 

životný osud i vedecké dielo ľudí, ktorí boli naplnení matematickou kultúrou. Esejistické 

spracovanie mi umožnilo vyberať z dostupnej literatúry to, čo oslovovalo moje presvedčenie 

o užitočnosti historických poznámok pre plnšie štúdium i vyučovanie matematiky v školskom 

prostredí. 

     Tvorba matematikov nenachádza taký ohlas ako diela sochára alebo skladateľa. To je 

spôsobené tým, že vniknúť aspoň elementárne do podstaty matematiky je oveľa zložitejšie, než 

dosiahnuť určité uspokojenie z hudby (N. Wiener). Nie je ľahké vyberať a spracúvať 

poznámky o životných osudoch a významných výsledkoch matematických osobností. Hnacou 

silou zostávalo presvedčenie dlhoročného učiteľa matematiky o tom, že o úspešnosti 

vyučovania matematiky rozhoduje aj uvedenie historických súvislostí, pozoruhodnosť 

predkladaných informácií, zoznámenie sa s osobnosťami a ich ľudským zápasom o poznanie 

pravdy. Študijnú náladu v triede povzbudzujú aj zamotané príbehy i nečakané osudy. Aj 

úspešní matematici boli len ľudia z mäsa a kostí. Matematické myslenie bolo často určujúcim 

prvkom ich osobného života. Čomu ďakujú matematici za svoje úspechy? Kľúč k ich 

úspechom spočíva v spôsobe myslenia, v snahe o najvyššiu správnosť a čistotu úvah, v tom, že 

chcú poznať pravdu bez akýchkoľvek medzier a výnimiek, v ochote vychádzať z pevných, 

jasných a nerozporných základov, ktoré nepripúšťajú ani rôzny ani nedostatočný výklad. Dôs-

ledne sa držia zásady, že jasné myslenie, bez dvojzmyselných pojmov, môže viesť ku 

skutočným výsledkom (A. Rényi). 

     Už v úvode priznávam, že som prijal názor R.W. Emersona: Pátranie po veľkých ľuďoch  

je sen mladosti a tá najvážnejšia úloha rokov dospelosti. Veľa času som venoval 

zhromažďovaniu údajov, ktoré sú často aj nepresné i nejednoznačné. Eseje mi umožnili 

voľnosť výberu informácií, individuálne formulácie, svojský pohľad, slovný experiment. Ak 

vás Eseje o matematikoch povzbudia ďalej skúmať históriu rozvoja matematických myšlienok 

a osudov ich nositeľov, teším sa viac, ako keď tento neveľký súbor uvidel svetlo sveta. 

Možno si budeme navzájom lepšie rozumieť.                                                                                                                     

Dušan Jedinák 



 3 

 O b s a h  

 

ABEL, N.H.  –  krátky život, trvalá pamiatka                                        ...  4 

BOLZANO, B.  –  prísny logik a odvážny mysliteľ                              ...  6 

CAUCHY, A.L.  –  všestranný matematický bádateľ                           ...  10 

ČECH, E.  –  matematik svetového mena                                          ...  12 

DIOFANTOS z Alexandrie  –  hĺbavý antický matematik                    ...  15     

EULER, L.  –  všestranný a praktický matematik                                    ...  18    

FERMAT, P.  –  matematika ako záľuba                                               ...  22 

GAUSS, C.F.  –  klasik i modernista matematiky                                     ...  25 

HRONEC, J.  –  statočný furman matematiky na Slovensku                ...  28 

CHINČIN, A.J.  –  matematik a pedagóg                                                  ...  32 

JARNÍK, V.  –  nezabudnuteľný učiteľ matematiky                                ...  34  

KOLMOGOROV, A.N.  –  nie príkazom, ale príkladom                      ...  36  

LEIBNIZ , G.W.  –  človek ducha a neviditeľných síl                              ...  39     

MOIVRE, A.  –  radil hazardným hráčom                                                 ...  42 

NEWTON, I.  –  vypočítal som to                                                               ...  44 

ORESME, N.  –  bádavý mních                                                                   ...  48 

PASCAL, B.  –  medzi ľudským a matematickým nekonečnom          ...  51 

RUSSELL, B.  –  aristokrat ducha a rozumu                                            ...  54 

SCHWARZ, Š.  –  rozhľadený matematik v dimenzii kultúry               ...  57 

TARSKI, A.  –  talent pre zavedenie užitočných pojmov                       ...  61 

ULAM , S.M.  –  dobrodružstvá matematickej činnosti                            ...  64  

VENN, J.  –  učiteľ logiky a morálky                                                             ...  66 

WHITEHEAD, A.N.  –  svet je v duši                                                        ...  69   

ZENÓN z Eley – medzi ilúziou a paradoxom protirečivého nekonečna 72   

 



 4 

Niels H. ABEL – krátky život, trvalá pamiatka 
 
 

Dlhodobá spomienka 
     Pamätníkov postavených na počesť slávnych 
matematikov nie je na svete príliš veľa. Jeden z nich 
stojí v Kráľovskom parku v strede nórskeho hlavného 
mesta Oslo. Je postavený na znak úcty k vedeckej 
práci, ktorú vykonal matematik Niels Henrik Abel 
(1802−1829). Jeho meno zostalo zapísané v 
označeniach Abelových grúp, integrálov, rovníc, 
funkcií i kritéria o konvergencii. Za sedem tvorivých 
rokov sa dokázal zapísať natrvalo do histórie 
matematiky. Prežil iba krátky život, 27 rokov, ale 
stihol urobiť toľko, že zostala po ňom trvalá pamiatka. 
 
Spoznal schopnosti 
     Abelovým rodiskom bol ostrov Finnöy neďaleko Stavangeru v 
juhozápadnom Nórsku. Tu mal jeho otec − pastor − vidiecku farnosť. Ako druhý 
zo siedmich detí sa 5. 8. 1802 narodil Niels Henrik. Základné vzdelanie dostal 
od otca. Na školu v Oslo, do ktorej odišiel trinásťročný Niels aj s bratom, mal zo 
začiatku veľmi zlé spomienky. Príhoda s barbarským zachádzaním učiteľa so 
žiakom ho znechutila. Až nový mierny a v matematike zbehlý učiteľ Holmboe 
zaujal mladého Abela. Dával mu osobitné úlohy a požičiaval matematické spisy. 
Tak Abel naštudoval celú vyššiu matematiku a spoznal práce Eu1era, 
Lagrangea, Gaussa. Pozorný učiteľ veľmi rýchlo vybadal, že Abel má veľké 
matematické nadanie. 

 
Vláčený osudom 
     V roku 1821 začal Niels študovať na univerzite v Oslo. Dostal štipendium a 
finančne mu pomáhali aj samotní profesori. Mohol tak pomáhať na štúdiách aj 
mladšiemu bratovi. Ako výnimočný talent podnikol dvojročnú študijnú cestu po 
významných európskych matematických centrách. Bol v Kodani, Berlíne, 
Drážďanoch, v Prahe, vo Viedni, v Benátkach a v Paríži. Spoznal významných 
matematikov, vydavateľa Crella, u ktorého uverejnil hneď v prvom zväzku 
známeho vedeckého časopisu niekoľko príspevkov. Mesiace strávené v Berlíne 
patrili k najšťastnejšiemu obdobiu jeho života. V Paríži predložil v roku 1826 
Akadémii rozsiahly spis Výskum všeobecných vlastností jednej veľmi rozšírenej 
triedy transcendentných funkcií. Ale osud rukopisu bol smutný. Stratil sa v 
pracovni "veľkého" Cauchyho. Až po smrti Abela vyšiel tlačou a vzbudil obdiv i 
ocenenie. Po návrate do Nórska (1827) nedostal Abel patričné miesto s trvalým 
zárobkom. Bol učiteľom na vojenskej akadémii i pomocníkom na univerzite. 
Starosti o budúcnosť súrodencov, vedecké súťaženia, ťažké finančné pomery i 
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drsné nórske podnebie ovplyvnili fyzickú i psychickú odolnosť mladého vedca. 
Tuberkulóza pľúc prepukla u neho príliš silno. Napriek 1ekárovmu zákazu 
odcestoval k svojim priateľom do Frolandu. Tam sa jeho zdravotný stav zhoršil. 
Niels Henrik Abel, iba 27 ročný, zomre1 6. 4. 1829. 

 
Spoznal matematickú podstatu 
     Osemnásťročný urobil prvú vedeckú prácu. V roku 1824 uverejnil dôkaz 
neriešiteľnosti všeobecnej rovnice piateho stupňa pomocou aritmetických 
úkonov a odmocňovania z koeficientov tejto rovnice. Bol to veľký úspech 
mladého matematika. Tento problém trápil matematikov už veľmi dlho. Úspech 
sa dostavil, keď Abel uplatnil princíp: Namiesto toho, aby sme skúmali 
závislosť, o ktorej nevieme, či existuje, je lepšie skúmať existenciu tejto 
závislosti. Tak ukázal, prečo sa dajú rovnice druhého až štvrtého stupňa riešiť a 
vysvetlil, že tieto podmienky nespĺňajú všeobecné rovnice vyšších stupňov. 
Abel ďalej objavil celý rad funkcií, ktoré sa nedajú integrovať pomocou 
elementárnych funkcií. To ho priviedlo k štúdiu transcendentných funkcií. 
Výsledky jeho prác viedli k teórii eliptických a hypereliptických funkcií. Ďalšie 
cenné výsledky dosiahol v teórii nekonečných radov a teórií integrálnych rovníc. 
Zobraté spisy Nielsa Henrika Abela vyšli po francúzsky až roku 1839. Jediným 
oficiálnym ocenením vedeckého diela za jeho života bolo prijatie za člena 
Kráľovskej vedeckej spoločnosti Nórska (1828). Po smrti dostal spolu s Jacobim 
Veľkú cenu Parížskej akadémie (1830). Mučený chudobou a tuberkulózou, 
nesmelý a neobyčajne skromný Abel bol bohatý na matematické myšlienky. Za 
krátky život urobil veľa užitočného pre rozvoj matematiky. 
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Bernard BOLZANO – prísny logik a odvážny mysliteľ 
 
 
Svedomitý profesor 

     Už úvodná prednáška presvedčila poslucháčov 
pražskej univerzity, že mladý, vychudnutý, chorľavý 
profesor je rozhodnutý odovzdávať filozofické 
i matematické poznatky s plným nasadením svojich síl 
a schopností, s láskou i pochopením pre študentské 
starosti svojich žiakov. Namiesto dohodnutej rebélie sa 
po jeho prvej prednáške ozval potlesk. Počas celého 
svojho pôsobenia (1806–1819) bol Bernard Bolzano 
starostlivým a citlivým vychovávateľom. Nevyhýbal sa 
žiadnym otázkam svojich študentov, ktorých bolo 

postupne okolo päťtisíc. Bol prísnym a spravodlivým pri skúškach, obľúbeným 
pri prednáškach. Získal si neobyčajnú popularitu i morálnu autoritu. Mal 
nadšenie reformátora i odvahu priekopníka. 
 
Životný osud 
     V Čechách prežil celý svoj život. Narodil sa v Prahe 5. októbra 1781 ako 
štvrté dieťa z dvanástich. Matka bola pražská Nemka, starostlivá a zbožná. Otec 
pochádzal z Talianska, venoval sa obchodu so starožitnosťami a umeleckými 
predmetmi. Nadaný Bernard navštevoval piaristické gymnázium, súkromne 
študoval taliančinu, francúzštinu a gréčtinu. Pri štúdiu filozofie na pražskej 
univerzite spoznal nový svet. Objavil netradičné súvislosti medzi matematikou, 
logikou a filozofiou. Všetky školské predmety študoval veľmi svedomito. 
Filozofickú fakultu absolvoval s vyznamenaním a rozhodol sa ešte pre štúdium 
teológie (1801–1805). Absolvoval prísne skúšky z matematiky a fyziky, získal 
doktorát filozofie, stal sa kňazom. Roku 1806 bol menovaný za univerzitného 
učiteľa náboženstva, napriek tomu, že mal povesť talentovaného matematika 
uchádzal sa o profesúru v tomto odbore. Bolzano aj na tomto poste učil 
študentov kriticky a nezaujato myslieť. Nedeľné príhovory k študentom boli 
zamerané nielen na otázky náboženské, ale aj etické, výchovné a sociálne. 
Preberal problematiku pokroku a osvety, mravný zákon, lásku k vlasti i rovnosť 
ľudí. Odklon od  úradne stanovených osnov ho priviedol k sporu 
s absolutistickou vrchnosťou v Prahe i vo Viedni. Zosadili ho z miesta 
univerzitného učiteľa (1819), poslali ho do výslužby, zakázali mu verejnú 
činnosť. Poslednú prednášku k študentom zakončil výzvou: Skúmajte všetko 
a dobré si podržte. 
 

     Pozoruhodná osobnosť – Bernard Bolzano – bol prinútený orientovať sa 
viac na vedné odbory, v ktorých možno slobodne argumentovať a dokazovať – 
matematiku a logiku. V tichom prostredí Těchobuzi na Pacovsku (1823–1841) 
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žil skromne v rodine priateľa J. Hoffmanna, čo mu umožnilo venovať sa úvahám 
o všeobecnom ľudskom poznaní, o spravodlivejšom spoločenskom poriadku. 
Písal po nemecky, jeho práce vydali žiaci a prívrženci. Chatrné zdravie, 
tuberkulózne chrlenie krvi, ho trápilo po celý život. Z jeho jedenástich 
súrodencov sa dospelého veku dožil iba jeden. V rodine brata Jána, v pražskej 
Celetnej ulici, strávil Bernard Bolzano posledné roky života. Trápený 
dlhodobou chorobou, zomrel na ťažký zápal pľúc 18. 12. 1848. Za veľkej účasti 
pražského ľudu ho pochovali na Olšanskom cintoríne v Prahe. 
 
Odborné pojednania 
     Prvá Bolzanova odborná práca bola z matematiky – 
Úvahy o niektorých predmetoch elementárnej geometrie 
(1804). Ďalšie matematické práce Príspevky k zdôvodneniu 
výkladu matematiky, Rýdzo analytický dôkaz, Teória čísel 
a posmrtne objavená práca Náuka o funkciách sú výrazom 
netradičných úvah a prostriedkov, ktorými sa snažil 
spresniť matematické postupy. Nimi zanechal trvalú stopu 
pri výstavbe matematickej analýzy. Svojimi prácami bol 
predchodcom Cauchyho, Cantora, Weierstrassa. Bolzano vyslovil nevyhnutnú 
a postačujúcu podmienku pre konvergenciu postupností, podal presnú definíciu 
spojitej funkcie a formoval o nej niekoľko dôležitých viet. Zostrojil spojitú 
funkciu, ktorá nemá deriváciu v žiadnom bode hustej množiny. Ďalej zostrojil 
spojitú funkciu, ktorá nie je monotónna na žiadnom intervale svojho definičného 
oboru. Zaoberal sa a mal rozpracovanú teóriu reálnych čísel, pokúšal sa o dôkaz 
axiómy o rovnobežkách. Bolzano zaviedol pojmy uzavretý, otvorený 
a polouzavretý interval, presne vymedzil pojmy limity a derivácie. 
 
Vykro čenie za pochopeným nekonečnom 
     Paradoxy nekonečna, napísané v rokoch 1847–48, ktoré prvý raz vyšli r. 
1851, obsahujú základné idey o práci s nekonečnými množinami. Na túto prácu 
sa odvolával aj tvorca teórie množín Georg Cantor. Bolzano rozlíšil konečnú, 
spočitateľnú a nespočítateľnú množinu, uznával aktuálne nekonečno. Dokázal, 
že vlastná podmnožina nekonečnej množiny môže byť s ňou samou 
ekvivalentná. Bernard Bolzano dospel až k pojmom mohutnosti množiny 
a mohutnosti kontinua, ale nevyužil ich. Medzi prvými pochopil význam 
nekonečna v matematike a vytušil dôležitosť presných definícií. Napísal: 
Konečné a nekonečné sa vzťahuje na určité vnútorné vlastnosti predmetov 
a vôbec sa netýka len ich vzťahov k našej poznávacej schopnosti či dokonca 
k našim zmyslom. 
 
Prenikavá logika pojmov 
     Hlbokým odkazom v oblasti sémantickej logiky sa stalo Bolzanovo 
Vedoslovie, dokončené r. 1830, ktoré vyšlo anonymne až r. 1837. Bolzano, 
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vychádzajúc zo svojich filozofických a etických princípov, snažil sa hľadať 
objektívne dôvody matematických poučiek: Predovšetkým som si stanovil 
pravidlo, že ma žiadna zrejmosť predpokladu nedonúti k tomu, aby som sa cítil 
zbavený povinnosti hľadať preň dôkazy tak dlho, pokiaľ jasne neuvidím, že 
nemožno a prečo nemožno požadovať žiadny dôkaz. Spresňoval pojmy, budoval 
systém, spájal morálny ideál s exaktnou metódou. 
 

     Spoznal, že v matematike sa nemôžeme zaobísť bez dôkazu existencie. Pri 
každom dôkaze žiadal uviesť všetky predpoklady, používať dané a neuchyľovať 
sa k cudzorodým pojmom. Naznačil cesty k formalizácii niektorých dôkazových 
postupov. Mal geniálnu intuíciu, kriticky a originálne zameral svoju pozornosť 
na precízne definovanie základných pojmov rôznych vedných odborov. 
Pozoruhodným spôsobom predvídal celý rad zásadných problémov modernej 
formálnej logiky a teórie vedy. 
 
Pozorne vnímajúci mysliteľ 
     Bernard Bolzano v mnohých matematických 
úvahách predbehol svojich súčasníkov. I keď viaceré 
jeho významné podnety zostali v jeho dobe 
nepublikované i nepochopené, aj tak mu nesporne patrí 
popredné miesto v histórii matematiky. Dokázal veľmi 
dobre narábať s jemným aparátom logiky, zdôraznil 
súvislosť metodológie s filozofiou, prispel k výstavbe 
základov modernej matematiky. Svoje utopické 
predstavy o riadení spoločnosti zverejnil Bolzano v práci 
O najlepšom štáte. Je odrazom ideí o všeobecnom blahu ako najvyššom 
mravnom zákone. Vždy sa snažil zabrániť zlu a trápeniu, chcel spojiť rozum 
a moc. Zdôrazňoval úlohu celoživotného štúdia, lebo vzdelanie považoval za 
nástroj formovania rozumu: Bez toho, že by sme preceňovali hodnotu, ktorú 
poznanie má, musíme všetci uznať, že nevedomosť a omyl pôsobí celému ľudstvu 
nesmierne zlo... každý človek, pokiaľ je živý, má pokračovať vo svojom 
vzdelávaní.  
     Múdry a ušľachtilý Bernard Bolzano, jeden z najprenikavejších mysliteľov 
19. storočia v Čechách, zostane v našich dejinách zapísaný ako významný 
matematik, logik, filozof i sociálny mysliteľ. Ako človek pokrokový, ktorý svoje 
presvedčenie, vedecké i humanistické, nielen hlásal, ale aj žil. Podarilo sa mu 
vytvoriť obdivuhodné dielo zjednocujúci morálne ideály s prísnou vedeckou 
metódou, praktické postupy bádania s teoretickou logikou, oduševnenie pre 
pojmovú usporiadanosť so skutočnými formami pravdy a sveta. Myšlienka 
Isokratova, ktorú použil ako motto prvej vedeckej práce, je zaujímavým 
postrehom, výstižnou charakteristikou i podnetným impulzom: „... vo vedách 
i vo všetkých ostatných oblastiach neprinášajú pokrok tí, ktorí kŕčovite 
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zotrvávajú na ustálenom stave vecí, ale tí, ktorí sa usilujú o lepšie, tí, ktorí sa 
odvážia stále meniť všetko, čo nie je v poriadku.“ 
 
Z odkazu a pre spomienku 
     Pripomeňme si ešte niekoľko myšlienok, ktorými sa Bolzano zapísal do sŕdc 
svojich kolegov i žiakov: 
• Byť šťastným a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie 
človeka... Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme 
lásku, milovať a byť milovaní. 

• Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva 
a nie sa chcieť zapáčiť nejakej skupine, nejakej súdnej 
stolici... Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože pravá osveta 
vždy naráža na odpor: v každej krajine sa nájdu ľudia, pre 
ktorých je čistá pravda soľou v očiach... 

• Pravá veselosť nielenže neuberá z ľudskej dôstojnosti, ale je aj podstatnou 
podmienkou jej dokonalosti... Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber 
vždy ten, ktorý po uvážení všetkých dôsledkov najviac prispeje k blahu celej 
spoločnosti. 

 
Súlad slov a skutkov 
     Z odkazu významných učiteľov, ktorí dokázali zosúladiť slová so skutkami 
a osobným životom zostane vždy niečo pozitívne vo vedomí ich žiakov, i keď sa 
ich cesty rozídu. Takou osobnosťou bol bez pochýb aj Bernard Bolzano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––– ––––––––––––––––– 
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Augustin Louis CAUCHY – všestranný matematický bádateľ 
 
 
Už v mladosti 
     Chorľavý chlapec sedel neustále medzi knihami 
a papiermi. „Nedovoľte, aby sa dotkol knihy z vyššej 
matematiky, pokiaľ nebude mať 17 rokov... Keď 
Augustínovi nedáte zodpovedné všeobecné 
vzdelanie, stane sa veľkým matematikom, ale nebude 
schopný napísať svoju vlastnú reč.“ Takto sa 
o mladom Cauchym vyjadril Lagrange, významný 
francúzsky matematik. Dokonca raz v spoločnosti 
Laplacea a ďalších osobností o ňom povedal: 
„Vidíte toho malého študenta? On nás raz ako 
matematik všetkých predstihne.“ Veru sa nezmýlil. Augustin Louis Cauchy 
(1789–1857) sa stal jedným z najslávnejších matematikov 19. storočia. 
 
Životný osud 
     Narodil sa v Paríži 21. 8. 1789, uprostred revolučných udalostí, niekoľko 
týždňov po útoku na Bastilu. Otec, právnik a úradník, sa s rodinou utiahol do 
dedinky Arcueil. V chudobných pomeroch sa sám staral o vzdelanie svojich 
detí. Sám im písal učebnice, lebo dobre ovládal klasické reči i literatúru. Matka 
im dala hlboké náboženské presvedčenie. Po návrate do Paríža Augustin získal 
v študentskej súťaži na polytechnickej škole druhé miesto a začal sa hlbšie 
zaoberať matematikou a mechanikou. Doštudoval na škole pre stavbu mostov 
a stal sa inžinierom. Tri roky pracoval pri výstavbe prístavu v Cherbourgu. Od 
roku 1813 sa aktívne venoval matematike. Úspechy jeho vedeckej činnosti sa 
dostavili veľmi rýchlo. Stal sa profesorom na École Polytechnique (1816), 
neskôr aj na Sorbonne a obdržal cenu Akadémie. V roku 1818 sa oženil. 
Pokojná rodinná atmosféra s dvomi dcérami, prispela k jeho úspešnej 
matematickej činnosti. Júlová revolúcia (1830) ho prinútila k odchodu do exilu. 
Krátky čas bol vo Švajčiarsku, učil v Turíne (1831–33). Cauchy sa stal 

vychovávateľom vnuka zosadeného kráľa Karola X. 
a s jeho dvorom bol aj v Prahe (1833–1836). Tu sa stal 
zahraničným členom Kráľovskej českej spoločnosti 
náuk a jeden jeho rukopis, ktorý posudzoval aj Bolzano, 
zostal natrvalo v Prahe. Ani po návrate do Paríža (1838) 
nemohol zastávať žiadny úrad, lebo nezložil prísahu 
novému režimu. Pracoval v ústave pre miery a váhy, 
učil v jezuitskej škole. Po revolúcii roku 1848 bol 
predsa len menovaný za profesora teoretickej 
astronómie na univerzite v Paríži. Miesta sa však neskôr 
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vzdal, lebo neuznal Napoleona III. Zomrel 23. 5. 1857 v Sceaux neďaleko 
Paríža. Jeho posledné slová boli: Ľudia odchádzajú, ale ich dielo zostáva. 
 
Zadefinoval do učebníc 
     Matematické dielo veľmi všestranného Cauchyho bolo nesmierne rozsiahle. 
Napísal okolo 800 odborných príspevkov a 7 kníh. Zaslúžil sa o nové poznatky 
z algebry i teórie čísel, teórie nekonečných radov, teórie funkcií i teoretickej 
a nebeskej mechaniky, teórie komplexnej premennej, teórie determinantov, 
optiky i teórie pružnosti. Spresnil pojmy limity, spojitosti, uvádzal presné 
kritériá konvergencie nekonečných radov. Napríklad takto definoval pojem 
limity: Ak nejaká premenná nadobúda hodnoty, ktoré sa neobmedzene približujú 
určitému číslu tak, že sa od neho odlišujú len o toľko ako si želáme, tak toto 
číslo je limitou týchto hodnôt. Zaviedol moderný spôsob usudzovania a 
 vyjadrovania v základoch matematickej analýzy. Nikdy nepripisujem 
matematickým poučkám neohraničenú oprávnenosť. V skutočnosti veľká časť 
poučiek je správna iba pri splnení niektorých podmienok. Určenie týchto 
podmienok a spresnenie zmyslu použitých pojmov ma nútia stratiť každú 
neurčitosť. Zostavil moderné učebnice diferenciálneho a integrálneho počtu. 
Dodnes sa vykladá táto matematická disciplína v jeho šľapajach. 
 
Zo zmyslom pre hodnoty 
     Tvorivé sily Cauchyho boli dlho nevyčerpateľné. Za 
jeden týždeň predložil akadémii aj dve pojednania, okrem 
toho posudzoval práce iných, predložené tejto 
ustanovizni. Medzi európskymi matematikmi bol viac 
známy ako Gauss. No medzi kolegami nebol veľmi 
obľúbený. Snažil sa každého morálne usmerniť, polepšiť. 
Vo všetkom bol mierny – okrem matematiky a  
náboženstva. Chcel, aby sa ľudia zamýšľali nad zmyslom 
života, aby hľadali odpovede. Veril, že účinná spolupráca 
medzi ľuďmi ich privedie k „večnej láske.“ Augustin L. Cauchy, napriek 
ideálom monarchistu a klerikála, mal hlboký zmysel pre matematickú pravdu. 
Ktosi, ešte za jeho mladých rokov o ňom povedal, že „je chudobný na batožinu, 
ale bohatý na nádeje.“ 
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Eduard ČECH − český matematik svetového mena 
 
 
Profesorské príhody 
     O matematikoch sa často rozprávajú zvláštne príbehy. Tomu sa nevyhol ani 
významný český profesor Eduard Čech (1893–1960). O ňom sa traduje táto 

„průpovídka“. V čase, keď v Brne viedol 
topologický seminár,   bol pozvaný so svojimi 
kolegami na večeru do Sadovej ulice č. 56. 
Bezprostredný Čech hneď vyhlásil, že číslo 
domu si možno ľahko zapamätať, lebo 56 = 7.8  
a to sú vlastne štyri po sebe nasledujúce číslice, 
ktoré vyhovujú jednoduchej rovnosti. Na veľké 
prekvapenie ostatných prišiel Edo Čech na 
dohodnuté miesto neskoro. Svoje meškanie 
vysvetlil svojrázne. Pochopiteľne, že zabudol 
číslo   hľadaného   domu,  ale  z  vlastnosti  
podmienky 10⋅x + (x + 1) = (x + 2).(x + 3) si 
odvodil, čomu sa rovná neznáma x. Táto rovnica 

má však dva korene x = 1, x = 5. Profesor šiel teda najprv na Sadovú ulicu číslo 
12  (12 = 3⋅4) a až tam zistil, že prvé riešenie nevyhovuje danej reálnej situácii. 
Uplatnil, po stratenom čase chôdze, druhé riešenie a dostavil sa s omeškaním na 
dohodnutú adresu.  
 
Medzníky životného osudu 
     Eduard Čech sa narodil sa v Stračove, v severovýchodných Čechách, 29. 
júna 1893. Jeho mimoriadne nadanie pre matematiku sa prejavilo už na 
Gymnáziu v Hradci Králove, kde zmaturoval s vyznamenaním (1912). Študoval 
matematiku na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Cez prvú 
svetovú vojnu musel narukovať. Pobyt v armáde využil na štúdium ruštiny, 
nemčiny a taliančiny. Po návrate dokončil univerzitu (1919) a získal spôsobilosť 
vyučovať matematiku a deskriptívnu geometriu na vyšších stredných školách. 
V roku 1920 dosiahol doktorát z matematiky. Postupne vyučoval na niekoľkých 
reálkach v Prahe. V období 1920/21 bol na jednoročnom študijnom pobyte 
v Taliansku, kde v Turíne intenzívne spolupracoval s G. Fubinim (1879–1943). 
V roku 1923 odišiel do Brna a po prof. M. Lerchovi sa stal mimoriadnym 
profesorom Masarykovej univerzity. Riadnym vysokoškolským profesorom sa 
stal v roku 1928. V Brne oživil matematický život, bol obetavým a láskavým 
učiteľom, vzorom nesmierne pracovitého, pre matematiku nadšeného človeka. 
V období 1935/36 pracoval a prednášal v Ústave pre pokročilé štúdiá 
v Princetone (USA). Po návrate bol na vrchole svojich tvorivých síl. Založil 
v Brne seminár z topológie, v ktorom za šesť rokov  bolo vytvorených 26 
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pôvodných vedeckých prác. Od roku 1945 bol menovaný profesorom na 
prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venoval sa výchove novej 
generácie matematikov. Podstatne prispel k vzniku Matematického ústavu 
ČSAV i Matematického ústavu Univerzity Karlovej ako bádateľských centier 
výskumnej práce v matematike. V roku  1952 sa stal akademikom ČSAV. 
Napriek vážnej chorobe(od roku 1956) stále odborne pracoval. Zomrel 15. 
marca 1960 v Prahe. 
 
Zásadná matematická stopa 
     Vedeckú prácu začal profesor Čech štúdiom projektívnych diferenciálnych 
vlastností geometrických útvarov. Spolu s Fubinim publikovali Projektívna 
diferenciálna geometria (Bologna, 1926–1927) a Úvod do projektívnej 
diferenciálnej geometrie plôch (Paríž 1931). Čech sa preslávil prácami v 
 topológii. Jeho meno sa stalo súčasťou viacerých pojmov z algebraickej 
i všeobecnej topológie. Po česky vyšli jeho Bodové množiny (1936) 
a Topologické priestory (1959). Celková vedecká činnosť akademika Čecha 
obsahuje 94 pôvodných vedeckých prác, 9 odborných kníh, 7 stredoškolských 
učební. Za výsledky matematickej činnosti dostal štátne ceny (1951–1954) i Rád 
republiky (1958). Stal sa členom Poľskej akadémie vied (1956). Vytvoril u nás 
významné  vedecké školy v oblasti diferenciálnej geometrie a topológie. Medzi 
jeho žiakov patria B. Pospíšil, J. Novák, O. Borůvka, A. Švec. Eduard Čech 
podstatne prispel k modernizácii vyučovania na našich stredných školách 
a ovplyvnil českú matematickú terminológiu. Zanechal trvalú stopu vo svetovej 
i v českej matematike. 
 
Stručná a výstižná charakteristika 

     Výnimočne nadaný a široko rozhľadený 
matematik, poctivý akademický učiteľ 
Eduard Čech bol skutočnou ľudskou 
i matematickou osobnosťou. Mal rád prostých 
ľudí, bezprostredne reagoval na ich problémy. 
K ľuďom, ktorí prácu len predstierali, vedel 
byť milo jedovatý a „jízlivý“. Akademik 
Otakar Borůvka charakterizoval E. Čecha 
slovami: „Po osobnej stránke bol veľkorysý, 
stojaci vysoko nad malými vecami všedného 
života, nesmierne pracovitý, často preťažený 
mnohými vedeckými i verejnými úlohami 
a predsa sa nikdy nesťažujúci, vzácny človek, 
s nezvyklým spôsobom myslenia a bystrým 

postrehom, citlivý skôr k iným než k sebe, starostlivý a láskavý otec rodiny... 
Eduard Čech bol veľkým človekom, ktorý sa v najvyššej miere  zaslúžil 
o československú matematiku.“ 
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Matematika v škole 
     Je známe, že profesor Čech sa vážne zaoberal aj odpoveďami na otázky zo 
školského vyučovania matematiky. Formuloval štyri princípy pre vyučovanie  
geometrie (so žiakmi vo veku 11−15 rokov): 
1. Spracovanie učiva má vzbudzovať čo najväčší záujem, aby sa deti na 

vyučovanie tešili. 
2. Vyučovanie má vytvárať čo najviac príležitostí pre vlastnú aktívnu činnosť 

žiakov. 
3. Konkrétne vecné poznatky treba usporiadať tak, aby sa neskôr vo vyučovaní 

znovu objavili. 
4. Žiaci majú aspoň v ukážkach spoznať, že sa pripravuje niečo pre ďalšie 

štúdium aj pre pochopenie celej matematickej sústavy. 
 

     Často zdôrazňoval, že nezáleží ani tak na tom, čo sa učí, ale ako sa učí. 
Nemusíte dokazovať všetko, ale nesmiete nedokazovať nič. Nesmie sa stratiť 
fakt, že matematika je systém. Dobrý učiteľ učí aj podľa zlej učebnice dobre, 
dotvára text výkladu, premýšľa nad učivom, vie posúdiť detaily i podstatu. 
Eduard Čech uznával, že matematika má nezanedbateľnú vzdelávaciu hodnotu 
a jej vyučovanie potrebuje aj didaktické podnety. Neraz úprimne radil učiteľom 
v školách. Treba viesť žiakov tak, aby sa riadili heslom: Mnoho toho neviem, ale 
to, čo viem, viem dobre. 
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DIOFANTOS z Alexandrie – hĺbavý antický matematik 
 
 
Praktická otázka 
     V určitej dobe bolo možné kúpiť vreckovku za 3 Sk, pár ponožiek za 7 Sk 
a tričko za 16 Sk. V obchode som žiadal tento tovar za presne 50 Sk. Koľko 
vreckoviek, koľko párov ponožiek a koľko kusov tričiek som dostal, ak som 
v obchode trval na tom, aby mi dali z každého požadovaného tovaru? 
      
     Odpovedáte, že ma z obchodu vyhodili? Ale, predsa tých možností pre 
uspokojenie tejto zvláštnej požiadavky nie je tak veľa. Skúste ich určiť 
„zdravým rozumom“, i keď metódy na riešenie neurčitých rovníc, t. j. takých, že 
premenných je viac ako počet rovníc, poznal už Diofantos z Alexandrie 
v treťom storočí nášho letopočtu. Na jeho počesť sa rovnice s celočíselnými 
koeficientmi, ktoré treba vyriešiť v množine celých alebo racionálnych čísel 
volajú diofantovské rovnice. 
 
Užitočné predstavy 
     Životopisné údaje o Diofantovi sú veľmi skúpe. Vie sa, že žil za panovníka 
Juliana v Alexandrii okolo roku 250. Možno bol Babylónčan a pochádzal 
z Mezopotámie. Zachovalo sa však šesť kníh, z 13 napísaných, pod názvom 
Aritmetika. Je to zbierka 189 rôznych vyriešených úloh. Zaujímavé na nich je to, 
že Diofantos tam neznámu veličinu označoval jedným symbolom a používal 
skrátené slová a znaky, ktoré zjednodušovali zápis matematických operácií 
(napr. zaviedol symbolické označenie aj pre druhú a tretiu odmocninu). Už 
vtedy sa pozeral na čísla nezávisle od geometrickej predstavy a tým pripravoval 
cestu pre algebru, pre vytvorenie a zápis jednoduchých algoritmov. Medzi jeho 
úlohami je veľa takých, ktoré dnes patria medzi neurčité rovnice. Diofantos 
vedel odvážnymi užitočnými substitúciami obratne jednotlivé prípady vyriešiť. 
Ako výsledky ho zaujímali iba kladné celé čísla a zlomky. Často mu stačilo, keď 
našiel iba jedno riešenie. 
      
     Diofantos odhalil niektoré zaujímavé vety z aritmetiky celých čísel. Poznal 

identitu ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .. 22222222 zuxvyvxuzuxvyvxuvuyx ++−=−++=++   
 

Vedel napríklad dokázať, že každý štvorec možno „zložiť“ ako súčet dvoch 
štvorcov, dokonca nekonečne veľa spôsobmi. Ako to vyjadríme dnes?  
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     Hľadajme  x ≠ 0, pre ktoré platí 
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Koľko rokov žil Diofantos?  
     Na legendárnom náhrobku bol údajne tento epigram: 
 

Hľa, tento náhrobok stojí nad pozostatkami Diofanta. 
Jeho vek udáva tento kameň a jeho diela. 
Zeus mu dal ako chlapcovi šestinu jeho života, 
potom za dvanástinu veku začala mu tvár zarastať. 
K tomu sedmina jeho veku a už mu fakle svadby žiarili. 
Päť rokov nato ho bohovia pekným synčekom obdarili. 
Nešťastné dieťa s takou vrúcnou láskou milované! 
Žiaľ, ni polovicu otcovho veku nedosiahlo, keď ťa Hades prijal. 
Štyri roky uspokojuje ešte otec bolesť umením čísel,  
keď konečne sám k cieľu svojho žitia prišiel. 
 

     Už poznáte Diofantov vek? Tento veršovaný životopis sa nachádza v tzv. 
Palatinskej antológii  z pera Metrodora v 6. storočí. 
 
Zmysluplná symbolika 
     Diofantos z Alexandrie začal používať skratky a zvláštne znaky, aby 
stručnejšie vyjadril potrebné vzťahy v slovno-geometrickom vyjadrovaní. Jeho 
aritmetika zažiarila aj po stáročiach ako vtipná pomôcka pri riešení rovníc 
pomocou „finty“ − vhodnej substitúcie. Možno tak záhadne vyjadril spojenie 
gréckej jednoduchej funkčnosti a arabským zmyslom pre symetriu. Rozmanitosť 
jeho postupov pre rôzne problémy skôr oslňuje ako teší. Bol bystrý a šikovný 
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virtuóz, ale podľa všetkého nie dosť uspôsobený na to, aby chápal podstatu 
svojich metód, a tým dospel k všeobecnosti (M. Kline).  Diofantos urobil veľký 
krok od geometrickej predstavy ku symbolickej algebre, stal sa Euklidom 
algebry.  
      
     Diofantos z Alexandrie pripravil podnetné dielo gréckorímskeho staroveku, 
ktorým zboril ohraničenia medzi slovnou algebrou a geometriou a nastúpil cestu 
účinných symbolických zápisov. Úspešných pokračovateľov našiel až potom, 
keď vyšlo roku 1575 jeho dielo preložené do latinčiny. Diofantos bol prvým 
matematikom - priekopníkom algebraických zápisov, ktorý zrejme vytušil, že 
symbolické vzorce môžu za nás aj „trochu myslieť“. 
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Leonard EULER – všestranný a praktický matematik 

 
 
Pamätník 
     Na náhrobnom kameni je vyryté: Leonardo Eulero, 
Academia Petropolitana (Leonardovi Eulerovi, 
Petrohradská akadémia). V myšlienkach aj  v pojmoch 
matematických: Eulerovo číslo, Eulerova konštanta, 
Eulerove vzorce, Eulerov integrál, Eulerove uhly, 
Eulerove kruhy, Eulerova nerovnosť, Eulerova priamka 
[Eulerova priamka prechádza priesečníkom ťažníc 
(ťažiskom), výšok (ortocentrom) a osí strán 
trojuholníka (stred kružnice opísanej trojuholníku)], 
Eulerova kružnica, Eulerova veta o konvexných 
mnohostenoch [Súčet počtu vrcholov a počtu  stien každého vypuklého 
mnohostena sa rovná počtu jeho hrán plus 2; (v+s = h+2)], Eulerova veta pre 

homogénne funkcie. Zanechal vhodné symboly: f(x), i, e, π, 








k

n
, tg x, cotg x, sec 

x, cosec x, ∑ , ∆ x a ďalšie. 

 
Životný osud 
     V rodine evanjelického teológa Pavla Eulera sa 15. 4. 1707 narodil v Bazileji 
prvorodený syn Leonard. Vzdelaný otec, žiak Jacoba I. Bernoulliho, bol jeho 
prvým učiteľom. Veril vo vysokú výchovnú hodnotu matematiky a vštepoval ju 
aj synovi. Vynikajúca pamäť a mimoriadne nadanie pre matematiku sa 
u Leonarda prejavilo zavčasu. Štúdium na filozofickej prípravke pri univerzite 
v Bazileji, pod vedením Johanna I. Bernoulliho, podstatne prehĺbilo jeho 
matematické vedomosti. Priateľstvo so synmi svojho učiteľa, Nicolausom II. 
a Danielom I., ovplyvnilo aj Leonardove životné osudy. Sedemnásťročný Euler 
vyštudoval, získal titul magistra a  podľa otcovho želania mal pokračovať 
v štúdiu teológie a orientálnych jazykov. Ale jeho záujmy o matematiku boli 
nezlomné. Dosiahol otcov súhlas, aby sa venoval výhradne štúdiu matematiky a  
prírodných vied. Na podnet Bernoulliovcov pozvali Leonarda Eulera na 
Akadémiu do Petrohradu. Začiatok vedeckej práce po príchode do Ruska (1727) 
nebol jednoduchý. Po krátkom čase sa Euler naučil ovládať ruský jazyk, získal 
profesúru fyziky i matematiky (1731, 1733). V roku 1734 sa oženil a získal 
vlastný domček. 
 

     Po prvom pobyte v Petrohrade (1727–1741) odišiel Euler na pozvanie 
pruského kráľa do Berlína. Tam v rokoch 1741–1766 viedol matematické 
oddelenie Berlínskej akadémie. Napäté vzťahy s panovníkom prispeli k jeho 
uvoľneniu z akadémie. Euler odišiel opäť, na pozvanie Kataríny II., do Ruska. 
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Po smrti manželky, s ktorou mali 13 detí, sa v Petrohrade znovu oženil. Ťažkou 
ranou osudu bol pre neho požiar v jeho dome (1771). Vyhorela mu knižnica, 
jeho samého vyniesli na rukách z horiaceho domu. Ani táto situácia, ani 
postupná slepota, na jedno oko prestal vidieť v roku 1736, na druhé nevidel pre 
šedý zákal (1766) i keď operácia v roku 1771 aspoň trochu pomohla, nedonútila 
Eulera prestať vedecky pracovať. Tak miloval svoju prácu, že nepodľahol ranám 
nešťastného osudu. 

 

     Zaujímavým svedectvom je list Johana III. Bernoulliho, ktorý v lete roku 
1777 navštívil Eulera. Píše: Jeho zdravie je dosť dobré, za čo vďačí striedmemu 

a pravidelnému spôsobu života... Ťažko rozpozná 
niekoho podľa tváre, nemôže čítať z papiera, ani naň 
písať. Svoje výpočty píše kriedou na čiernu tabuľu 
veľmi zreteľne a usporiadane. Potom ich jeho 
pomocníci zaznamenávajú do veľkej knihy. A z týchto 
materiálov sa pod jeho vedením zostavujú pojednania. 
Práve v tomto roku pripravil 70-ročný Euler pre tlač 
okolo sto článkov. Za celé obdobie, keď pracoval 
skoro slepý, pripravil okolo 300 vedeckých prác, t.j. 
asi 3000 strán textu. Bol to prejav jeho obdivuhodnej 
predstavivosti a výbornej pamäti. Euler pracoval do 
poslednej chvíľky svojho života. V rodinnom kruhu, 
keď sa chcel hrať s vnukom, bol náhle ranený 

mŕtvicou; vypadla mu z rúk fajka a ticho poznamenal – umieram. Zanedlho, 18. 
9. 1783 zomrel. Žil 76 rokov, 5 mesiacov a 3 dni. Pochovaný bol v Petrohrade 
na Smolenskom cintoríne. V roku 1956 preniesli jeho pozostatky do Lavry 
Alexandra Nevského v Leningrade a postavili mu tam náhrobok v blízkosti 
mohyly M. V. Lomonosova. 
 
Výsledky práce v matematike a fyzike 
     Skoro 60 rokov tvorivej vedeckej činnosti švajčiarskeho matematika a fyzika 
Leonarda Eulera prinieslo svetu, za jeho života, asi 530 odborných prác a asi 40 
kníh. Úplný počet pojednaní, vychádzali postupne tlačou ešte dlho po jeho smrti, 
je určený číslom 886. Vyriešil 15 problémov vypísaných Akadémiou vied, 
rozposlal niekoľko tisíc listov, aj s odbornou tematikou, po celej Európe. Prvú 
odbornú prácu napísal 18-ročný a vyšla v Lipsku (1726). Vtedy poslal prvý raz 
prácu o najvhodnejšom rozmiestnení a dĺžke sťažňov na plachetnici do súťaže 
parížskej Akadémie. Cenu nezískal, ale v rokoch 1738–1772 zvíťazil 
v podobných súťažiach 12-krát. 

     Vymenujme aspoň niekoľko základných prác Leonarda Eulera: Metóda 
objavovania kriviek, ktoré majú maximálne či minimálne vlastnosti (1774), 
Úvod do analýzy nekonečných veličín (1748), Základy diferenciálneho počtu 
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(1755), Základy integrálneho počtu (1768-70), Úvahy o  priestore a čase (1750), 
Teória pohybu tuhých telies (1765), Dioptrika (1769), Teória pohybu Mesiaca 
(1772), Úplné uvedenie do algebry (1770). Zaujímavým populárnovedeckým 
spisom boli Dopisy nemeckej princeznej (1768–1772), v ktorých vykladal rôzne 
otázky z fyziky, filozofie, etiky, teórie hudby a logiky. 
 

     Eulerov prínos do matematiky i fyziky je rozsiahly 
a mnohostranný. Jeho dielo ovplyvnilo celé generácie a je 
aktuálne i dnes. Systematicky sa venoval teórii čísiel, 
študoval rozdelenie prvočísiel, dokázal tzv. malú 
Fermatovu vetu. Podal riešenie rôznych typov neurčitých 
rovníc, odhalil súvislosti medzi exponenciálnymi 
a goniometrickými funkciami, zaoberal sa diferenciálnymi 
rovnicami. Prispel k vybudovaniu variačného počtu i  k 
 základom teórie funkcií komplexnej premennej. Mnohé 
matematické disciplíny získali svoju terajšiu učebnicovú interpretáciu v podobe, 
akú im dal Euler. „Euler patrí k tým géniom, ktorých dielo sa stalo majetkom 
celého ľudstva. Dodnes žiaci vo všetkých krajinách študujú trigonometriu 
a logaritmy v podobe, akú im dal Euler. Študenti preberajú základy vyššej 
matematiky podľa príručiek, pre ktoré boli vzorom klasické práce Eulera“ (M. 
Lavrentev). 
 
Učebnice rôznych vedeckých oblastí 
     Eulerove učebnice získali ohromnú autoritu a prispeli k ustáleniu 
matematickej symboliky. Napísal však aj práce o nebeskej mechanike, 
dynamike pevných telies, hydraulike, stavbe a riadení lodí, geometrickej optike. 
Stal sa zakladateľom analytickej mechaniky. Riešil problémy geometrie 
i algebry, balistiky, astronómie, geodézie i teórie hudby. Celý rad Eulerových 
matematických výsledkov vyplynul z riešenia fyzikálnych problémov. Celé jeho 
dielo je hlbokým organickým spojením matematického myslenia 
s problematikou prírodovedy a techniky. Euler neraz zdôrazňoval: Musíme skôr 
dôverovať algebraickému výpočtu než nášmu úsudku. Často staval problémy a 
 úlohy tak, že si žiadali rozvinutie nových metód. Sám mal výborne vycibrenú 
intuíciu, ktorá často predbiehala dôkazy. Niektoré jeho úsudky, napr. 
o nekonečných radoch alebo zdôvodnenia v diferenciálnom počte nie sú pre 
dnešnú matematiku prijateľné. Aj tak urobil Euler z matematickej analýzy 
najvýznamnejší nástroj ľudského ducha a rozumu. Ukázal jej časté a rôznorodé 
použitie. 
 
Mohutnosť intelektu i charakteru 
     Bol neobyčajne usilovný, húževnatý a vytrvalý. Získal široké vzdelanie 
v jazykoch, literatúre i hudbe. Mal nevyčerpateľné podnety pre vedeckú prácu. 
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Vedel oceniť zásluhy iných, ale aj neprajníkov a odporcov. Na svoje výsledky 
bol primerane hrdý. V osobnom živote bol skromný, nenáročný, málovravný. 
V rodinnom kruhu, so žiakmi a priateľmi, bol družný. Nedal sa strhnúť do víru 
zábav. Vždy bol priamy a spravodlivý, slobodomyseľný, dobroprajný a plný 
kresťanskej viery. Dokázal prekonávať duševné ťažkosti i fyzické utrpenie. 
      
     Tvorivý duch, hlboká a premyslená vedecká koncepcia, mimoriadna 
pracovitosť zostanú príkladnou charakteristikou Leonarda Eulera. Pestoval 
matematiku s presvedčením, že zákonitosti prírody môžeme pochopiť cez 
matematický spôsob myslenia. „Štúdium Eulerovho diela zostane najlepšou 
školou pre najrôznejšie oblasti matematiky a nemôže ho nič nahradiť“ (Gauss). 
Euler obohatil prakticky každú oblasť matematiky a jej aplikácií. Jeho zobraté 
spisy majú viac než 70 zväzkov. Laplace nám ponúkal: „Čítajte Eulera! Je 
učiteľom nás všetkých.“ 
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Pierre FERMAT – matematika ako záľuba 
 
 
Osud poznámky na okraji 
     V roku 1621 vyšiel latinský preklad Diofantovho 
spisu Aritmetika. Francúzsky právnik a poradca 
parlamentu v Toulouse, Pierre Fermat (1601−1665), 
sa vo voľnom čase rád zaoberal matematikou. 
Niekedy v roku 1637 študoval aj Diofantov spis. Na 
okraj matematickej vety Dvojmoc rozložiť na súčet 
dvoch iných dvojmocí si Fermat poznamenal: Je však 
nemožné rozdeliť trojmoc na dve trojmoci alebo 
štvormoc na dve štvormoci a všeobecne mocninu 
stupňa vyššieho než druhého na dve mocniny s tými 
istými exponentmi; objavil som skutočne podivuhodný 
dôkaz tohto tvrdenia, no tento okraj je príliš malý na 
to, aby ho mohol obsiahnuť. 
 

     Fermatovu domnienku, že pre prirodzené čísla n > 2 neexistujú také 
prirodzené čísla x, y, z, aby platilo xn + yn = zn, sa 
matematici i laici dlho pokúšali dokázať. I keď asi Fermat 
vedel svoju vetu dokázať pre n = 3, dôkaz sa nezachoval. 
Zanechal iba dôkaz pre n = 4. Pre n = 3 dokázal tzv. Veľkú 
Fermatovu hypotézu Leonard Euler, ale až o sto rokov 
neskôr. Legendre roku 1825 dokázal vetu pre n = 5, G. 
Lamé pre n = 7 roku 1839, Dirichlet pre n = 14 (1832) a 
tak postupne ďalej. V roku 1976 sa s využitím počítača 
podarilo dokázať Fermatovo tvrdenie pre všetky 
prvočíselné exponenty menšie než 125 000. V roku 1983 
oživil nádej na vyriešenie chýrečného problému mladý 

západonemecký matematik H. Faltings. Z jeho výsledkov vyplynulo, že 
Fermatova hypotéza nemá nekonečne veľa nenulových racionálnych riešení. No 
to neznamenalo, že riešenie neexistuje vôbec. Ale v roku 1988 prenikla do sveta 
správa, že japonský matematik Yoichi Miyaoka dokázal, že existuje určité číslo 
n, a to sa dá vypočítať tak, že pre každé väčšie už Veľká Fermatova hypotéza 
platí. Ak by to hľadané n bolo menšie než 125 000, tak by Fermatova veta bola 
dokázaná. V roku 1993 Andrew Wiles, profesor matematiky na Princetonskej 
univerzite, podal v podstate úplnú sériu matematických argumentov, ktorými 
presvedčil matematikov, že tento postup možno prijať za hľadaný dôkaz 
spomínanej Fermatovej hypotézy. Po preverení uvedeného postupu bola 
19.9.1994 po 356 rokoch od jej vzniku najslávnejšia matematická hádanka 
rozlúštená. Z hypotézy sa stala dokázaná matematická veta. 
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Právnik s matematikou 
     Na juhu Francúzska leží neveľké mestečko Beaumont 
de Lamagne. Tam sa 20. 8. 1601 v rodine obchodníka s 
kožou narodil Pierre Fermat. Získal veľmi dobré 
vzdelanie. Vystriedal tri univerzity a dokončil štúdium 
práv (1631). Ovládol cudzie jazyky, napísal aj pekné 
básne v latinčine i španielčine. Preslávil sa aj ako dobrý 
znalec antiky. Jeho túžbou bolo zachovať niektoré 
zabudnuté diela. V právnickej praxi, i keď túžil po 
peniazoch, bol nepodplatiteľný. Bol ženatý a otcom 
piatich detí. Mal pevné zdravie, prežil i morovú nákazu 

(1652). Zomrel 12. l. 1665 v pevnosti Castres, kde predsedal súdu. 
 

     Ani jedna z matematických prác nebola vydaná za jeho života. Fermat robil 
matematiku ako záľubu, nebol profesionál. Výsledky jeho činnosti zostali v 
rukopisoch obšírnej a mimoriadne zaujímavej korešpondencie. V 17. storočí ešte 
neboli špeciálne vedecké časopisy. S Fermatom si dopisovali R. Descartes, B. 
Pascal, J. Wallis, E. Torricelli a iní. Až v roku 1679 vydal najstarší Fermatov 
syn z rukopisnej pozostalosti rozličné matematické diela svojho otca. V rokoch 
1891−1912 vyšlo vo Francúzsku Fermatovo dielo v štyroch zväzkoch. 
 
Matematické úspechy 
     Hypotéza, ktorou sme začali rozprávanie o Fermatovi, bola problémom teórie 
čísel. Zohrala dôležitú úlohu v celej matematike. Pri jej riešení sa objavovali 
nové problémy, ktoré podnecovali matematikov k ich riešeniu a dosahovaniu 
nových dôležitých výsledkov. Napr. roku 1847 vytvoril z týchto dôvodov 
nemecký matematik E. Kummer (1810−1893) teóriu ideálnych čísel. Fermat vo 
svojej dobe usilovne a dôsledne študoval vlastnosti prvočísiel, dokonalých čísiel 
atď. Právom je dnes považovaný za zakladateľa teórie čísiel. 
 

     Základy analytickej geometrie sú tiež spojené s jeho menom. Pierre Fermat 
prvý prišiel na myšlienku využívať súradnice a prispôsobiť 
algebru potrebám geometrie. Prvú prácu o tom vydal však 
Descartes (1637). V roku 1642 Fermat zovšeobecnil 
metódy výpočtu plôch i objemov a dokázal, že plocha 
neohraničeného útvaru môže byť konečná.. Zaoberal sa aj 
určovaním dĺžok kriviek. V rukopisoch boli aj práce o 
určovaní maxím a miním, o dotyčniciach kriviek, 
o vyšetrovaní ťažísk útvarov a pod. Fermat vybadal 
spojenie medzi úlohami na hľadanie extrémov a úlohami na určovanie dotyčníc. 
Aj vďaka jeho objavom vznikli diferenciálny a integrálny počet. Pripomeňme 
ešte aj niektoré práce z optiky, kde odhalil zákon lomu a odrazu svetla v 
súvislosti s princípom najkratšej dráhy. Fermat sa korešpondenciou s B. 
Pascalom zapísal aj do základov teórie pravdepodobnosti. 
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     Geniálny matematický samouk Pierre Fermat spoznal hlboké zážitky 
úspešného matematika. Po smrti o ňom povedali: „Bol z najpozoruhodnejších 
ľudí storočia, všestranný človek. Keby mnohí vedci nevzdali hold jeho 
neobyčajným zásluhám, ťažké by bolo uveriť všetkým veciam, ktoré o ňom treba 
povedať.“  Najväčší matematik 17. storočia vedel, že mnohí budú prichádzať a 
odchádzať, ale veda sa bude stále obohacovať.  
 
Až do súčasnosti 
     Pierre Fermat obdivoval číselné vzťahy: Nepoznám v matematike nič 
krajšie ako tie súbory čísel, ktoré sa nazývajú magicos. Viete, čo sú magické 
štvorce? 
 
Napr.  16   3   2 13 
    5 10 11   8 

   9   6   7 12 
   4 15 14   1 

 

Zistite, aké majú vlastnosti a ako sa dajú zostaviť. 
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Carl Friedrich GAUSS – klasik i modernista matematiky 
 

 

Pravidelný n−−−−uholník 
     Už v Euklidovej dobe (300 rokov pred n. l.) bolo známe, že niektoré 
pravidelné mnohouholníky možno konštruovať pomocou pravítka a kružidla, t.j. 
euklidovsky. Napríklad trojuholník, štvoruholník, päťuholník, a tie, ktoré môžu 
vzniknúť zdvojnásobovaním počtu strán. Až do 18. storočia nedošlo k rozšíreniu 
gréckeho spôsobu tejto geometrickej práce. V roku 1796 dokázal mladý 
nemecký matematik C. F. Gauss (1777–1855), že možno euklidovsky 
skonštruovať aj pravidelný sedemnásťuholník. Tento objav ho natrvalo pripútal 
k  matematike. Neskôr dokázal vetu, že pravidelný n-uholník môžeme 
euklidovsky zostrojiť práve vtedy, ak je v tvare k

m pppn .....2 21= , pričom 0≥m  a 

kppp ,..., 21  sú rozličné prvočísla v tvare 12 +r . (Z tejto vety vyplýva, že pravítkom 
a kružidlom sú konštruovateľné pravidelné mnohouholníky pre n = 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30 atď. a nie sú konštruovateľné pravidelné n-
uholníky pre n = 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 atď.) Možno 
vtedy začal tušiť, že matematika je kráľovnou vied a teória čísel je kráľovnou 
matematiky. Na pamiatku jeho prvého veľkého matematického objavu, vytesali 
na náhrobnom kameni „kniežaťu matematikov“ C. F. Gaussovi kružnicu 
s vpísaným pravidelným sedemnásťuholníkom. 
 

Životná húževnatosť 
     V prostej rodine zručného remeselníka a slúžky sa v Braunschweigu narodil 
30. 4. 1777 Carl Friedrich Gauss. Od otca, ktorý bol inštalatérom, murárom, 

majstrom fontán i záhradníkom, zdedil nielen 
húževnatosť, ale aj túžbu po prísnej spravodlivosti 
a cit pre statočnosť. Matka napriek tomu, že nemala 
žiadne školské vzdelanie, bola prirodzene inteligentná 
a charakterná. Poslušný syn sa pomocou otázok sám 
naučil čítať písmená. Deväťročný Carl v škole veľmi 
šikovne rýchlo sčítal čísla od 1 do 100: dnes tento 
„trik“ pomáha zapamätať si vzorec pre súčet prvých n 
členov aritmetickej postupnosti. Gauss už v  mladom 
veku začal študovať diela Newtona, Lagrangea 
i Eulera. Na gymnáziu vynikol v antických jazykoch 

i matematike. S podporou braunschweigského vojvodu sa zdokonalil 
v matematike a prírodovede na trojročnom kolégiu Carolinum. V rokoch 1795 
až 1798 študoval na univerzite v Göttingene. V doktorskej práci na univerzite 
v Helmstadte (1799) uviedol prvý presný dôkaz základnej vety algebry, t.j. že 
každá algebrická rovnica s reálnymi koeficientmi má aspoň jeden komplexný 
koreň. Neskôr túto vetu dokázal tromi ďalšími rôznymi spôsobmi. Stal sa 
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členom akadémie v Petrohrade (1801). Trvalé miesto našiel na hvezdárni 
v Göttingene. Tu pracoval a prednášal na univerzite. Bol dvakrát ženatý (prvá 
manželka mu zomrela v roku 1809) a mal šesť detí, z ktorých vychoval do 
dospelosti päť. So synom Eugenom mal však nezhody. Po celý život sa staral 
o matku, s ktorou žil v služobnom byte pri hvezdárni. V posledných rokoch ho 
opatrovala dcéra Terézia, C.F. Gauss zomrel 23. 2. 1855 v Göttingene. 

 
Teoretik i praktik 

     Majster troch A – aritmetiky, algebry a analýzy, sa 
po celý život riadil heslom Málo, ale zrelé. Nerád 
publikoval neúplné poznatky bez odhalenia všetkých 
súvislostí. Tlačou vydal 155 prác a veľa pojednaní 
zanechal v rukopisoch. Matematické úvahy boli pre  
neho potešením a radosťou. Raz povedal: Výsledky 
vlastného premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka 
získaná cudzia múdrosť... Nie poznanie, ale učenie sa, 
nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale 
prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší 
pôžitok. V matematike nevidel iba teóriu, ktorá najviac 

prospieva vzdelaniu ducha, ale vedel ju aj výborne uplatniť v praxi. 
V pedagogickej činnosti sprístupňoval cestu do ríše matematických tajomstiev 
každému, kto s celou vážnosťou tieto pravdy hľadal. Rozprával kľudne 
a pútavo. Prednášal veľmi jasno a zrozumiteľne, ale pritom veľmi presne. Vedel 
načrtnúť myšlienky, ktoré viedli k novým pojmom. Pozorne vyložil jadro teórie, 
urobil rozbor základných tvrdení a ich dôkazy. Prednášky majú ukázať správnu 
cestu, majú rozvíjať predstavivosť a hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé 
kroky, majú zabrániť tvoreniu nesprávnych názorov na začiatku štúdia, majú 
viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť ďalej samostatným štúdiom. 
  
     Gauss otvoril cestu novodobej teórii čísel  (teória delenia kruhu, 
kongruencie, teória kvadratických foriem). Prispel ku všeobecnému prijatiu 
komplexných čísel a navrhol ich geometrické znázornenie. Objavil eliptické 
funkcie, skúmal hypergeometrické rady. Podal výklad metódy najmenších 
štvorcov, napísal pojednania o konformnom zobrazení plôch a miere krivosti 
plochy. Vybudoval základy hyperbolickej geometrie a zaradil sa k zakladateľom 
neeuklidovskej geometrie i keď v tomto probléme bol veľmi „ostražitý“ a nič 
nepublikoval. Keď sa Gaussa pýtali, ako nachádzal niektoré všeobecné idey, 
odpovedal: Systematickým ohmatávaním. 
 

     Tvorivé spájanie teórie s praxou sa prejavilo v Gaussových fyzikálnych 
a astronomických úspechoch. Študoval elektromagnetizmus, meral intenzitu 
zemského magnetického poľa. V spolupráci s fyzikom Weberom zostrojil prvý 
elektromagnetický telegraf v Nemecku. Vypracovaním podrobných máp 
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hannoverského kráľovstva, spracoval viac ako milión údajov s veľkou 
presnosťou a spoľahlivosťou, položil základy vyššej geodézie. Gauss sa zaslúžil 
aj o zavedenie jednotnej sústavy jednotiek CGS. Svojimi výpočtami pomohol 
pri znovu nájdení planétky Ceres. Bol úspešným aj v teoretickej mechanike. 
 
Korene v ľudskosti 
     Ani ľudské vlastnosti nemal „göttingenský gigant“ priemerné. Bol 
osobnosťou záhadnou i rozporuplnou. Povznesený nad bežné denné problémy 
a starosti. Vyžadoval však, aby ho nevyrušovali pri práci. Bol dobrým znalcom 
antickej i európskej literatúry, v knižnici mal desaťtisíce zväzkov. Napriek 
vyššiemu veku sa 62-ročný Gauss naučil po rusky, aby si mohol dopisovať 
s vedcami z Petrohradu. Politicky bol zdravo konzervatívny, do politických 
ťahaníc sa nemiešal. Slávu nehľadal, nestaral sa o čestné tituly a ocenenia a mal 
ich neúrekom. Vážil si rodinný život. Priateľstvá nevyhľadával, ale tým čo mal, 
zostal verný až do smrti. V súkromnom živote bol jemnocitný a vľúdny, 
dobromyseľný a zhovievavý. K neznámym ľuďom bol uzavretý a ostýchavý. Vo 
vedeckej práci bol vždy usilovným, dôkladným a vytrvalým. Rozvahu 
a mravnosť pokladal za základ pre blaho jednotlivcov i celého národa. 
 
Stály symbol  
     Felix Klein charakterizoval C. G. Gaussa takto:„Cieľavedomosť, ktorú Gauss 
prejavil na ním vybranej ceste, búrlivý mladícky elán, s ktorým neustále 
a neobzerajúc sa na nič, zdolával tie najpríkrejšie úskalia vedúce k cieľu, všetky 
tie ťažké skúšky, zoceľovali jeho sily a dávali mu schopnosť víťaziť nad 
prekážkami a nezadržateľne kráčať vpred.“ Gauss, posledný matematický klasik 
i prvý moderný matematik, jeden z najvýznamnejších matematikov v dejinách 
ľudstva, sa stal symbolom prenikavej matematickej schopnosti, myšlienkovej 
hĺbky a ducha prírodovedného bádania. Ukázal, že matematika môže prispieť 
nielen k pochopeniu sveta, ale aj k jeho premenám. 
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Jur HRONEC – statočný furman matematiky na Slovensku 
 
 
Výrazná postava 

     K významným osobnostiam na poli matematickej 
kultúry na Slovensku nesporne patrí Juraj Hronec 
(17. 5. 1881 – 1. 12. 1959), známy vysokoškolský 
profesor matematiky. Prispel k vybudovaniu viacerých 
vysokých škôl (SVŠT, Prírodovedeckej fakulty UK, 
Vysokej školy obchodnej a Pedagogickej fakulty), 
položil základy matematickej tvorby a vyučovania 
matematiky na Slovensku. Jeho vedeckou oblasťou 
boli diferenciálne rovnice. Napísal 24 samostatných 
vedeckých prác s touto problematikou. Bol autorom 
prvých vysokoškolských učebníc vyššej matematiky 
napísaných po slovensky [Lineárne diferenciálne 
rovnice obyčajné (Praha, 1938), Diferenciálny a 

integrálny počet I, II (Martin 1941, 1946) Diferenciálne rovnice I, II (Bratislava 
1956, 1958)]. Spolu napísal 11 odborných knižných publikácií (napr. 
Vyučovanie a vyučovacia osobnosť (1923), Učiteľova osobnosť (1926) a 15 
článkov o pedagogike i organizácii školstva. 
 
Životné osudy 
     V gemerskej dedinke Gočovo, neďaleko Rožňavy, sa 17. mája 1881, v rodine 
chudobného maloroľníka narodil ako tretí syn Jur Hronec. Začal sa učiť za 
kožušníka, ale otcova smrť prerušila učňovské roky. Bolo treba pomôcť na poli. 
Telesne slabší chlapec sa však nehodil na ťažkú fyzickú prácu, a pretože mal 
záujem o štúdium, zapísal sa na gymnázium v Rožňave. Vynikal najmä v 
matematike a latinčine, takže mohol dávať aj kondície, čim sa vyriešil finančný 
problém. Po maturite odišiel ďalej študovať matematiku a fyziku do Kluže 
(1902). Po skončení vysokoškolských štúdií nastúpil v r. 1906 na kežmarské lý-
ceum, kde (s prestávkami kvôli ďalšiemu štúdiu) pôsobil až do februára 1922. 
Na univerzite v Kluži absolvoval (1907) písomnú skúšku z pedagogiky  na tému 
Matematika ako prostriedok výchovy charakteru. Túžba po ďalšom 
matematickom vzdelaní ho postupne priviedla na študijné pobyty do  
Göttingenu, Berlína, Giessenu i Paríža. V Giessenne nielen zložil doktorát 
(1912), ale bol aj odborne ovplyvnený trnavským rodákom profesorom 
Ľudovítom Schlesingerom, s ktorým sa spoznal už v Kluži. Hronec dosiahol na 
Karlovej univerzite v Prahe (1923) spôsobilosť  vyučovať na vysokých školách. 
Po slovensky prednášal na Jiráskovom gymnáziu i pražskej univerzite. Ako 
profesor Vysokej školy technickej v Brne nastúpil r. 1925 a zotrval tam až do r. 
1938. V roku 1935 vehementne a presvedčivo vystúpil na oslavách 300. výročia 
založenia Trnavskej univerzity s požiadavkou zriadiť na Slovensku technickú 
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vysokú školu. Od šk. roku 1938/39 bol prvým rektorom novozriadenej Vysokej 
školy technickej M.R. Štefánika v Košiciach, ktorá sa postupne zmenila (1939) 
na Slovenskú vysokú školu technickú so sídlom v Bratislave. Profesor Hronec 
tu prednášal do roku 1950. Na katedre matematiky Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského pôsobil až do svojej smrti 1.12.1959. Pochovaný je 
v Gočove. 
  
Osobnosť učiteľa 
     Profesor Hronec bol vždy presvedčený o tom, že 
len učitelia charakterní a pevní si príkladným životom 
a premysleným vystupovaním získajú vážnosť a úctu. 
Neustále si uvedomoval nenahraditeľnú dôležitosť 
učiteľovej osobnosti pri ľudskej i odbornej orientácii 
študentov. Dôstojnosť vyučovania prehlboval súladom 
citu i rozumu, vytváraním vonkajšej nevyhnutnosti a 
vnútornej náklonnosti k štúdiu. Chcel charakterom 
rozvíjať charakter, duchom oživovať ducha. Spoznal, 
že pri každom vyučovaní má ísť výchova pred učením. 
Podporoval trpezlivú a vytrvalú povahu, nestranné 
mravné názory, zušľachťovanie rozumu i citu. Hronec veľmi vážne skúmal 
vlastnosti, ktoré má mať kvalitné a úspešné vyučovanie i dobrý učiteľ.  Hľadal 
pedagogické pravidlá ako prírodovedecké zákony, metódami podobnými 
matematickým úsudkom. Zavčasu spoznal, že kde niet zdravého zrna, tam niet 
dobrého klasu. Vedel, že v škole sa má podnecovať a rozvíjať  študentský 
záujem. V školskom prostredí sa žiak nielen vyučuje, ale  aj učiteľ sa ďalej učí. 
Uznával, že presvedčivý kantor vždy získa nadšených žiakov.  
     Hronec presvedčoval svojou učiteľskou osobnosťou o tom, že z prostredia 
našich škôl zostane živou len tá predstava, ktorú sme pochopili, precítili, prežili, 
zapojili do vnútorných myšlienkových súvislostí. Odhalil hlboký vzťah medzi 
vyučovaním matematiky a pedagogikou. Zvýraznil zásadný podiel osobnosti 
učiteľa matematiky, jeho spravodlivosti, uznanlivosti, šľachetnosti, činnej 
energie, silnej vôle, presnosti i svedomitosti v procese štúdia matematiky. Hlásal 
i žil matematiku ako prostriedok výchovy charakteru. 

 
Zodpovedná ľudskosť 
     Naznačme si niekoľkými myšlienkami pedagogický odkaz, ktorý nám 
zanechal profesor Jur Hronec: 
 

• Byť učiteľom, byť formujúcim činiteľom ľudského ducha je veľmi krásne a 
vznešené poslanie. 

• Hľadať spôsob vyučovania znamená hľadať dobrých učiteľov, a tak aj 
vnútorná reforma závisí najmä na osobnosti učiteľa. 



 30 

• Ak chce učiteľ, aby jeho vyučovanie bolo čím úspešnejšie, musí  poznať 
individuálne osobitosti žiakov a musí sa usilovať len tie vlastnosti učiva 
nechať pôsobiť, ktorým zodpovedajúce zmyslové schopnosti žiakov sa už dosť 
vyvinuli, sú už dosť intenzívne, aby pôsobenie vnímali a spracovali. 

• Vyučujúci môže oduševnenie u žiakov nižších tried povzbudiť vľúdnosťou, 
úprimnosťou a taktnosťou, u žiakov vyšších tried zasa vedomosťami, 
skúsenosťou, vzdelanosťou, zvlášť vynikajúcim charakterom. Učiteľ s týmito 
vlastnosťami  imponuje žiakom, žiaci cítia, že učiteľ s nimi žije, a oni sa mu 
odplácajú usilovným učením, čo však znova povzbudzuje učiteľa k práci a tak 
oduševnenie sa stane nevyčerpateľným prameňom učiteľovej sily. 

• Dobrý učiteľ je vždy živou bytosťou, ktorá sa úplne oddá práci, výchove a 
vyučovaniu, ktorá nehľadí na vlastný záujem, ale pred očami má len objekt 
vyučovania: tento ju zaujíma a oduševňuje. 

• Treba napísať dobré učebnice a treba určiť dobrý 
spôsob vyučovania. Dobré účinkovanie učebnice 
závisí predovšetkým na dobrom učiteľovi a len 
potom na autorovi učebnice. 

• Každý profesor môže toľko vložiť do jednotlivých 
predpisov, koľko sám chce a bude vkladať, lebo 
učiteľa budú posudzovať podľa toho, koľko vedia 
jeho žiaci. 

• Vedomosti sa dajú dosiahnuť po prvé veľkými 
požiadavkami učiteľovými, ktoré sú spojené s jeho 
prísnosťou, po druhé dobrým spôsobom 
vyučovania. 

• V každom žiakovi, v každom človeku má byť vychovávaná osobnosť ľudská, 
humanitná, t. j. taká, ktorá svoju silu, svoju energiu podľa možnosti čo 
najekonomickejšie venuje prospechu a dobru celého národa, celého ľudstva. 
Toto má byť konečný a veľkolepý cieľ každého vyučovania. 

• Za učiteľa treba pripustiť len mladíka ideálne zmýšľajúceho, ktorý pozná 
ťažkú úlohu pedagóga, kto má srdce vrelo spolucítiace s mládežou, kto sa 
činne a energicky chce chytiť do vyučovania a kto subjektívne pôsobí na city 
mládeže. 

• Keby som si mal znova voliť povolanie, chcel by som byť len profesorom 
matematiky. Je to veda, ktorej zásady platili včera, platia dnes a budú platiť 
aj zajtra.  

 
U nás doma 
     My Slováci sme malý národ, a preto aj naši mladí matematici nemajú také 
možnosti rozvoja, ako majú príslušníci veľkých národov Túto nevýhodu možno 
vyvážiť jedine zvýšeným úsilím pri sebazdokonaľovaní, vlastnom štúdiu a 
zabezpečovaní všestranného rastu. Profesor Hronec, šľachetný a múdry človek, 
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sa vždy hlásil k svojmu ľudu. Chcel na základe exaktného vedeckého modelu 
formovať človeka, učiteľov i matematikov. Mladým ľuďom, študentom odkázal: 
Verte mi, milí priatelia, niet nič krajšieho, vznešenejšieho, ako práca. Práca 
vám vyplní váš život, bez nej je život prázdny, obsah života trvanlivo nevyplní 
nijaká zábava. V práci nájdete vždy útechu a zabudnutie po neúspechoch, 
bojoch a sklamaniach. V práci hľadajte útočište a potom vám bude vždy dobre. 
Pracujte, tvorte, pritom vždy dúfajte a buďte šťastní! 
     Vyučovanie školskej matematiky je vždy aj prístupom k ideálom. K tým 
matematickým, ale aj hlboko ľudským. V každej dobe platia pre nevďačné 
učiteľské povolanie aj slová od J. Hronca: My učitelia sme povinní vždy a za 
všetkých okolností usilovať sa urobiť, viac, než sa od nás očakáva. Len tak 
zabezpečíme, že sa staneme nasledovaniahodnými vzormi pre našu mládež. 
Hlbokou motivačnou zásadou pre učiteľov matematiky je Hroncov apel: Prvou 
a najhlavnejšou povinnosťou každého vyučujúceho je získať žiaka pre prácu pri 
vnímaní pojmov a predstáv, priviesť ho k tomu, aby sa aj on pričinil, aby 
pracoval a učil sa. Matematická kultúra je aj pre radosť ducha.     
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Alexander J. CHINČIN – matematik a pedagóg 
 
 
Učiteľská úroveň 
     Spojil v sebe matematické schopnosti i talent učite1a. Stelesňoval 
vynikajúceho matematika − pedagóga, ktorý veľmi dobre ovláda svoj predmet, 
jeho metódy i dejiny. Vynikal pedagogickým citom, ktorý mu umožňoval pri 
osvojovaní si matematických vedomostí vychovávať aj črty s morálnym 
zafarbením. Celou svojou odborno-didaktickou činnosťou potvrdzoval 
podstatnú úlohu profesionálnej i ľudskej osobnosti učiteľa: Nech by sme 
vymysleli akékoľvek programy, nech by sme zostavili veľmi dobré učebnice, o 
úspechu vo vyučovaní, koniec koncov, rozhoduje úroveň učiteľov. 
 

     Alexander Jakovlevič Chinčin (19.7.1894−18.11.1959) ako matematik 
úspešne spracoval v teórii reálnych funkcií, teórii 
čísiel aj v teórii pravdepodobnosti. Rozpracoval 
metódy hromadnej obsluhy. Pozorne vnímal aj 
filozofické a metodologické problémy matematiky. 
Publikoval viac ako 150 vedeckých prác z 
matematiky a jej histórie. Zaujímal sa aj o zlepšenie 
matematického vzdelávania na strednej i vysokej 
škole. Majstrovsky popularizoval niektoré obťažné 
problémy matematiky, usmerňoval mladých 
matematikov na aktuálne otázky, formuloval nové 

zásady pre vyučovanie. Vždy vysoko oceňoval inšpiráciu a nadšenie tých 
učiteľov matematiky, ktorí iniciatívne rozvíjali didaktické majstrovstvo a viedli 
študentov k tvorivému mysleniu. 
 
Vedecký i pedagogický prístup 
     V mladosti písal básne, zaujímal sa o literatúru a divadlo. Pod vplyvom 
svojich učiteľov sa rozhodol stať sa matematikom. Vyštudoval Fyzikálno-
matematickú fakultu Moskovskej univerzity. Vedecké zameranie spojil s 
pedagogickým pôsobením. Pracoval v Matematickom ústave V.A. Steklova, bol 
členom Akadémie pedagogických vied. Stal sa skvelým prednášateľom, s 
výrazným a jasným prejavom. Viedol poslucháčov vhodnou motiváciou, 
psychologickým sústredením sa a intelektuálnou tvorivosťou. Matematika sa 
neurčuje predmetom, ale metódou. 
 

     Na matematike oceňoval to, že len správna objektívna argumentácia, zbavená 
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každej tendenčnosti prináša skutočný úspech. Základným všeobecným 
momentom výchovnej úlohy matematického vzdelania, momentom, ktorý v 
dostatočnej miere podmieňuje všetko ostatné, je rozvíjanie zmyslu pre správnu 
argumentáciu... Pri vyučovaní matematiky sa žiak po prvý raz v živote stretáva s 
vysokými požiadavkami úplných argumentov. Logická úplnosť argumentácie je 
mu zbraňou, ktorá umožňuje víťaziť... Nevyhnutnosť úplnej argumentácie sa 
vštepuje nie stálym zdôrazňovaním potreby úplnosti, ale konkrétnymi príkladmi. 
Sám ukazoval mnohé príklady vhodnej aplikácie poznatkov aj z modernej 
matematiky. 
 

     Presadzoval dôsledný prístup k matematickému výcviku rozumu, aby 
odlišoval analógie s heuristickým podnetom od sily úplného dôkazu. V základe 
každej správne formulovanej myšlienky bez ohľadu na obsah je taká formálno-
logická schéma, ktorú odborník pociťuje ako účelnú logickú kostru. Bez ohľadu 
na štýl myslenia má byť táto logická schéma zákonitá, bez medzier, lebo bez 
toho úsudok sa stáva nekvalitným, musí sa zavrhnúť... Pre matematiku je 
charakteristické, že logická schéma dominuje nad všetkým... Štylistické  návyky 
nadobudnuté na hodinách matematiky majú podstatný význam pre vyučovanie 
všeobecnej kultúry myslenia žiakov. Vedel, že učiteľ, ktorý sám nevie presne 
myslieť, žiadnymi metodickými ťahákmi nemôže vychovať presnosť myslenia u 
žiaka. 

     Spomienka na pedagogický odkaz A.J. Chinčina zostane vždy podnetom pre 
zvýraznenie vzťahu medzi matematickým poznávaním a ľudskou kultúrou. 
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Vojtĕch JARNÍK – nezabudnuteľný učiteľ matematiky 
 
 
V meste na Vltave 
     Praha bola mestom jeho detstva, štúdií, vedeckých úspechov a pedagogickej 

činnosti. Narodil sa 22. decembra 1897 v rodine profesora 
románskej filológie Karlovej univerzity. Po úspešnej 
maturite (1915) štúdiom na univerzite získal spôsobilosť 
vyučovať matematiku a fyziku. V rokoch 1919–1921 ako 
asistent J. Vojtěcha (1879−1953) učil na technike v Brne. 
Získal doktorát (1921) za prácu O kořenech funkcí 
Besselových, nastúpil na prírodovedeckú fakultu Karlovej 
univerzity v Prahe ako asistent profesora K. Petra (1868-
1950) a stal sa jeho výborným žiakom. Roky 1923 až 1925 
a 1927/28 strávil na študijnom pobyte u známeho 

nemeckého matematika Edmunda Landaua (1877−1938) v Göttingene. Jarník  
získal právo prednášať na vysokej škole získal v roku 1925. Tridsaťjedenročný 
bol menovaný mimoriadnym profesorom (1929) a neskôr (1935) riadnym. V 
rokoch 1927-1938 napísal 51 pôvodných vedeckých pojednaní, napr. aj s W. 
Sierpińskim. Úspešnú učiteľskú činnosť rozvinul na Karlovej univerzite. 
Zastával veľa akademických funkcií, bol prodekanom i dekanom 
prírodovedeckej fakulty, prorektorom univerzity. Zomrel 22. septembra 1970 
v Prahe. 
 
Práca pre matematickú vedu 
     Svetové meno získal V. Jarník  prácami z analytickej 
teórie čísel a teórie reálnych funkcií. Venoval sa hlavne 
teórii mrežových bodov vo viacrozmerných elipsoidoch, 
teórii diofantovských aproximácií, geometrii čísel. 
Dômyselne kombinoval klasické metódy s modernými 
metódami množinovej matematiky. Napísal okolo 90 
originálnych vedeckých prác a monografií. Spolu s 
Eduardom Čechom položili základy obdobia svetového 
uznania československej matematiky. Pätnásť rokov 
viedol Jarník  matematickú časť Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky, 
neskôr Czechoslovak MathematicaI Journal. Bol v redakčnej rade poľského 
časopisu Acta Aritmetica. Za výsledky svojej matematickej činnosti bol prijatý 
za riadneho člena Českej akadémie vied a umení (1946) a ČSAV (1952). Bol 
laureátom štátnej ceny (1952), dostal Rád práce (1958) a Rád republiky (1967). 
Získal striebornú medailu ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo i čestný doktorát -
honoris causa Karlovej univerzity (1968). Čestným členom JČSMF sa stal roku 
1962. 
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Úspešný učiteľ 
     Učiteľskej činnosti sa venoval akademik Vojt ĕch Jarník, 
významný český matematik a láskavý vysokoškolský profesor 
s neobvyklým zaujatím. Vyžaroval hlbokým vzdelaním 
a ušľachtilým duchom. Jeho výklad bol jasný, prehľadný, 
veľmi pestrý. Myšlienkovo a logicky vybudovaný do všetkých 
podrobností. Vedel dobre štylizovať, jeho prednášky boli 
dobre premyslené a vopred rozvrhnuté. Ako dobrý znalec 
moderných matematických disciplín vedel znamenite vystihnúť a rozlíšiť 
podstatné od nepodstatného. Rozpracoval prednášanú problematiku do 
podrobností so zmyslom pre celkové súvislosti. Teoretický výklad spájal s 
praktickým použitím a numerickým vyčíslením. Často prinášal neformálne 
predstavy o danej učebnej látke. Vedel vynaložiť nemálo námahy na to, aby jeho 
úvahy boli prehľadné, funkčne motivované. To je nenahraditeľné umenie učiteľa 
− matematika. Zaujímal sa aj o históriu matematiky a dielo B. Bolzana. 
K zvýšeniu úrovne vysokoškolského štúdia prispel Jarník  učebnicami 
matematickej analýzy [Úvod do diferenciálneho počtu (1946), Úvod do integrál-
neho počtu (1948), Diferenciálny počet (1953), Integrálny počet (1955)]. 
Vynikajú plynulým slohom a živým elegantným spôsobom vyjadrovania. 
Spomínam na jeho slová: Matematická prednáška má jednu charakteristickú 
vlastnosť. Správne a účelne urobený reťazec úsudkov vedie s naprostou 
spoľahlivosťou od predpokladov vety k jej tvrdeniu. Ale naopak, ak urobíme čo 
len jednu chybu alebo ak nenájdeme v niektorom mieste myšlienkového reťazca 
účelné pokračovanie, ktoré povedie k cieľu, zrúti sa celý dôkaz poučky či 
riešenia problému. 
 
Citlivá zodpovednosť      

     Mal vypestovanú vnútornú morálnu silu i osobnú 
disciplínu. Vedel byť taktný a veľmi trpezlivý. Jeho 
ozdobou bola rozvážnosť, vecnosť a zodpovednosť. 
Netúžil po funkciách, ale vedel byť uvedomelý pre 
občiansku povinnosť. Citlivý prístup a takt k ľuďom, 
rozhľadenosť v kultúre i vrelý vzťah k hudbe boli 
neodmysliteľnou súčasťou jeho osobnosti. Vojt ĕch 
Jarník , sa stal učiteľom matematiky, vedcom i človekom, 
na ktorého sa nezabúda. Akademik Štefan Schwarz 
(1914−1996), významný slovenský matematik, absolvent 
pražskej univerzity, ocenil rýdzi profil Vojtĕcha Jarníka: 

Vidím pred sebou človeka s hlbokým ľudským cítením, človeka čistého charakteru, s 
akým som sa v živote len málokedy stretol. 
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Andrej N. KOLMOGOROV – nie príkazom, ale príkladom 
 
 
Byť matematikom? 
     Kedy sa človek stáva matematikom? Možno vtedy, 
keď prvýkrát samostatne odhalí matematickú závislosť. 
Keď vybadá štruktúru javov, keď uvidí súvislosti medzi 
zdanlivo nezávislými okolnosťami. Univerzálnosť 
poznatkov bola vždy ozdobou matematických úvah. 

  
     Zdá sa vám jasné, na prvý pohľad, že 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n – 1) = n2, pre 
každé prirodzené číslo n ? Ak to skúsite vyčísliť napr. pre n = 5, tak bude 1 + 3 
+ 5 + 7 + 9 = 25, teda naozaj 52. Ale ako to dokázať všeobecne, pre každé 
prirodzené číslo n? Vyšetrime situáciu najprv pre párne n, potom pre nepárne 
(iná možnosť už nie je). Ak n je párne číslo, tak rad je takýto: 
1 + 3 + 5 + ...+(2n − 5) + (2n – 3) + (2n – 1). Môžeme sčítať prvý člen 
s posledným, druhý s predposledným, atď. Dvojíc sčítancov je n/2 a tie 

jednotlivé dvojice majú vždy súčet 2n. Teda celý súčet radu je 
2

n ⋅ 2n = n2. Ak 

bude n číslo nepárne, tak aj počet členov v danom rade bude nepárny, 
prostredný člen bude práve číslo n, takto:  

1 + 3 + 5 + ... + n + ... + (2n – 5) + (2n – 3) + (2n – 1) 
Opäť sčítame prvý s posledným, druhý člen s predposledným, atď. Ich 
jednotlivé súčty sú 2n, ich počet je (n−1)/2. Celkový súčet spolu by bol 

n
n

2
2

1 ⋅






 − . Ale treba ešte pripočítať prostredný člen n (ten nie je do páru, lebo 

všetkých sčítancov bol nepárny počet). Teda spolu je súčet 
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 −  

Opäť vyšlo n2.  Tým je dokázané, že vždy, pre každé prirodzené číslo n, platí   
1 + 3 + 5 + ... + (2n – 1) = n2. 
 

     Možno takto uvažoval šesť – sedem ročný Andrej 
Kolmogorov, budúci svetoznámy ruský matematik, 
keď samostatne prišiel k záveru, že súčet nepárnych 
čísel idúcich za sebou sa rovná druhej mocnine čísla, 
ktoré udáva ich počet. Už vtedy sa prejavil jeho 
matematický talent. Dvanásťročný sa naučil základy 
vyššej matematiky. Devätnásťročný Kolmogorov 
napísal prvú vedeckú prácu o všeobecnej teórii 
operácií s množinami. Odvtedy ho matematika 
neopustila. Stal sa matematikom. 
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Život s matematikou 
     Andrej Nikolajevič Kolmogorov sa narodil 
v Tambove 25. apríla 1903. Matka zomrela hneď po jeho 
narodení. Otec, agronóm, nechal syna vychovávať 
sestrám svojej ženy. Tie v mladíkovi prebudili zmysel pre 
zodpovednosť, neznášanlivosť k nečinnosti, samostatnosť 
a usilovnú pracovitosť. Andrej  si predsavzal pozorované 
javy nielen si zapamätať, ale aj pochopiť ich 
a porozumieť súvislostiam medzi nimi. V roku 1920 sa 
stal študentom Moskovskej univerzity. Nevedel sa 
rozhodnúť o svojich záujmoch. Okrem matematiky 
a fyziky si medzi prednášky zapísal aj dejepis, lebo ho 

priťahovala ruská história a umenie. Prednášky v seminároch V.V. Stepanova a 
 N.N. Luzina mu nadhodili množstvo zaujímavých matematických problémov 
z oblasti teórie konvergencie trigonometrických radov. Kolmogorov ako prvý 
zostrojil príklad všade divergentného Fourierovho radu. Stal sa známym 
matematikom.  
     Po skončení štúdia na univerzite zostal tam ašpirantom. V roku 1931 bol 
vymenovaný za vysokoškolského profesora. Akademikom sa stal v roku 1939, 
bol iba tridsaťšesťročný. Od roku 1925 sa Kolmogorov intenzívne zaoberal 
teóriou pravdepodobnosti. Spolu s A. Ja. Chinčinom položil základy 
axiomatizácie teórie pravdepodobnosti. V rokoch 1934–1941 Kolmogorov 
vytvoril viac ako 50 vedeckých pojednaní, ktoré riešili úlohy z oblasti 
matematickej štatistiky, geometrie, topológie, funkcionálnej analýzy, teórie 
funkcií, matematickej logiky. Kolmogorov sa stal svetoznámym. 
 
S matematikou pre službu vlasti 
     Počas druhej svetovej vojny Kolmogorov prispel 
k riešeniu obranných úloh sovietskeho národného 
hospodárstva, vyriešil otázky štatistickej kontroly kvality 
hromadnej priemyslovej produkcie. Rozvinul teóriu 
náhodných procesov, ktorá sa uplatnila v teórii procesov 
jadrového odpadu. 
     Tvorivá matematická práca Andreja Nikolajeviča 
prispela k riešeniu úloh v oblasti teórie informácií, teórie 
dynamických systémov, teórie automatickej regulácie a matematickej 
lingvistike. Kolmogorov vynikal hlbokými komplexnými vedomosťami 
a výbornými analytickými a kombinačnými schopnosťami. Po celý život 
sledoval aj otázky pedagogické a metodologické. Podieľal sa na zostavení 
Veľkej sovietskej encyklopédie. Podstatne prispel k založeniu a organizácii 
internátnej školy pre žiakov s nadaním pre matematiku a fyziku pri Moskovskej 
štátnej univerzite. Spolu s akademikom I.K. Kikoinom založili v roku 1970 
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populárnovedecký matematicko-fyzikálny časopis Kvant, ktorý úspešne šíril 
osvetu nielen v ZSSR, ale aj v iných krajinách.  
 
Časté ocenenia 

     Za úspešnú vedeckú, pedagogickú a organizátorskú prácu 
získal A. N. Kolmogorov sedem ráz Leninov rád, Štátnu cenu, 
Čebyševovu cenu a celý rad ďalších ocenení. V roku 1963 
dostal Bolzanovu medailu za zásluhy v matematických vedách. 
Bol členom viac než 20 zahraničných akadémií vied napr. vo 
Francúzsku, Anglicku, Holandsku, Poľsku, Maďarsku i USA. 
 

     Andrej Nikolajevi č Kolmogorov zomrel 20. októbra 
1987. Zanechal hlbokú stopu v mnohých matematických 
disciplínách. Skromnou dušou a tvorivým rozumom prispel 
k rozvoju celej ľudskej kultúry. Svojim žiakom, 
spolupracovníkom a všetkým priateľom túžby po hlbokom 
poznaní odkázal: Musíme si uvedomiť, ako budovať trvalú, 
veľkú, rozvíjajúcu sa ľudskú kultúru. Ako vystihnúť celú 
šírku tohto pojmu a stať sa účastníkom budovania 
najkrajšej budovy pre ľudstvo a človeka ... Budúcnosť si 
predstavujem ako kráľovstvo rozumu. 
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Gottfried Wilhelm LEIBNIZ – človek ducha a skrytých síl 
 
 
Všade je život 
     Svet chápal ako nahromadenie božích pohľadov. Dobrota núti Boha 
k tvoreniu. Dobrota spojená s múdrosťou ho vedie k tomu, aby vytváral to 
najlepšie. Náš svet je svetom najdokonalejším. Gottfried Wilhelm Leibniz  
(1.7.1646–14.11.1716), posledný polyhistor, nemecký učenec a organizátor 
vedeckého života, uznával princíp pluralizmu a individuality. Jeho monády – 
silové duchovné jednotky bytia tvoria základ všetkého. Živá a neživá príroda sú 
spojené. Celá príroda je plná života. Mŕtve musí byť pochopené zo živého. 

 
Univerzálny bádateľ 

     Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi tvorcami 
pojmov a znakov v matematike je uvedené G.W. 
Leibniz, meno zvlášť nadaného všestranného 
učenca, ktorý veľmi citlivo chápal súlad medzi 
obsahom a formou pre matematický zápis 
a symboliku. Zaviedol napr. symbol pre delenie :, 
pre násobenie ⋅⋅⋅⋅ , pre diferenciál dx, pre integrál  

∫ a celý rad ďalších. Výsledky svojich prác 

odovzdával s myšlienkou: Usiloval som sa písať 
tak, aby študujúci mohol vždy vidieť vnútorný  
základ študovaného predmetu, aby mohol objaviť 

zdroj objavu a teda do všetkého vniknúť tak, ako keby to bol vymyslel sám. 
 

     Vyštudoval matematiku, filozofiu i právo. Pôsobil ako diplomat, dvorný 
radca i knihovník. Debatoval a dopisoval si s významnými osobnosťami vedy 
a politiky vtedajšieho sveta. Zachovalo sa najmenej 15 tisíc jeho listov. Zaoberal 
sa aj históriou, lingvistikou, geológiou, teológiou. Písal filozofické úvahy 
i právne úvahy. Získal povesť univerzálneho génia. 
      
     Svoje prvé matematické dielo vypracoval pod názvom Kombinatorické umenie 
(1666). Z jeho myšlienky, že je nedôstojné pre nadaného človeka, aby ako otrok 
strácal hodiny života pri výpočtoch, ktoré určite bolo možné zveriť ľubovoľnej 
osobe, pokiaľ by pre to použila stroj, vyplynula snaha skonštruovať lepší 
počítací stroj ako Pascalov z roku 1641. Leibniz zostavil stroj, ktorý nielen 
sčitoval a odčitoval, ale aj násobil a delil. Predviedol ho v roku 1643 v Paríži. 
V Londýne mal s ním technické problémy, ale aj tak získal členstvo 
v Kráľovskej spoločnosti. Neskôr počítací stroj zlepšoval a dosiahol, že sa na 
ňom dalo i umocňovať a hľadať aj druhú i tretiu odmocninu. Tak sa stal Leibniz 
predchodcom počítačovej éry ľudstva. 
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Všeobecnosť úvah i argumentácie 
     Leibniz bol fascinovaný myšlienkou vytvoriť 
univerzálny jazyk, všeobecný myšlienkový algoritmus, 
ktorým by získaval správnu odpoveď na každú otázku. 
Vždy si všímal funkčné závislosti, systematicky sa 
zamýšľal nad vlastnosťami matematických funkcií. 
Odhalil, že je možné vyjadriť konečné ako nekonečný 
súčet veličín nekonečne malých. Som natoľko pre aktuálne 
nekonečno, že namiesto, aby som pripustil, že sa ho 
príroda desí, ako sa bežne hovorí, som presvedčený, že ho 
má v obľube všade, aby lepšie zdôraznila dokonalosti 
svojho tvorcu. Medzi rokmi 1673–1676 objavil diferenciálny a integrálny počet. 
Výsledky publikoval až v diele Nová metóda o najväčších a najmenších 
veličinách (1684) a neskôr O skrytej geometrii a analýze nedeliteľných 
a nekonečných veličín (1686). Jeho terminológia a symbolika sa ujala. Ďalší 
učenci rozvinuli celú teóriu a jej aplikácie. 

 

     Ako jeden z najvzdelanejších mysliteľov doby Leibniz klasifikoval prvky 
ľudského myslenia. Prispel k základom modernej matematickej logiky, má 
podiel na objave teórie determinantov. Bol autorom niekoľkých technických 
vynálezov (napr. pumpy na odsávanie vody zo šachiet). Dal podnet pre 
vytvorenie akadémií vied v Prusku i v Rusku. V roku 1700 sa stal prvým 
predsedom Akadémie vied v Berlíne.  
 
Filozof zjednocovania 
     Spojenie filozofie so špeciálnymi vedami, ich vzájomné obohacovanie bolo 
vždy pre Leibnizove myslenie charakteristické. Hľadal jednotu a harmóniu. 
Chcel porozumieť podstate vesmíru. Hľadal pravdu faktov i pravdu rozumu. 
Veril v rozumovú poznateľnosť celej skutočnosti. Pohyb a vývoj považoval za 
podstatnú charakteristiku sveta, v ktorom žijeme. Sformuloval niektoré 
vývojové myšlienky v biológii, geológii i kozmológii. Naznačil myšlienkovú 
cestu k dialektike. Vo filozofii i v bežnom živote sa snažil zjednocovať všetko 
kladné a užitočné. Hľadal cesty pre zmierňovanie protikladov, napríklad 
aj náboženstva s rozumom, aby zlúčil premýšľanie so zbožnosťou. Robil vedu 
pre človeka. 
 
Z odkazu 
Ľudskú stránku tohto posla vedy a filozofie charakterizujú aj jeho vlastné slová: 

• Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pracoval nie podľa 
cudzích myšlienok, ale podľa vlastných sklonov. 
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• Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď uvažujem, či by sa z toho nedalo 
niečo vyťažiť pre život. 

• I keď patrím k tým, ktorí sa dôkladne zaoberali matematikou, neprestal som 
od svojej mladosti uvažovať i filozofii, pretože sa mi zdalo, že má prostriedky 
pre to, aby sa jasnými dôkazmi zistilo niečo spoľahlivé. 

• Tí, ktorí sa radi zaoberajú detailmi vedy, opovrhujú abstrakciou 
a všeobecným výskumom. Tí, ktorí prehlbujú princípy, zriedka vniknú do 
jednotlivostí. Ja si vážim rovnako obidve, lebo som zistil, že analýza 
princípov slúži na vyjadrenie detailov. 

• Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej 
a neuvedomenej aritmetiky... Hudba je radosť duše, ktorá 
robí výpočty, sama si toho nevšímajúc. 

• Dával som prednosť vede a umeniu, pretože ony neustále 
zvyšujú slávu božiu a ľudské blaho... veda a remeslo sú 
skutočnými pokladmi ľudského rodu, pretože pomocou 
nich umenie premáha prírodu a civilizované národy sa 
líšia od barbarských... Od detstva som mal rád vedu, 
zaoberal som sa ňou a mal som šťastie... 

 

     Gottfried Wilhelm Leibniz  bol nesporne epochálnym zjavom európskej 
vedy, zmierovateľ protikladov, túžiaci po harmónii národnej, náboženskej 
i všeobecne myšlienkovej, ústiacej do hlboko ľudskej spolupráce. 
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Abraham de MOIVRE − radil hazardným hráčom 
 
 
Známa veta 
     Pomerne známa matematická veta z gymnaziálnych učebných osnov o 
umocňovaní komplexných čísiel v goniometrickom tvare sa v dnešnej dobe 
menuje Moivreova veta. ([r. (cos α + i. sin α )]n  = rn. (cos nα  + i. sin nα ) . Je 
zaujímavým spojením goniometrických javov s vlastnosťami algebraickými. 
Meno nesie po anglickom matematikovi francúzskeho pôvodu, ktorý túto vetu 
formuloval roku 1707 a publikoval až roku 1730.  
 
Kus života 
     Abraham de Moivre (26.5.1667, Vitry − 27.11.1754, Londýn), francúzsky 

matematik žijúci v Anglicku, pochádzal z drobnej 
šľachtickej protestantskej rodiny. Hovorí sa, že 
slovko „de" si asi do mena pridal sám. Študoval 
logiku (1682−1684), aj filozofiu na Sorbone. Po 
zrušení nantského ediktu (1685), ktorý zabezpečoval 
rovnoprávnosť hugenotov a katolíkov, bol väznený 
(1685−1688), potom emigroval do Anglicka. Tam 
pôsobil ako súkromný učiteľ a privyrábal si nielen 
vhodnými radami pri hazardných hrách, ale aj hrou 
šachy za peniaze. Stal sa spolu so Stirlingom po-
predným matematikom. Spoznal sa aj s I. 
Newtonom a E. Halleyom. V roku 1697 bol prijatý 

za člena Kráľovskej spoločnosti v Londýne, neskôr sa stal aj členom akadémii 
vied v Paríži a v Berlíne. 
  
Z diela 
     Moivre prispel k rozpracovaniu základov 
kombinatoriky a základov analytických metód teórie 
pravdepodobnosti v práci The Doctrine of Chance 
(1718). Pravdepodobnosť zadefinoval takto: Relatívna 
početnosť priaznivých prípadov k celkovému počtu 
všetkých priaznivých aj nepriaznivých prípadov je miera 
pravdepodobnosti. Zaoberal sa aj poisťovacou matemati-
kou a uverejnil prácu Annuities upon Lives (1725). 
V pojednaní z roku 1733 odvodil, že binomické 
rozdelenie je priblížením sa normálnemu rozdeleniu pravdepodobností. Vyslovil 
aj formulu pre približný výpočet hodnoty n! (n−faktoriál) pre veľké n. Tento 
spis bol postupne doplňovaný (1738, 1756). Moivre  objavil súvislosti medzi 
rekurentnými formulami a diferenčnými rovnicami, obohatil aj náuku o 
nekonečných radoch. 
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Pre spomienku 
     Jedným z jeho filozofických názorov bolo: Zotrvačnosť vecí a povaha 
všetkého stvorenia znemožňujú, aby čokoľvek bolo samé zo seba schopné zmeniť 
svoju vlastnú podstatu... Možno aj teraz pri spomienke na A. Moivrea sa 
vnucuje otázka o význame a použití vedomostí z matematiky. Pripomenieme si 
odpovede na podobnú problematiku od R.P. Feynmana (1918−1988), nositeľa 
Nobelovej ceny za fyziku (1965): Geometriu môžeme spojiť s algebrou 
reprezentáciou komplexných čísiel v rovine... Aby sme vedeli chápať prírodu, 
môže byť nevyhnutné, aby sme lepšie chápali matematické vzťahy. Možno by sa 
v dnešnej dobe pod takúto odpoveď podpísal aj úspešný matematik Abraham 
Moivre . 
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Isaac NEWTON – vypočítal som to 

 
 
Pamätník 
     Nad hrobom vo Westminsterskom opátstve je pomník 
s postavou a nápisom: Tu odpočíva Sir Isaac Newton, 
dvoran, ktorý temer božským umom prvý dokázal s fakľou 
matematiky pohyb planét, cesty komét a prílivy oceánov. 
Skúmal rozmanitosť svetelných lúčov a pritom so prejavujúce 
rozmanité vlastnosti farieb, čo predtým nik netušil. Snaživý, 
múdry a oddaný vykladač prírody, staroveku a Písma sv. 
utvrdzoval svojou filozofiou veľkosť všemohúceho Boha a svojim životom 
odzrkadľoval prostotu evanjelia. Nech sa smrteľníci radujú, že existovala takáto 
okrasa ľudského rodu. Narodil sa 4. januára 1643, zomrel 31. marca 1727. 
 
Život v službe 
     Nepoznal svojho otca, ktorý zomrel skôr, než sa Isaac narodil v dedinke 
Woolsthorpe. Veľmi slabé a často chorľavé dieťa vychovávala babička. Do 
dvanástich rokov navštevoval dedinskú školu, neskôr chodil štyri roky do školy 
v mestečku Grantham. Šestnásťročný Isaac sa neodlišoval od ostatných. 
Vynikal veľkou zručnosťou, vyrábal si mechanické hračky, kreslil návrhy 
budov, lodí a pod. Na prácu sa vedel sústrediť, pozorne študoval rôzne knihy. 
Nezáujem o hospodárstvo na statku presvedčil matku i príbuzných, aby šiel 
ďalej do škôl. V rokoch 1661 – 1665 vyštudoval Trinity College v Cambridge. 
Náklady na štúdium si odpracoval pomocnými prácami – rúbal drevo, kúril, 
upratoval, obsluhoval. V roku 1667 sa stal v Cambridgi asistentom I. Barrowa, 
ktorý sa v roku 1669 vzdal miesta v prospech svojho nadaného žiaka. Newton 
prednášal na katedre matematiku a fyziku takmer dvadsaťsedem rokov. V roku 
1672 ho zvolili za člena Kráľovskej spoločnosti v Londýne a od roku 1703 až do 

konca života bol jej predsedom. Finančné zabezpečenie 
získal až keď sa stal kontrolórom štátnej mincovne 
(1695) a neskôr (1699) bol vymenovaný za jej správcu. 
Vedelo sa, že Newton sa veľmi nezaujíma ani o 
peniaze, ani o moc, ale len o pravdu. V rokoch 1688–
1705 bol členom parlamentu. Kráľovná Anna ho 
povýšila, ako prvého vedca, v roku 1705 do 
šľachtického stavu. Staroba veľkého učenca bola 
pokojná. Vážil si ho dvor, žiaci ho uctievali. Isaac 
Newton zomrel v Kensingtone neďaleko Londýna vo 
veku 84 rokov a bol pochovaný s najvyššími poctami. 
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Vedecké výsledky 
     Štúdiom prírody, matematiky, fyziky, chémie, či alchýmie, ale aj teológie, 
biblickej histórie a starých jazykov bol Newton úplne zaujatý po celý život. Ani 
láskavý vzťah k slečne Storey neodolal. Isaac Newton žil iba pre vedu, pre 
poznanie zákonitostí prírody. Mlčanlivý, vždy ponorený do svojich myšlienok, 
uvažoval nad súvislosťami, ktoré udržujú planéty na ich 
dráhach, nad spôsobom ako matematicky popísať 
zákonitosti umožňujúce predvídať nové stavy. 
V rokoch 1664–1665 zúril v Londýne mor a tak 
Newton premýšľal v rodnom Woolsthorpe. Tu pripravil 
teóriu nekonečne malých veličín, metódu fluxií 
a pripravil si hlavné myšlienky monumentálneho diela 
Matematické princípy prírodnej filozofie, ktoré vyšlo 
v roku 1687 a obsahovalo ucelený systém klasickej 
mechaniky a dynamiky. Tam je aj známy Newtonov 
gravitačný zákon a tri základné pohybové zákony 
(zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie), ktoré sa odvtedy 
vyučujú v každej škole.  
     Morové roky sú najplodnejším obdobím jeho vedeckej práce. Z týchto chvíľ 
sústredenia čerpal vedecké podnety skoro celý život. Newton veľmi nerád 
publikoval. Písal často listy, no zverejňovanie ucelených prác nebolo jeho silnou 
stránkou. Časť výsledkov svojich matematických prác o výpočte plôch a dĺžok 

kriviek, stanovenie dotyčníc a zistenie miním a maxím 
funkcií, ktoré vychádzali predovšetkým z fyzikálnej 
problematiky a tej obsahovo i formálne vyhovovali, 
pripravil rukopisne už v rokoch 1669−1671, ale zhrnuté 
v celku vyšli až v rokoch 1704–1736. Napríklad práca 
Metóda fluxií a nekonečných radov, upravená v 1691, vyšla 
až v roku 1736. Jeho Arithmetica universalis vyšla roku 
1707 a Newton v nej podal úplnú analytickú teóriu 
kužeľosečiek i určil metódu numerického riešenia rovníc. 

Texty, ktoré Newton prednášal v Cambridge v rokoch 1673–84, musel 
odovzdávať do univerzitnej knižnice a tam ležali 20 rokov. Mnohé spisy vyšli až 
po jeho smrti. 
 

Matematik i fyzik 
     V matematike okrem základov diferenciálneho a 
integrálneho počtu, ktorý uplatnil na popis fyzikálnych 
zákonitostí, zaviedol všeobecný pojem mocniny, aj 
s iracionálnym mocniteľom. Študoval nekonečné rady, 
položil základy teórie symetrických funkcií. Z fyziky 
pripomeňme aspoň vynikajúce práce z optiky a konštrukciu 
prvého zrkadlového ďalekohľadu (1671). Vysvetlil vplyv 
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Mesiaca na príliv a odliv, zdôvodnil precesiu – zmenu polohy zemskej rotačnej 
osi. Newton prekonal staré predstavy o Zemi i vesmíre, zavŕšil práce Galileiho, 
Koperníka a ďalších prírodovedcov. Stal sa systematikom fyzikálneho sveta. 
 
Intelekt a múdrosť 
     Filozofia je taká bezočivá dáma, že by sa človek 
mal radšej miešať do súdnych záležitostí, ako mať 
s ňou do činenia. Isaac Newton sa vyjadril aj 
o veciach svetonázorových: Nádherný poriadok 
a harmónia vesmíru mohli vzniknúť iba podľa plánu 
vševedúcej a všemohúcej bytosti. To je môj posledný 
a najvyšší poznatok. Boh je nekonečne dokonalou 
bytosťou, čo vysoko prevyšuje vesmír. Boh prebýva 
všade, aj vo veciach. Je prostredníkom medzi 
telesami, on spája v jeden celok telesá tvoriace svet. 
Newton formuloval aj pravidlá filozofovania: 
Príčiny prírodovedných javov rovnakého druhu sú vždy tie isté, indukciou 
získané zákony možno považovať za veľmi blízke pravde, pokiaľ sa nedosiahne 
väčšej presnosti. Vo fyzikálnych úlohách vysvetľoval javy zo všeobecných 
princípov a zákonov ako ich logické a matematické dôsledky. Ani jeden veľký 
objav sa nezrodil bez smelého odhadu... sám som mohol ďalej vidieť preto, lebo 
som stál na pleciach gigantov. Isaac Newton hľadal a našiel matematické 
princípy poznania prírody. Rozpoznal hranice medzi fyzikou princípov 
a fyzikou modelov. Neopustil experiment ako presný a efektívny nástroj 
poznania, ale naznačil aj účinnosť matematických predstáv. 
 

     Za celý svoj život nebol Newton od svojho rodného 
domu ďalej než 200 km, neodišiel z Anglicka ani na 
jeden deň. Prežil aj psychický otras, keď mu požiar 
v pracovni zničil mnoho rukopisov a nedokončených 
prác. Po celý život bol skromný, priamy a čestný, vedel 
však v práci pre mincovňu a Kráľovskú spoločnosť 
použiť aj „tvrdú ruku“. Bol pohostinný a vľúdny, no 
nemal rád, keď ho kritizovali. Tichá jednotvárnosť 
života, sústredenosť myšlienok a práce zvýraznili 
a umocnili jeho nadanie. 

 

     O sebe veľa nenapísal. Naozajstných priateľov nemal veľa. Medzi dobré rady 
od Newtona možno zaradiť: Ak môžeš udržať rozum nad vášňou, on 
a ostražitosť budú tvojimi najlepšími ochrancami. Nebol ani dobrým 
spoločníkom, lebo bol často zahrúžený do svojich myšlienok. 
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Svet je predvídateľný systém 
     „Je najšťastnejší – systém sveta možno stanoviť iba raz.“ Tieto slová povedal 
o Newtonovi francúzsky matematik a fyzik Lagrange. Newton sám ohodnotil 
svoj vedecký výkon krátko pred svojou smrťou veľmi triezvo: Neviem, čím sa 
môžem zdať svetu, ale pripadám si ako chlapec, hrajúci sa na brehu mora, ktorý 
občas nachádza farbistejší kamienok ako obyčajne, alebo krajšiu mušľu, zatiaľ 
čo veľký oceán pravdy sa rozprestiera pred ním nepreskúmaný. 
 

     Príroda a jej zákony boli zahalené v tme. Boh povedal: Nech je Newton. Vo 
svete nastalo svetlo. Aj takto možno charakterizovať 
význam diela, ktoré autorom je Isaac Newton. Zanechal 
jednotnú sústavu zákonov, ktoré umožnili aplikáciu 
v mnohých fyzikálnych odboroch ľudskej činnosti. 
Apoštol matematického prístupu k prírodným vedám 
vybadal nové možnosti predvídať vedecké objavy 
z fyzikálnych princípov. Nové myšlienky sú ťažko 
pochopiteľné len pre ich nezvyčajnosť. Isaac Newton 
otvoril cestu pre rozvoj vedeckej teórie, nečakané 
uplatnenie prírodovedných objavov i zmeny v myslení 
ľudstva ako celku. Prírodný svet začal byť chápaný ako 
exaktný systém.                                                       
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Nicole ORESME – bádavý mních 

 

Zakladanie univerzít 
     Najvplyvnejšia univerzita vrcholného stredoveku bola v Paríži založená 
v roku 1160 s potvrdenými cisárskymi privilégiami z roku 1174, kde okolo roku 
1258 založil Robert de Sorbon prvé študentské domovy. V tom čase bola už 
univerzita v Bologni (1119) a postupne vznikali v Oxforde (1167), v Cambridgi 
(1209), v Padove (1222), v Neapoli (1224). Neskôr pribudli v Prahe (1348), 
v Krakove (1364), aj vo Viedni (1365) a Heidelberku (1385). Univerzity zohrali 
dôležitú úlohu aj v rozvoji matematiky, i keď výchova matematikov nebola 
špeciálnym cieľom univerzít. 
 
Osobnosť a záujmy 

     V 14. storočí bol vynikajúcim učencom, ale aj 
matematikom Mikuláš z Oresmu (Nicole Oresme, asi 
1323–1382). V rokoch 1348 až 1361 prednášal na 
Collége de Navarre v Paríži, prekladal latinské texty 
do francúzštiny a komentoval ich. Vytváral francúzsku 
vedeckú terminológiu hlavne v astronómii a geografii. 
V oblasti matematiky a mechaniky predvídal niektoré 
pojmy a metódy, ktoré sa uplatnili až v 16. a  17. 
storočí. V roku 1356 bol vysvätený na kňaza a od roku 
1377  bol biskupom v Lisieux v Normandii. 

 

     Mikuláš sa snažil o matematický popis pohybu, uvažoval o možnosti iných 
svetov aj o rotácii Zeme. V práci O konfigurácii kvalít používal geometrické 
vyjadrenie veličín a ich vzájomné súvislosti. Nad úsečkou znázorňujúcou čas 
zostrojil „čiaru intenzity pohybu“ a porovnával „formy o premennej šírke.“ 
V podstate sa jednalo o grafy rýchlosti, kde obsah obrazca vyjadroval veľkosť 
dráhy. 
 
Z diela 
     V spise Algorismus proportionum pojednal Mikuláš z Oresmu o počítaní 

s mocninami s lomeným mocniteľom a vedel napríklad, že    2

3

48 =       (v našom 
zápise),  pretože 43 = 64 a  64 = 82, t.j. 8 sa nachádza v „poldruhanásobnom 
pomere“ k  4. V podstate vedel slovne formulovať operácie s mocninami 
s lomenými exponentmi. 
 

     Geometrickou interpretáciou vedel Mikuláš z Oresmu určovať aj súčet 
nekonečných radov. Ukázal,  že  1/2 + 1/4 + 1/8 + ... = 1,  pretože „pochopil 
obrázky“: 



 49 

 
 

 
Vtipne predviedol, už v roku 1350,  že harmonický rad     1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ...     
 
nemôže mať konečný súčet, lebo (v našom zápise) 
 
 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4        + 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 +              1/9 + ...                   +  1/16 
 
 
       > 1/4+

1/4= 1/2         > 1/8+
1/8+

1/8+
1/8=

1/2                        ..... 
 
a to znamená súčet blížiaci sa k nekonečnu. 
 
Takýmto obrázkom 
 

 

 

 

 

 

 

 

vedel určiť súčet   1/2 + 2/4 + 3/8 + 4/16 + ... =  2 
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     Mikuláš z Oresmu prispel k stanoveniu závislosti medzi časom a meranou 
veličinou, grafický záznam priebehu bol už výrazom prírodného zákona. 
Vytušil úlohu funkčných závislostí (funkcia ako „faustovské číslo“) ako 
nástroja pre skúmanie prírody a jej merateľných zákonov. Patrí k prvým, ktorý 
sa nezľakol tajomstiev nekonečna a spoznal, že môže existovať nekonečný 
útvar s konečným obsahom. Vo svojich úvahách obsiahol niekoľko hlbokých 
myšlienok matematiky premenných veličín, ktoré však museli počkať, pokiaľ sa 
neobjavil matematický aparát pre riešenie konkrétnych reálnych problémov 
fyziky a ďalších technických i prírodných vied.  
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Blaise PASCAL – medzi ľudským a matematickým 
nekonečnom 

 
 
Trvalo v v základoch matematiky a fyziky 
     Meno Pascal si určite pamätáte nielen podľa 
pomenovania jednotky tlaku v sústave SI, ale aj podľa 
Pascalovho zákona: Tlak v kvapalinách sa šíri vo všetkých 
smeroch rovnako. Vo svojich fyzikálnych prácach 
vyjadril Blaise Pascal (19.6.1623–19.8.1662) závislosť 
hydrostatického tlaku, opísal hydrostatický paradox, 
zákon spojených nádob a princíp hydraulického lisu. 
Dokázal, že tlak vzduchu závisí od nadmorskej výšky, teploty a vlhkosti 
vzduchu. Na poli matematiky odhalil v teórii čísel pravidlá deliteľnosti, skúmal 
kužeľosečky a opísal vlastnosti cykloidy, poznal usporiadanie kombinačných 
čísel a ich využitie pre rozklad mocnín dvojčlena. Zapísal sa medzi zakladateľov 
teórie pravdepodobnosti i predchodcov difereciálneho a integrálneho počtu. 
Skonštruoval sčítací stroj, predchodcu mechanických kalkulačiek. Pochopil 
význam axiomatickej metódy pre matematiku: Všetko sa musí dokázať a pri 
dôkaze nemožno použiť nič iné okrem axióm a pred tým dokázaných viet... Nikdy 
nemožno zneužiť to, že sa rôzne veci často označujú rovnakým termínom; preto 
určený termín musí byť v mysli zamenený za definíciu. Ukázal vznešenosť 
matematického spôsobu myslenia. Priblížil človeka k pochopeniu nekonečna. 
Vedel, že matematikou sa nedokáže všetko, ale čo sa dokáže, to je jednoznačné. 
 
Rozum i srdce 

     Blaise Pascal, matematik, fyzik, filozof, spisovateľ, plný 
duševných i fyzických bolestí, odhalil: Pravdu spoznávame 
nielen rozumom ale tiež srdcom. Srdce má svoje dôvody, 
ktoré rozum nepozná. Uznal, že príroda zjavne manifestuje 
Boha, ale zároveň ho aj skrýva. Silu rozumu doplnil silou 
srdca, v ktorom ten kto verí, nič nemôže stratiť a všetko 
môže získať. Uvidel paradoxy človeka v jeho biede 
i veľkosti, medzi absolútnou hodnotou i zbytočnou ničotou, 

v spojení rozumu s vierou, v milosti i zatratení. Len tam, kde cítime, máme 
istotu; tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty. 
 

     Pascal chápal človeka súčasne s jeho myslením: Myšlienka je čosi 
obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... Myšlienka tvarí veľkosť 
človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, aby myslel... Celá naša dôstojnosť 
spočíva v myslení. V ňom sa musíme vzopnúť, nielen v priestore a čase, ktoré 
nedokážeme naplniť. Usilujme sa teda, aby sme mysleli správne. V tom je 
princíp mravnosti. Hľadal pre človeka miesto v strede medzi všetkým a ničím, 
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medzi rozumom a srdcom, medzi anjelom a zvieraťom, 
medzi vševedúcnosťou a nevedomosťou. Uznával, že 
človek neustále zápasiaci s rozporom v sebe i mimo seba je 
úbohý i vznešený zároveň. Nikto nezbaví človeka zápasu o 
vytrvalé prekonávanie seba samého. Človek stojaci tvárou v 
tvár svetu a večnosti potrebuje vieru, odhaľujúcu záhady 
človeka a jeho postavenia vo vesmíre hmoty i ducha. V 
každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh. 
      
Sila myšlienky 
     Vedel sa zmocniť ľudských problémov. Je obdivuhodný v množstve i 
rôznorodosti postrehu o človeku a jeho osobnosti. Jeho Penseés −−−− Myšlienky 
(pracoval na nich od roku 1660, vyšli až po jeho smrti v roku 1670) sú 
nedokončeným súborom osobných poznámok, v ktorých Pascal preniknutý 
láskou k človeku „bičuje“ ľudské slabosti (napr. ješitnosť, pýchu, domýšľavosť, 
ničotnosť, ctižiadosť, márnivosť). Myšlienky vynikajú silou predstavivosti, 
expresivitou, dramatičnosťou. Sú pozoruhodným filozofickým, ale aj dôstojným 
literárnym dielom francúzskej literatúry. 
 

     Uveďme niektoré z „nesmrteľných myšlienok“: 
• Pravda poskytuje istotu, ale už aj samotné jej hľadanie 

poskytuje kľud. 
• Rozumný človek nemiluje preto, že je to pre neho výhodné, 

ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske. 
• Kto nám vytýka nedostatky, zaslúži si našu vďaku. Naše 

nedostatky síce týmto spôsobom nezmiznú, pretože ich máme 
ešte veľmi mnoho, ale ak sú nám známe, začínajú nás 
znepokojovať a my sa snažíme zbaviť sa ich. 

• Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch. 
• Pravé blaho človeka musí byť také  aby ho mohli vlastniť všetci ľudia 

súčasne, bez rozdielu a  závisti a aby oň nikto proti svojej vôli nemohol prísť. 
• Svoju dôstojnosť nesmiem hľadať v priestore, ale v sústavnosti vlastného 

myslenia. Nezískam žiadnu výhodu, ak budem vlastníkom zemí. Priestorom 
ma vesmír obsiahne a pohltí ako bod, myšlienkou ho obsiahnem ja . 

• Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými. 
• Spravidla nás presvedčujú viac tie dôvody ktoré sami objavíme, než tie, na 

ktoré prišli iní. 
• Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení. 
• Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné. 
• Rozpornosť nie je známkou nesprávnosti, rovnako ako neprítomnosť rozporu 

nie je známkou pravdy. 
• V tejto dobe je pravda tak zatemnená a lož tak zavedená, že pravdu môže 

poznať iba ten, kto ju miluje. 
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Intelektuálna viera 
     Blaise Pascal tušil dialektickú jednotu medzi teóriou a empíriou, 

rozumovosťou a zmyslovosťou, dedukciou a indukciou. 
Viedol dramatické súboje medzi rozumom a vierou, medzi 
hlasom vedy a dogmou náboženskej autority. Vo 
filozofických názoroch hľadajúc matematické a ľudské 
nekonečno váhal medzi racionalizmom a iracionalizmom, 
intelektom a intuíciou, medzi človekom a Bohom, ktorý sa 
mu zjavoval priveľmi, aby ho mohol ignorovať a poprieť, a 

primálo, aby ho zreteľne uvidel. Veda i náboženstvo kormidlujú človeka k 
neustálemu hľadaniu pravdy, k odhaleniu skrytého Boha. Pascal chcel 
spolupracovať s Bohom, aby „vyššou jednotou“ bol vyriešený základný ľudský 
problém. Videl ohraničenosť ľudského intelektu a predsa veril perspektívam 
rozumového bádania. Obrátil myslenie svojej doby smerom k štúdiu ľudského 
vnútra, ku hierarchii etických hodnôt a syntéze lásky. 
 
Až do našich čias 
     Pre každú rozháranú spoločenskú dobu, takou bola aj tridsaťročná vojna 
(1618−1648), obdobie kedy B. Pascal žil a tvoril, pre zápas o demokraciu 
a humanitu v každom čase,  zostanú platné jeho slová: Spravodlivosť a moc 
musia byť jedno, aby spravodlivosť sa stala mocou a moc spravodlivosťou. 
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 Bertrand RUSSELL – aristokrat ducha a rozumu 

 

 

Kuloárne debaty 
     Na kongresoch sa veľa hovorí. Jeden z účastníkov počul, že z nepravdivého 
výroku možno odvodiť akýkoľvek iný výrok. Poprosil vedľa stojaceho muža, 
aby z tvrdenia 2 + 2 = 5 vyvodil dôsledok, že on, opýtaný a pozorný logik, je 
pápežom. Odpoveď bola rýchla a stručná: Odčítajme od každej strany tejto 
rovnosti 3: dostaneme 1 = 2, pápež a ja sme jednou osobou. Ak vy tvrdíte, že ja 
nie som pápežom, tak pápež a ja sme dve rôzne osoby. Avšak vzhľadom na to, že 
1 = 2, pápež a ja sme jednou osobou. Bystrým a vtipným riešiteľom nečakanej 
otázky bol lord Bertrand Artur William Russell (1872−1970), jedna 
z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Každý, kto sa zaoberal akoukoľvek 
tvorivou prácou, skúsil v menšom stupni stav mysle, keď sa po dlhej práci 
prejaví v okamžitej nádhere pravda alebo krása – môže to byť v súvise s niečím 
úplne malým alebo sa to môže dotýkať celého vesmíru. Myslím si, že najlepšie 
tvorivé práce v umení, vo vede, v literatúre, vo filozofii vznikli v takomto 
okamihu.  
 
Komplikovaný životný osud 

     Jeho rodičia boli šľachtického pôvodu. Bertrand sa 
narodil 18. mája 1872 v Trellecku v Anglicku. Nemal 
šťastnú mladosť. Dvojročnému mu zomrela matka 
a sestra, štvorročný stratil otca. Vychovávala ho 
babička. Základné vzdelanie dosiahol súkromným 
štúdiom. Na Trinity College v Cambridgi študoval 
matematiku a filozofiu. Mal výnimočné nadanie. Jeho 
učiteľ A. N. Whitehead spolu s ním napísal neskôr 
jednu z najvýznamnejších vedeckých publikácií nášho 
storočia – Principia mathematica. Po ukončení štúdia 
nemal B. Russell stále zamestnanie, robil prednáškové 
kurzy na anglických a amerických školách. Bol 
profesorom v Cambridgi, za napísanie protivojnového 
letáka ho pokutovali a zbavili miesta. Neskôr, za iný 
článok, bol aj uväznený. Po prvej svetovej vojne nemal 

žiadne trvalé miesto, veľa cestoval a prednášal. Do Cambridge sa vrátil v roku 
1944. Jeho veľmi dlhý a činorodý život skončil 2. februára 1970 
v Penrhyndendraethe vo Walese. 

      

     Aj keď možno ironicky chápal lásku ako východisko z osamelosti, jeho život 
ovládali tri vášne: Túžba po láske, snaha o poznanie a súcit s trpiacimi. Láska 
a poznanie ma viedli k nebesiam. Ale súcit ma vždy vrátil späť na zem. Echá 
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výkrikov bolesti sa odrážali v mojom srdci. Vyhladované deti, obete mučenia 
tyranmi, bezmocní starí ľudia, to nenávidené bremeno ich synov a celý svet 
osamelosti a chudoby a bolesti sa vysmievajú tomu, čo mal byť ľudský život. 
Chcem zmierniť toto zlo, ale nemôžem, a tak tiež trpím. Životom a dielom sa 
zapísal do dejín ako matematik, logik, filozof, sociálny kritik a verejný činiteľ. 
Sledoval spoločenské dianie v celom svete. Keď videl nebezpečenstvo vojny, 
alebo krutý útlak, posielal varovania a protesty. Bol spoluzakladateľom a prvým 
prezidentom Pugwaského hnutia vedcov za mier. Za mnohostranné a významné 
diela, v ktorých zastával humanistické ideály a slobodu myslenia, dostal 
Nobelovu cenu za literatúru (1950). Moje spoločenskovedné a politické eseje sa 
zamerali na zmenšovanie krutosti a nevedomosti v ľudských záležitostiach. Moje 
abstraktnejšie state vyvierajú zo snahy o poznanie, z hľadačstva, ktorému sa 
nekladú žiadne zábrany. Takejto činnosti prikladám najväčší význam: je 
podstatná pre každý trvalý pokrok vo svete. 
 
Hlbšie k základom 
     Mužný vek zasvätil logike a filozofii matematiky. Je pravda, že raz po skúške 
z matematiky na univerzite predal všetky matematické knižky a zapovedal sa, že 
matematiku študovať nebude. Vzdal sa však toho nepremysleného predsavzatia 
a dokonca vypracoval dizertáciu z geometrie, ktorú vydal pod názvom Úvahy 
o základoch geometrie. Spoznal, že logika je základom každej filozofie. Medzi 
matematikou a filozofiou sa rozvíjala jeho práca Princípy matematiky i Úvod do 
filozofie matematiky. Trojzväzkové monumentálne dielo Principia mathematica 
(1910–1913) zavŕšilo výskum v oblasti matematickej logiky a spresnilo 
všeobecnú logicko–jazykovú stránku základov matematiky. Rozsah rukopisu bol 
tak veľký a objemný, že ho autori, Russell a Whitehead, priviezli do 
nakladateľstva na vozíku. Napriek finančnej pomoci univerzity museli však 
obaja doplatiť na prvé vydanie kníh čiastku 100 libier. Dielo sa stalo 
neoddeliteľnou súčasťou výstavby formalizovaných vedeckých systémov 
s modernou logickou symbolikou. 

 

     Je ťažko popísať nesmiernu Russellovu erudíciu. 
Svojimi prácami zasahoval do ekonómie, etiky, filozofie, 
sociológie, psychológie, politiky i histórie. Brilantný 
umelecký i odborný štýl mu umožňoval vyjadriť hlboké 
myšlienky jasne a prehľadne. Naznačme jeho bohatú 
publikačnú činnosť: Princípy sociálnej reformy; Cesty 
k slobode; Analýza ducha; O výchove; Ako si vyrobiť 
šťastie; Výchova a spoločenský poriadok; Filozofia a 
politika; Ľudské poznanie, jeho rozsah a hranice; Nové 
nádeje na zmenu sveta; Etika a politika v ľudskej spoločnosti. Preukázal, že 
schopnosť rozumne využívať voľný čas je znakom najvyššieho stupňa kultúry.  
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Skúmavý zápas o poznanie 
     Russell vynikal vyhraneným zmyslom pre triezvy a jasný spôsob myslenia 
a vyjadrovania sa. Prispel k rozvoju modernej matematickej logiky. Odvodzoval 
aritmetické pojmy z logiky, pomocou teórie typov riešil antinómie teórie 
množín. Vytušil, že logika je mladosťou matematiky a matematika je mužným 
vekom logiky. Rozvinul metodológiu logicizmu − predstavy, že matematika je 
súčasťou logiky. Filozofiu chápal ako logiku vied. Rád zdôrazňoval, že v 
matematike nezáleží tak na výsledku, ako na ceste, po ktorej sa k nemu došlo. 
Týmto otázkam sa venoval v dielach Analýza myslenia, Logický atomizmus, 
Skúmanie zmyslu a pravdivosti, Logika a poznanie. 
 

     Filozofia sa viac ako ktorákoľvek konkrétna veda zaoberá vzťahmi rôznych 
vied a možnými konfliktmi medzi nimi. Filozofia sa zvlášť nemôže zmieriť 
s konfliktom medzi fyzikou a psychológiou alebo medzi psychológiou a logikou. 
Svoje vedecké názory Bertrand Russell ustavične rozvíjal, pretváral a menil. 
Niektoré jeho pedagogické a etické myšlienky boli sporné, s viacerými 
filozofickými a politickými závermi mnohí nesúhlasili. Vždy však to boli bystré 
a metodicky podnetné postrehy. Nezakrýval svoje omyly a slabosti. Raz sa 
vyjadril: Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí a ľudia múdri tak plní 
pochybností... Som presvedčený, že vedecké poznanie nikdy nemôže spôsobiť zlo. 
Tvrdím však a to veľmi dôrazne, že poznanie neporovnateľne častejšie prináša 
úžitok ako škodu, a strach z poznania je oveľa škodlivejší ako poznanie.  
 
Mocou slova 

     Moje spoločenskovedné a politické eseje sa zamerali 
na zmenšovanie krutosti a nevedomosti v ľudských 
záležitostiach. Moje abstraktnejšie state vyvierajú zo 
snahy o poznanie, z hľadačstva, ktorému sa nekladú 
žiadne zábrany. Takejto činnosti prikladám najväčší 
význam: je podstatná pre každý trvalý pokrok vo svete. 
Nebol tradičným aristokratom. Zdedený majetok daroval 
niekoľkým inštitúciám, živil sa literárnou činnosťou. Od 
vydavateľov svojich kníh žiadal, aby jeho rodový titul 
neuvádzali. Zostal len šľachticom ducha a rozumu. Bude 

vždy patriť medzi najnadanejších, najvšestrannejších a tiež najhumánnejších 
mužov dejín. Upozornil nás: Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude 
tým hroznejší, čím bude vedeckejší. Zdá sa, že musíme, naozaj a smrteľne vážne, 
spájať vedu s láskou, aby ľudskosť nachádzala sily v múdrosti vedy.  
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Štefan SCHWARZ  – rozhľadený matematik v dimenzii kultúry 
 
 
Život s matematikou 
     Matematika ho začala baviť, keď mal asi trinásť-štrnásť 
rokov.  Gymnázium v rodnom Novom Meste nad Váhom 
absolvoval s vyznamenaním, preukázal nadpriemerné vedomosti 
z matematiky. Na vysokoškolské štúdia odišiel do Prahy (1932). 
Vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK 
(1936). Získal právo vyučovať na československých stredných 
školách. Napísal dizertačnú prácu, stal sa doktorom prírodných 
vied (1937). Zostal asistentom u prof. K. Petra, bol jeho 
posledným doktorandom (1939). Hektická jar roku 1939 ho vrátila na 
Slovensko, kde začal pôsobiť na SVŠT (docent r. 1946, profesor r. 1947, tu učil 
do  roku 1982), od  1943 aj na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity, 
kde sa habilitoval prácou Teória pologrúp. Niekoľko mesiacov strávil v 
koncentračnom tábore (1944−45). Akademikom SAV bol od roku 1953 
(predseda SAV 1965−1970), ČSAV od roku 1960. V rokoch 1966−1971 bol 
členom ÚV KSČ. Sám napísal: Dostal som sa aj do nebezpečnej blízkosti 
politiky. V rokoch 1964−1988 bol riaditeľom Matematického ústavu SAV. 
Matematika, to je kus môjho srdca  i života. 
 

      Profesor Štefan Schwarz (18.5.1914–6.12.1996) vo svojich prvých 
vedeckých prácach študoval maximálne grupy v 
periodických pologrupách a otázky rozložiteľnosti 
polynómov na ireducibilné faktory nad konečnými 
telesami, neskôr zasiahol do teórie konečných polí, 
booleovských a stochastických matíc, harmonickej 
analýzy i teórie čísel. Publikoval celý rad pôvodných 
vedeckých prác (osem monografií a učebných textov, 
viac než     90 vedeckých pojednaní a vyše 50 odborných 
statí). Ako ohlas mal okolo   700 citácií vo svetovej 

literatúre. V radoch učiteľov matematiky boli obľúbené jeho publikácie O 
rovnicích (Praha 1940), Algebraické čísla (Praha 1950), Základy náuky o riešení 
rovníc (Praha 1958). Bol na mnohých prednáškových pobytoch v Európe i 
zámorí. Viedol redakčnú radu vedeckého matematického časopisu Mathematica 
Slovaca. 

 
Matematická kultúra 
     Nechápal matematiku ako horu čísiel, ale ako spôsob myslenia. Matematické 
poznatky sú súčasťou civilizačnej kultúry každej spoločnosti. Vnímal 
matematiku ako istý druh duchovného športu, v ktorom sa vyžaduje nadväznosť 
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a vytrvalosť. Matematika nie je ilustrovaný časopis, ktorý možno začať čítať   na 
ktorejkoľvek strane... Matematika učí vytvárať presnými logickými úvahami 
platné závery ... Matematika učí zmyslu pre pravdu, dôkladnosti  a skromnosti.  
Profesor Schwarz bral svoju matematiku ako nevyčerpateľný zdroj predstáv a 
princípov pre účinné vedecké teórie. Matematika dáva iným vedám svoje 
prepracované metódy myslenia, ktoré umožňujú analýzu skrytých vlastností a 
vzájomných vzťahov... Podstatou matematiky je invencia... Jednou z podstatných 
čŕt matematiky je jej abstraktnosť. Vždy vedel ukázať, ako matematické 
vedomosti vyrastali z reality, z fyzikálnych otázok a technických problémov. 
Znalosť teoretických riešení umožňuje praktické použitie. Matematika učí 
racionálnemu spôsobu myslenia a vyjadrovania... Matematika umožňuje 
riešenie praktických úloh... Matematiku nie je možné odlúčiť  od iných 
predmetov. 
 
Vyučovanie matematiky 
     Rád a zaujímavo prednášal. Vedel zaujať a upútať 
pozornosť. Sršal neutíchajúcim záujmom o matematiku, 
odhaľoval krásu zmatematizovaného sveta.  Ak sa niekto 
vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť 
trpezlivosti a neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, 
potom je v ňom zárodok matematika.  Vedel, že učiteľ 
matematiky má poznať aj princípy fyzikálneho myslenia a vnímať vzťah   k 
experimentu.  Podstatné je: kedy, prečo   a ako daný matematický postup vedie k 
cieľu.  Všímal si a rozvažoval aj nad metódami vyučovania:  Učiť sa z kníh a 
živé slovo je rozdiel... Každé vyučovanie by    sa malo začať motiváciou... 
Matematická príprava sa začína na základnej škole a prebieha celý život... 
Nijaký učiteľ, ktorý    sa vo vlastnom odbore systematicky a trvalo nevzdeláva, 
nemôže byť dobrým učiteľom... Študent musí prežívať spolu s učiteľom celý 
pochod objavovania... Pokiaľ študent sám, bez pomoci, nezačne počítať a 
päťkrát sa sám nezmýli, nebude  látke nikdy poriadne rozumieť... Metódy 
vyučovania by mali byť založené na osobných skúsenostiach tých, ktorí 
matematiku sami tvoria (t.j. objavujú, alebo znova objavujú). Aj pre vyučovanie 
matematiky platí, že to nie sú iba poznatky, ale aj postupy, ktorými boli 
dosiahnuté a ľudia, ktorí ich získali, aby sa každý občan díval na matematiku 
ako na časť národnej kultúry a nie ako na strašiaka. Odporúčal neustále 
poukazovať na historický vývin, vzťah k iným odborom, ponúkať aj estetický a 
umelecký aspekt. Matematickú kultúru treba prenášať, vnášať, sprostredkovať, 
prežívať. 

 
Systém má začínať v škole 
     Bol presvedčený o tom, že pre každého človeka je potrebný istý druh 
všeobecnej matematickej kultúry. Vznešene ponúkal aj definíciu: Matematicky 
civilizovaná osoba nemusí byť matematický virtuóz. Je to však človek, ktorý 
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nachádza hlboké vnútorné uspokojenie z matematického umenia.  Vedel, že už 
vyučovanie na základných a stredných školách má priamu súvislosť s rozvojom 
kultúry celej spoločnosti. Rozhodujúci vplyv na rozvoj matematickej kultúry 
majú stovky  tzv. neznámych učiteľov na základných a stredných školách, ktorí v 
každodennej práci pripravujú budúcich študentov. Nečakané a podnetné je jeho 
priznanie: Stredná škola a riešenie príkladov z Rozhledov vypestovali vo mne 
lásku k matematike. Následkom toho aj neskôr až vášnivo riešil problémy z 
časopisu The Americal Mathematical Monthly. Profesor Schwarz uznal: 
Matematika bude vždy meradlom hĺbky ľudského myslenia. Svojím učiteľským 
pôsobením sa stal príkladom, ako prispievať k rozvoju matematickej kultúry. Aj 
priemerný matematik má  tú výhodu, že vie napr. systémovo myslieť bez toho, že 
by sa to explicitne učil. Veril v budúcnosť širšieho i hlbšieho matematického 
vzdelania na našich školách. Bolo by veľmi zlým vysvedčením pre nás, keby naši 
nasledovníci neboli lepší, ako sme boli my. 

 
Uznanie za vedu 
     Mnohí čo ho poznali, uznávali jeho vedecký i 
pedagogický formát, originálny učiteľský prístup, v 
ktorom odkrýval spôsob vlastného myslenia a široké 
všeobecné i hlboké matematické vzdelanie. Skoro všetci 
študenti (svojim pedagogickým pôsobením ovplyvnil 
vysokoškolskú výchovu stoviek inžinierov a matematikov) 
priznávali neopakovateľné zážitky z jeho prednášok, 
spolupracovníci oceňovali jeho rozmer odborný i ľudský. 
Nikto nespochybňuje, že prof. Schwarz prispel k rozvoju matematickej vedy, k 
popularizácii štúdia matematiky, ku kvalite vysokoškolskej výučby 
matematických disciplín a rozšíreniu vedeckej práce v oblasti matematiky. Do 
vedy môžu hovoriť len srdcia zapálené pre dobrú vec. Len vnútorné nefalšované 
nadšenie sa prenáša na ďalšie generácie.  Profesor Schwarz bol prvým 
slovenským matematikom, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie. Vyjadrené 
jednou vetou prof. T. Šaláta: "Akademik  Š. Schwarz sa zapísal trvalým písmom 
do dejín matematiky v našej vlasti."  
 
Človek má premýšľať 
     Možno aj novinárom, ktorých nemal moc rád, raz naznačil: Každého treba 
posudzovať z hľadiska doby, v ktorej žil a pracoval.  Novinárka, ktorej sa stal 
"obeťou", priznala, že stretla svojrázneho človeka a napísala: Mňa vždy upútal 
jeho intelektuálny sarkazmus, cit pre iróniu a zmysel pre vtip. Úchvatne a s 
príťažlivou ľahkosťou dokázal rozprávať "o svojej matematike". Prof. Schwarz 
sa nebál priznať: Matematika má pre mňa  v sebe toľko estetických prvkov, ako 
výtvarné umenie. Keď niečo pochopím, čo som doteraz len málo rozumel, mám 
rovnaký pocit zadosťučinenia  ako umelec z vydareného diela.  Nielen novinári 
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si môžu pamätať Schwarzov svojský odkaz: Len premýšľajte. A nielen o 
matematike. O všetkom. 

Profesorovo prianie 
     Opriem sa o rýľ a premýšľam. Aj to sú slová vysokoškolského učiteľa, ktorý 
svojou celoživotnou vedeckou i pedagogickou činnosťou osvedčil, že školská 
matematika môže byť zaujímavá a dá sa jej rozumieť. Nielen tým, ktorí poznali 
a spomínajú na profesora Štefana Schwarza, pripomínam jeho želanie: Ja by 
som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrácali ideály. Hlboké spoznávanie 
abstraktných matematických súvislostí ponúka dotyk  s nadčasovým duchovným 
Tajomstvom.  
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Alfred TARSKI – priateľ jemnejších logických úvah 
 
 

Teória pravdy 

     Sémantika je súhrn úvah, ktoré sa dotýkajú tých pojmov, ktoré vyjadrujú 
určité súvislosti medzi výrazmi jazyka a objektmi, stavmi alebo dejmi, na ktoré 
sa tieto výrazy vzťahujú. Takto ozrejmil nový smer logických výskumov Alfred 
Tarski  (14.1.1902−26.10.1983), poľský matematik a logik, ktorý v 
priekopníckom diele Pojem pravdy vo formalizovaných jazykoch (1933 poľsky, 
1935/36 nemecky) položil základy formálnej sémantiky. Zaoberal sa aj teóriou 
pravdy a logického vyplývania. Veta je pravdivá, len ak existuje vecný stav 
(skutočnosť), ktorý táto veta vyjadruje. Aj takto možno definovať pravdu, lebo v 
súčasnej logike rozlišujeme pravdu formálnu (v logike, matematike, ...) a pravdu 
materiálnu (napr. v experimentálnych vedách). 
 
Talentovaný študent 
     Už na strednej škole sa učil ruštinu, nemčinu, francúzštinu, gréčtinu a 
latinčinu. Bol považovaný za výnimočného študenta, ale z logiky jednotku 
nemal. Zo školských predmetov mal najradšej biológiu. Univerzitné štúdium 
ukončil vo Varšave (1924), dvadsaťpäťročný sa stal docentom. Od roku 1939 

pôsobil v USA, neskôr bol profesorom matematiky 
na Kalifornskej univerzite v Berkeley (1946). Tu 
postupne vybudoval centrum svetoznámej školy 
logiky. Tarski  publikoval základné vedecké práce 
z oblasti matematickej logiky, základov 
matematiky, metamatematiky, sémantiky a 
metodológie deduktívnych vied. Napísal viac než 
150 pojednaní a 9 kníh. Zaoberal sa axiomatickou 
teóriou modelov, položil základy formálnej 
sémantiky a metalogiky, ponúkal sémantickú teóriu 
pravdy. Mal nezvyčajnú schopnosť vystihnúť 
zaujímavé problémy (jednoducho formulované a 

široko aplikovateľné) a podnecovať výskum ich riešenia. Vždy chcel posúvať 
hranice poznania, pozorne sledoval historický vývoj každej významnej 
myšlienky. Sám ovplyvnil aj teóriu množín, teóriu formálnych systémov, 
algebraickú logiku i univerzálne algebry, ale aj teóriu miery či základy geo-
metrie. Stal sa členom Národnej akadémie vied USA i poľskej Akadémie vied. 
 
Význam logiky 
     Alfred Tarski  presvedčoval, že logické pojmy a zákony prenikajú celú 
matematiku, zahŕňajú mnohé špecifické matematické pojmy a sú aplikované v 
matematických úsudkoch. Vhodnú symboliku v logike i matematike vnímal ako 
neoceniteľný prostriedok pre väčšiu zrozumiteľnosť i presnosť jemnejších úvah. 



 62 

Odporúčal hlbšie vedomosti zo základov modernej logiky. Logika spresňuje a 
zjednocuje významy pojmov vo svojej vlastnej oblasti a zdôrazňuje 
nevyhnutnosť' spresňovania a zjednocovania aj v iných odboroch. Tým vedie k 
možnosti lepšieho porozumenia medzi tými, ktorí ho chcú dosiahnuť. 
Zdokonaľuje a zjemňuje nástroje myslenia, robí ľudí kritickejšími a zmenšuje tak 
pravdepodobnosť toho, že budú pomýlení všetkými možnými pseudoúvahami. 
Prehĺbenie a rozšírenie vnímania logických súvislostí môže prispieť k 
racionalizácii vzťahov medzi ľuďmi. 
 

     Rád a výborne prednášal. Zvažoval použitie termínov i značenie symbolikou. 
Za dôležité pokladal správnosť, presnosť i stručnosť. Chcel, aby poslucháči 
prednáške porozumeli, správne pochopili základné pojmy a vety. Ponúkal krásu 
i eleganciu logicko-matematickej myšlienkovej výstavby. Matematika bola pre 
neho vedou i umením. Kontakt so študentmi ho podnecoval!. Podieľal sa aj na 
príprave stredoškolskej učebnice geometrie. Elementárna matematika, hlavne 
algebra, pre jednoduchosť svojich pojmov a jednotný charakter svojich metód 
odvodzovania je zvlášť vhodná pre uvádzanie príkladov na rôzne javy s logickou 
a metodologickou povahou. Napísal knihu Úvod do logiky a metodológie deduk-
tívnych vied (1936), ktorá vyšla, okrem viacerých svetových jazykov, aj česky 
(Praha, Academia 1969). Posúďte sami jej obsahovú úroveň i pedagogické 
kvality. 
 
Šarmantný rozprávač 
     Bol večný nespokojenec. Stále žiadal od svojich 
asistentov i spolupracovníkov nové a nové výsledky. 
Presadzoval okruh svojich vedeckých záujmov. Bol 
sebavedomý a veril svojmu vplyvu na ostatných. 
Udivoval sebadisciplínou, rozsiahlymi vedomosťami, 
rýchlym myslením, vytrvalosťou. Miloval klebety a 
zaujímavé historky, vedel byť aj zlomyseľný. Bolo pre 
neho jednoduchšie kritizovať než chváliť. Mal čaro 
rozprávača sršiaceho šarmom a vtipom. Ľudia, ktorí 
ho poznali, ťažko oddeľovali od seba obdiv, 
podráždenie, oddanosť, hnev či vďačnosť. Alfred 
Tarski  bol človek družný a spoločenský, ale bez 
hlbokých osobných vzťahov. K jeho skutočným priateľom v Amerike patril J. C. 
McKinsey, v Poľsku L. Kolakowski (filozof) a C. Milosz (básnik). Ako skoro 
každý Poliak, aj Tarski sa veľmi zaujímal o politiku, vo vnútropolitických 
záležitostiach možno patril k socialistom, ale v zahraničných sa prikláňal ku 
konzervatívcom. Bol rád, že vznikla poľská Solidarita, podporoval hnutie za 
ľudské práva. 
     Bol jasnou hviezdou súhvezdia varšavských logikov a matematikov svojej 
doby. Prispel k vybudovaniu jedného z najlepších svetových centier logického 
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výskumu v Berkeley. Patril k zakladateľom niekoľkých vedných odborov medzi 
logikou a matematikou. Formuláciou mnohých podnetných otázok prispel k 
prudkému rozvoju logickej problematiky a rozšíreniu jej pojmovej štruktúry. 
Alfred Tarski  zvýraznil možnosti uplatnenia deduktívnej logiky v rozvoji 
formalizovaných matematických disciplín. Matematika rastie do výšky, šírky i 
hĺbky. 
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Stanislav M. ULAM – dobrodružstvá matematickej činnosti 
 

 
Pozoruhodná publikácia 
     Veľmi sympatickou knižkou o matematike je publikácia s 
názvom Matematika a logika − retrospektíva a perspektívy (Praha: 
SNTL, 1977) z dielne dvojice autorov M. Kac a S. M. Ulam. Obaja 
patria k významným matematikom. O jednom z nich sa teraz 
dozviete viac. 
 
Životný príbeh 

Stanislav Marcin Ulam (13.4.1909−17.5.1984), americký 
matematik, pochádzal z Ľvova na Ukrajine. Už v mladom veku 
sa zaujímal o fyziku i astronómiu (dvanásťročný dostal 
ďalekohľad). Školskú algebru sa naučil sám z učebnice, 
zoznámil sa aj s teóriou množín od Sierpiňského. Vyštudoval na 
polytechnickom inštitúte (1932) v rodnom meste, kde sa 
zoznámil so známym poľským matematikom Kuratowskim. Bol 
som šťastný, keď som vyriešil problém, ktorý mi predložil. Ulam 

rozšíril (1930) Banachove matematické výsledky o probléme hypotézy kontinua. 
Od roku 1938 pôsobil S. M. Ulam v USA. Postupne pracoval v Inštitúte 
perspektívnych štúdií v Princetone, na Harvardskej univerzite (1940), na 
univerzite vo Wisconsine. Zúčastnil sa s E. Tellerom na Mannhatanskom 
projekte výroby vodíkovej bomby v Los Alamos, prispel aj k vývoju 
nukleárneho pulzného pohonu. Neskôr bol profesorom biomatematiky na 
univerzite v Colorade. Stal sa členom Národnej akadémie vied USA. Zomrel v 
Santa Fe. 

 
Z diela 

     Základné práce S. M. Ulama sú z oblasti topológie, 
funkcionálnej analýzy, teórie pravdepodobnosti a teórie 
množín (Sets, Numbers and Universes. Cambridge: 
Massachusetts, 1974). Spolu s J. Neumannom rozšíril 
použitie metódy Monte Carlo v problematike nukleárnej 
reťazovej reakcie. Bol zástancom matematických 
experimentov pomocou počítačov a prispel k rozvoju 
flexibilného použitia výpočtovej techniky v matematike i 
v matematickej fyzike. Stanislav Ulam mal fenomenálnu 
pamäť, myslel oveľa rýchlejšie, ako si stihol zapisovať. 
Vyjadroval sa o rôznych aspektoch matematiky a jej použitia. Existenčné dôkazy 
nie vždy uľahčujú matematikom život... Aj keď možno ľahko dokázať, že 
prvočísiel existuje nekonečne veľa, bola by potrebná formula pre napísanie 
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ľubovoľne veľkého prvočísla. No tej zatiaľ niet. Ani jeden matematik nemôže na 
požiadanie napísať prvočíslo, napr. s 10 miliónmi cifier, nehľadiac na to, že také 
nepochybne existuje. Pripravil pôsobivú zbierku ešte nevyriešených 
matematických problémov (A Collection of Mathematical Problems. New York: 
Interscience Publishers, 1960), popísal dobrodružstvá matematickej práce 
(Adventures of a Mathematician. New York: Charles Scribner's Sons, 1983). 

 
Jednoduchý impulz 
     Z v úvode spomínanej knižky, na ktorú vás chceme týmto príspevkom  zvlášť 

upozorniť, uvedieme aspoň niekoľko stručných 
podnetných myšlienok: Matematika je mikrosvet sám pre 
seba, má však schopnosť odrážať a modelovať všetky 
procesy myslenia a možno aj celú vedu... Teória množín je 
nepochybne základ každej matematiky a jej axiomatické 
základy (úplnosť; kategorickosť; nezávislosť) sú veľmi 
dôležité... Už nemožno ostro vymedziť hranice medzi 
matematikou a tými disciplínami, v ktorých sa používa. 
Niektoré literárne publikácie sú príjemnou spomienkou na 

svojich autorov. V tomto prípade na zhovorčivého a vtipného matematika 
s menom S.M. Ulam. 
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John VENN – učiteľ logiky a morálky 

 
 

Užitočná pomôcka 
     Ak budete potrebovať vyriešiť úlohu: Koľko čísiel medzi prirodzenými 
číslami od l do 500 nie je deliteľných ani tromi ani piatimi ani siedmimi?, ukáže 
sa, že môžete použiť množinovú schému, Vennov diagram. 

     Na obrázku je Vennov diagram, v ktorom je schematicky zachytená táto 

situácia: je daná základná množina Z, ktorej prvky majú nejaké vlastnosti A, B, 

C. 

A je množina všetkých vecí, ktoré majú vlastnosť A, B  je množina všetkých 

vecí s vlastnosťou B a  C je množina všetkých vecí, ktoré majú vlastnosť C.  

tieto veci majú vlastnosť A, ale nemajú žiadnu z vlastností B, C 

tieto veci majú vlastnosti A a B, ale nemajú vlastnosť C 
 
tieto veci majú vlastnosť B, ale nemajú žiadnu z v1astností A, C 
 

tieto veci majú všetky tri vlastnosti A, B, C 
 

tieto veci majú vlastnosti A a C, ale nemajú vlastnosť B 
tieto veci majú vlastnosti B a C, ale nemajú vlastnosť A 
 

tieto veci majú vlastnosť C, ale nemajú žiadnu z vlastností A, B 

tieto veci nemajú žiadnu z vlastností A, B, C 
 

     Diagram umožňuje znázornenie vzájomného vzťahu troch množín. Vhodným 
doplnením príslušných počtov čísel vzhľadom k deliteľnosti tromi, piatimi alebo 
siedmimi, by sme získali možnosť pre vyriešenie našej úlohy. Vhodná grafická 
predstava a príslušná množinová úvaha pomáhajú riešiť podobné úlohy. 
 

Algebraici logiky 
     V rokoch 1847−1854 sa G. Boole pokúsil algebraizovať 
logiku, ale celý rad problémov (napr. riešenie logických 
rovníc v algebre logiky) ešte čakalo na nasledovníkov. E. 
Schröder (1841-1902) podal (1877) všeobecnú algebraickú 
metódu riešenia takýchto rovníc a tým vlastne vytvoril vo 
svojich prácach Booleovu algebru v dnešnej podobe. Do 
postupnosti skúmateľov tejto problematiky sa zapojil aj 

anglický logik a matematik John Venn (4.8.1834 Drypool, východné Anglicko 
– 4.4.1923, Cambridge). 
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Aj zberateľ a konštruktér 
     Vyštudoval na univerzite v Cambridgi (1853−1857), stal sa duchovným 
anglikánskej evanjelickej cirkvi. Od roku 1862 prednášal na cambridgskej 
univerzite morálku, ale zároveň študoval i vyučoval aj logiku. Napísal 
pozoruhodnú prácu Logika náhody (1866). Matematickú logiku rozpracoval v 
diele Symbolic Logic (1881) a The Principles of Empirical Logic (1889). Tak sa 
stal propagátorom symbolickej logiky. Zhromaždil viac než 1200 kníh o logike. 
 

     John Venn bol aj nadšený turista, horolezec, botanik a znalec mnohých 
jazykov. Napísal dejiny svojej vysokej školy (1897), stal sa členom Kráľovskej 
spoločnosti (1883). Mal aj zriedkavú zručnosť pri zostavovaní automatických 
strojov. 

 
Grafické diagramy 

John Venn hľadal grafickú metódu pre riešenie 
logických a množinových úloh, aby využil geometrický 
názorný spôsob na vyjadrenie uvažovanej situácie: Je 
nevyhnutné nakresliť postupnosť uzavretých kriviek 
ľubovoľného tvaru tak, aby každá z nich preťala všetky 
predchádzajúce a tak zdvojnásobila počet častí roviny. 
Vhodné usporiadanie polohy  n uzavretých čiar v rovine, 
rozdeľujúce rovinu na  n2   častí, sa stalo množinovým 
diagramom. Pre n = 1, 2, 3, 4  sa rozdelenie na n2  častí dá urobiť hranicami 
konvexných útvarov v rovine (skúste si to nakresliť pre n = 4). Dnes používané 
tvary Vennových diagramov sa stali symbolom pomôcky pre množinové a 
logické úlohy a ich riešenie. 

 

  
 
Eulerove kruhy (1761) už svojou polohou vyjadrujú vzťahy medzi množinami. 
Vennove diagramy (tu sú stále vzájomné polohy znázornených množín) 
vyjadrujú vzťahy naznačených množín pomocou vpisovaných dohodnutých 
znakov do určitých častí diagramu. 
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Do dnešných dní 
     Množinové diagramy sa už používajú v školách úplne samozrejme. 
Spomienka na prínos diela, ktoré vytvoril  J. Venn zostane v základoch našich 
predstáv pri využití jeho množinových diagramov. Okrem toho nezabudneme, 
že John Venn rozpracoval a objasnil zmysel Booleovej algebry, zaviedol 
grafické znázornenie formúl matematickej logiky, ktoré neskôr získali 
uplatnenie aj napr. v teórii automatov. Vieme, že podstatne prispel k prehĺbeniu 
symbolickej logiky a uplatneniu pravdepodobnostnej logiky. 
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Alfred North WHITEHEAD – duchovný rozmer intelektu 
 
 
Systém tvorivých zmien 
     Svet je proces, v základoch ktorého je zmena, dianie, udalosti. Zmena 
neznamená vždy chaos, ale môže stelesňovať i poriadok, systém, organizáciu. 
Skutočnosť je ako tvorivý proces, ako organizmus, ktorý sa ustavične rozvíja, 
ktorý je v nepretržitej činnosti. Organizácia je možná len tam, kde sú uznávané 
trvalé hodnoty. Zachovanie poriadku v systéme zmien a  zachovanie zmien v 
podstate systému je večným princípom udržania dynamickej rovnováhy.   

 
Život filozofa 

     Anglický filozof, matematik a logik Alfred North 
Whitehead (15.2.1861–30.12.1947) pochopil filozofiu ako 
pokus vyjadriť nekonečnosť vesmíru ohraničenými 
prostriedkami jazyka. Rozpracoval filozofický systém na 
predstave organizmu. Za hybnú silu vývoja považoval 
kozmickú emocionálnu energiu, ktorá v sebe zahrňuje 
všetky formy energie zároveň s ich účelom a zmyslom pre 
neustály tvorivý vývoj. Pokúsil sa opísať metafyzický 
systém, kde chápal prírodné i duchovné zmeny ako proces 

organizácie. Svoje názory vyložil hlavne v dielach Veda a moderný svet (1925), 
Proces a realita (1929) a Dobrodružstvá ideí (1933). Umenie pokroku spočíva 
v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 
poriadku... Každá schéma analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma 
skutočnosťami: so zmenou a pretrvávaním. 
 
Dielo logika i matematika 
     Jeho prvou a poslednou láskou bola a  zostala symbolická logika. Po štúdiu 
v Trinity College (Cambridge) tam zostal aj prednášať. Vydal Rozpravu 
o univerzálnej algebre (1906), Axiómy projektívnej geometrie (1906), Úvod do 
matematiky (1911). Spolu s B. Russellom vydal trojzväzkové Principia 
Mathematica (1910–1913), základné dielo symbolickej logiky. Zámerom bolo 
naznačiť všeobecnú aplikáciu matematickej logiky na oblasť geometrie a fyziky. 
     Matematiku chápal ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha, ako vedu 
o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský um dospieť. Matematika je 
myslenie pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého 
prípadu toho, o čom práve vypovedá. Pokiaľ sa zaoberáme čistou matematikou, 
sme v ríši úplnej absolútnej abstrakcie... Najväčšie abstrakcie sú tými pravými 
nástrojmi, ktorými kontrolujeme svoje uvažovanie o konkrétnych faktoch... 
Originalita matematiky spočíva v tom, že v matematickej vede sú vyjadrené 
vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú 
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vôbec postihnúť. Nebál sa pripustiť, že matematické bádanie je božské 
bláznovstvo ľudského ducha, únik od dotieravej nástojčivosti náhodných 
udalostí. Vedel, že istota matematiky závisí od jej úplnej abstraktnej 
všeobecnosti. Uznal aj to, že nemôžeme mať nijakú apriórnu istotu o pravdivosti 
svojho presvedčenia, že entity pozorované v reálnom svete sú zvláštnym 
prípadom toho, čo zahŕňa naše všeobecné uvažovanie. Napriek tomu, ako 
zásadne ocenil zmysel i význam matematiky, Whitehead priznal: Vzhľadom 
k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) vedou 
v plienkach. Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich dvoch 
tisícročiach bude najväčšou novinkou v ľudskom myslení nadvláda 
matematického rozumu. 
 
Na hrane rozumu a viery 
     Vytrvalo hľadal hlboké súvislosti medzi vedou, moderným 
svetom i náboženstvom. Veda je podnikanie, v ktorom sa 
rozum opiera o vieru. Napísal práce Náboženstvo vo vývoji 
(1926), Funkcia rozumu (1929), Príroda a život (1934), Mody 
myslenia (1938). Spoznal, že nové idey nemožno vyjadriť 
starými pojmami. Jeho prírodovedným presvedčením bolo: 
Hlásaj jednoduchosť, ale nedôveruj jej. Ale aj tak prehlásil: Vo 
veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by 
odsunul nabok všetku nádej na víziu harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom 
znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí k sebaúcte intelektu, aby 
sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 
     Uznával, že konflikt medzi náboženstvom a vedou existoval odjakživa 
a napriek tomu, či možno práve preto, sa jedno i druhé bez prerušenia rozvíjali – 
modifikovali. Podivné spolužitie vedeckého pokroku a náboženského myslenia 
ukázalo, že existujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, v rámci ktorých 
možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. Vedu možno 
chápať ako štúdium všeobecných podmienok, skúmanými s cieľom riadiť 
fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom jedného typu základnej skúsenosti 
ľudstva, je reakciou ľudskej povahy na jej hľadanie Boha. Whitehead pozorne 
vysvetlil svoju predstavu o podstatnej vlastnosti náboženského ducha. 
Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a uprostred 
pominuteľného toku bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká 
na svoje uskutočnenie, čosi, čo je vzdialenou možnosťou, a predsa je 
najvýznamnejším z prítomných faktov: je to niečo, čo dáva zmysel všetkému 
pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho vlastníctvo predstavuje 
najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, 
a zároveň beznádejným hľadaním. Sila rozumu i nádej lásky sú dobrodružstvom 
ducha túžiaceho po harmonickom usporiadaní zložitých detailov, po najvyššom 
ohraničení, po autorovi hry, ktorý oddeľuje dobré od zlého. 
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Hodnota mravnosti 
     Uvedomoval si dôležitosť pozadia zdravého rozumu, v ktorom je zahrnutý 
náš vzťah k nekonečnosti univerza. Nestrácal zo zreteľa svet hodnôt, vnímal 
život ako vnútorné dozrievanie hodnoty. Vedel, že ľudské bytosti potrebujú 
niečo, čo im pretvára dušu na trvalú realizáciu hodnôt. Každá ľudská bytosť je 
zložitejšia než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí. Díval sa na ľudské 
snaženia aj priezorom mravným: Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne 
spojená so všeobecnosťou nazerania. Protirečenie medzi všeobecným dobrom 
a individuálnym záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua je 
všeobecné dobro. 
 
Vybrané odkazy 

Aj dnes sú sympatické  postrehy, ktoré nám ponúkol A. N. Whitehead: 
• Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... 

Matematika je štúdiom vzorov... Matematika je veda 
o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský 
um dospieť. 

• Nič nie je pôsobivejšie ako fakt, že tou mierou, ako 
matematika postupne prechádzala do vyšších 
oblastí čoraz abstraktnejšieho myslenia, vracala sa 
späť na zem, nadobúdajúc čoraz väčší význam pre 
analýzu konkrétneho faktu. 

• Pytagoras objavil význam používania abstrakcií a osobitne zameral 
pozornosť na číslo ako to, čo charakterizuje periodicitu hudobných tónov. 
Význam abstraktnej idey periodicity bol teda prítomný už pri samých 
začiatkoch matematiky. 

• Všeobecnosť matematiky je najúplnejšou všeobecnosťou, zhodnou so 
spoločenstvom udalostí, ktoré konštituuje našu metafyzickú situáciu. 

• Aká je funkcia čistej matematiky v myslení? Je to rozhodný pokus prejsť celú 
cestu smerom k úplnej analýze, aby sa oddelili prvky samých vecí od číro 
abstraktných podmienok, ktoré spríkladňujú. 

 
Tvorivá aktivita ducha 
     Whitehead, výrazná a originálna postava filozofie a matematickej logiky, 
pochopil svet ako skúsenosť Boha a  prírodu vnímal ako symbol 
transcendentných skutočností. Hmotu stotožnil s energiou a energiu s čírou 
aktivitou. Príroda je scénou pre vzájomné vzťahy aktivít. Za charakteristické 
znaky života považoval úplné sebaprežívanie, tvorivú aktivitu a cieľ. V podstate 
života odhalil vnútorné dozrievanie hodnôt. Celá existencia je aktivita, večne sa 
vnárajúca do budúcnosti. 
 



 72 

ZENÓN z Eley – medzi ilúziou a paradoxom  
protirečivého nekonečna 

 
 
Nevyhnutnosť premýšľania 
     Medzi základné postavy západnej filozofie nesporne patrí Táles z Milétu (asi 
624–547 pred n. l.), ktorého označil Aristoteles (384–322 pred n. l.) za prvého, 
kto začal systematicky myslieť. Prelomom v antickom uvažovaní bolo dielo 
o prírode od Parmenida z Eley (asi 540–470 pred n. l.), kde sa priznáva, že 
zmyslové poznanie nie je postačujúce, ale  na pochopenie existencie vecí 
a vysvetlenie javov potrebujeme rozumové užitočné pojmy. Pravdu o podstate 
sveta spoznávame myslením. 
 
Symbol protirečení 
     Umeniu ako obhájiť alebo poprieť nejakú tému v polemike sa venoval 
Parmenidov žiak Zenón z Eley (asi 490–430 pred n. l.), zakladateľ dialektiky, 
preslávený svojimi apóriami (zdanlivo neprekonateľnými logickými 
problémami), ktorými ukazoval súkmeňovcom protirečenia v ich predstave 

nekonečného delenia pohybu. Aj keď sa od neho 
nezachovala žiadna písomná pamiatka, zostalo jeho 
meno symbolom ilúzii a prekvapení. 
     Elea bolo mestečko na pobreží neďaleko od 
Neapola. Zenón si v rodnom meste získal úctu ako 
človek rozvážny a múdry. Zápasil so svetskou 
nespravodlivosťou, vnímal ľudský život ako 
pohŕdanie smrťou, ku ktorej všetci dospejeme. 
Traduje sa príbeh, že ku koncu života sa Zenón 
zúčastnil sprisahania proti vládnucemu tyranovi 
a aby pri mučení neprezradil svojich spoločníkov, 
odhryzol si jazyk a vypľul ho do tváre krutého 
vládcu. Vtedajší filozof Parmenides popieral 
mnohotvárnosť, zmenu i pohyb, lebo hľadal čosi 

stále, jednotné a nemenné. Mladý Zenón chcel podporiť úsilie svojho učiteľa. 
Ponúkal rôzne príklady úvah, ktorými pripravoval bezvýchodiskové situácie 
svojim oponentom. Navymýšľal ich okolo 40, ale zachovalo sa ich asi deväť. 
Chcel ukázať, že pohyb je vlastný iba premenlivému svetu zmyslov, ale cudzí 
skutočnému bytiu. Veril, že pri poznávaní podstaty je úloha zmyslov plná ilúzií. 
Premenlivosť a pohyb, ako si predstavoval Zenón, nie sú vlastné pravej podstate 
bytia. Vybadal, že zmyslové poznanie môže byť iné ako rozumové. Polarita 
medzi zmyslovým vnímaním a intelektuálnym spracovaním v pojmoch zostala 
od dôb Eleatov, tak sa volali súdobí myslitelia z okolia Parmenida a Zenóna, až 
po súčasnosť.  
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Antinómie, paradoxy 
     Uveďme jednoduché charakteristiky troch Zenónových apórií: 
Dichotómia (zdvojovanie, rozpoľovanie). Nejestvuje pohyb, pretože pohybujúce 
sa musí prísť najskôr do polovice cesty, predtým do jednej štvrtiny, ešte predtým 
do jednej osminy celej cesty atď. Ak uznávame, že sa dajú postupne jednotlivé 
úseky cesty deliť na polovice až do nekonečna, tak pohyb nemôže ani začať. 
Letiaci šíp. Letiaci šíp pozorovaný v ktoromkoľvek jednotlivom momente 
svojho letu sa nachádza v určitom mieste priestoru, v okamihu svojho letu 
v kľude, tak je v kľude aj po celý čas letu. To znamená, že sa letiaci šíp 
nepohybuje, teda žiadny pohyb neexistuje. 
Achilles a korytnačka. Rýchlonohý bežec Achilles dal primeraný náskok 
jednému z najpomalších tvorov, korytnačke. Lenže: Ak Achilles dobehne na 
miesto odkiaľ korytnačka vyštartovala, už bude o kus ďalej. Ak príde Achilles 
zase tam, kde bola pred určitým časom, už tam korytnačka zase nebude, lebo sa 
za ten čas kúsok posunula, atď. Teda Achilles korytnačku podľa Zenónovej 
argumentácie nikdy nedobehne. 
 
Záleží na interpretácii? 
     Zenón ukážkami slepých uličiek rozumu ponúkal názor, že vysvetlenie javov 
je zložitejšie ako sa na prvý pohľad zdá. Vytušil, že priestor a čas môžu byť 
klamom, skutočná podstata zmeny môže mať inú povahu. Zmyslami vnímateľný 
svet môže byť iba zdaním. Naznačil, že zachádzanie s pojmom nekonečno vedie 
k zásadným problémom. Ukázal ťažkosti späté s pojmovo–logickým uchopením 
dialektiky bytia (vzťah pokoja a pohybu, jediného a mnohého, pretržitého 
a nepretržitého, konečného a nekonečného). Zvýraznil konflikt pojmov 
dotýkajúcich sa nekonečne malého a nekonečne veľkého. Zenónove apórie – 
paradoxné formy vysvetlenia zostávajú nesmrteľné. 
 

     Zenón z Eley poukazoval na dialektickú protirečivosť nášho formálno–
logického myslenia v niektorých pojmoch a uvidel cestu za správnym 
poznávaním v konfrontácii protikladných názorov a ich postupným 
spresňovaním a prispôsobovaním. Anglický matematik a filozof B. Russell 
(1872–1970) to hodnotil slovami: Možno tým charakterizoval myšlienkový zápas 
ľudstva o pochopenie sveta vecí a javov vlastným rozumom. Zdá sa, že 
dosahovanie pravdy nášho poznávania musí ísť cestou odstraňovania 
protirečení neustálym dialógom medzi rozumom a zmyslami. 
 
Jednoznačnosť je ohrozená 
     Aj pre našu dobu zostávajú otázky: 
• Čo to znamená, že úsečka sa skladá z bodov? 
• Je možné deliť čas, vzdialenosť, pohyb až do nekonečna? 
• Možno považovať po n−tom delení (dosť vysokom) to, čo získame, ešte za čas, 

vzdialenosť, pohyb? 
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• Je protirečenie v názorných pojmoch účinným prostriedkom k poznaniu reálnej 
pravdy? 

• Pokiaľ majú naše otázky ešte zmysel a kde už tento zmysel strácajú? 
• Zodpovedajú naše ľudské formy myslenia neustále tajomstvom zahalenej 

skutočnosti? 
• „Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, ale nikdy nenájdeme tak, aby sme 

mohli prestať hľadať.“ Platia tieto slová Aurelia Augustína (354–430) stále znova? 
 
Zmysly a rozum 
     Zenón z Eley ako prvý formuloval vo svojich apóriach hlboko filozofické 
otázky o podstate priestoru, času a pohybu. Spoznal protirečenie medzi 
zmyslovou intuíciou a rozumovo – matematickým  vyjadrením pohybu. Pohyb 
je prechod možnosti v skutočnosť, predstavuje nepretržitý proces, ktorý 
nemožno poznávať pomocou diskrétnych postupov. Naznačil problémy 
vzájomného vzťahu aktuálnej a potencionálnej nekonečnosti, viacznačnú úlohu 
zmyslov a rozumu pri poznávaní podstaty. Zenónove apórie sú spojené 
s problémami nekonečnosti, s možnosťou neustále deliť dráhu i čas. Ukazujú, že 
popis pohybu v logike ponúkaných pojmov je problematický, keď priestor i čas 
možno zostaviť z diskrétnych, už ďalej nedeliteľných úsekov „tu“ a „teraz“. 
Zenón presviedčal, že vysvetlenie pohybu nie je možné ani vtedy, keď vnímame 
v dohodnutých pojmoch priestor a čas ako spojitý, ani vtedy, keď ich pokladáme 
za diskrétny. 
     Už Aristoteles (384–322 pred n. l.) upozorňoval, že Zenón zamieňa dva 
pojmy – nekonečnú deliteľnosť a nekonečnú veľkosť, že nerozlišuje myslené 
a faktické delenie. Neplatí, že vzdialenosť je nekonečná, pretože je nekonečne 
deliteľná. Chybu videl v predpoklade, že čas sa skladá z jednotlivých „teraz“.  
 
Bolestivé špekulácie 
     Zdá sa, že pohybom sa uskutočňuje myslené nekonečno. Uznávame, že 
pohyb je vo všetkom, zmena je život prírody i myslenia. Moderná matematika 
ponúka nové a nečakané skúsenosti s nekonečnými množinami. Popis pohybu je 
asi protirečivá skutočnosť s tými pojmami, ktoré doteraz používame. Nielen 
historické Zenónove apórie prinášajú trvalé otázky, ale aj ďalšie protirečenia 
jazyka, spôsobu myslenia i argumentácie robili, robia a asi ešte budú vo svojich 
dôsledkoch robiť intelektuálne starosti nielen generáciam logikov, matematikov 
i filozofov, ale aj všetkým špekulatívne premýšľajúcim ľuďom. Možno nestačí 
sa iba dívať a premýšľať, ale treba vytvárať a overovať ponúkané modely. 
Netreba len rozmýšľať, ale sa aj pohnúť, skutkom prejaviť myslený názor, 
myšlienkou vyhodnotiť čin. 
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Záverečné povzbudenie 
 
     Ani pri štúdiu a vyučovaní matematiky nemožno zabudnúť na výstižné čínske príslovie: 
Pestovať vedu a nemilovať 1udí je ako zapáliť fakľu a zavrieť oči. Svetoznámy fyzik J.C. 
Maxwell (1831–1879) nám odkázal: Veda nás nadchne len vtedy, keď cez záujem o život a 
dielo významných vedcov začneme skúmať históriu rozvoj aj ich objavov. Nepochybujem 
o tom, že sa tento postreh dotýka aj matematikova  ich špecifických postupov myslenia a 
argumentovania. Aby sme lepšie pochopili ich myšlienkové konštrukcie, vytváranie 
abstraktných pojmov, deduktívne postupy a riešenie ideálnych teoretických problémov, 
možno niekedy dobre poslúži aj bližšie poznanie ich ľudských osudov, názorov, životných 
zápasov. Pravý obdiv, ktorý máme pre veľkých ľudí, je obdiv, ktorý v nás rastie, že nežili sebe, 
ale pre všetkých ostatných (O. Březina). V určitom zmysle sú matematici tiež básnici túžiaci 
po zmysluplnosti odhaľovaného jasu matematickej pravdy. Matematici sa namáhajú objaviť 
najuniverzálnejšie predstavy pre operácie, ktoré by dovoľovali jednoducho, logicky a do 
jedného systému uchopiť čo najširší okruh formálnych vzájomných vzťahov. Snažiac sa 
dosiahnuť ideovú a logickú vycibrenosť, odkryli formule potrebné pre hlbšie preniknutie do 
zákonov prírody (A. Einstein, 1879–1955). 
 
     Matematika je sférou abstraktných ideí a ideálov, nehmotných a bezčasových entít ducha. 
Svojimi štrukturálnymi poznatkami až neuveriteľne efektívne prispieva k rozumovému 
poznávaniu príčinných súvislostí a praktických technológií. Stala sa kostrou úžasnej myš-
lienkovej konštrukcie a ľudskej predstavivosti. Francúzsky filozof vedy G. Bachelard 
ponúkol myšlienku: Keď sa zamyslíme nad prácou matematika, čoskoro zistíme,  že vždy 
pochádza z rozšíreného poznania skutočnosti a že v samej matematike sa realita prejavuje vo 
svojej podstatnej funkcii: podnecovať myslenie. Niekto z vás by možno radšej sledoval vývoj 
matematických myšlienok, postup a argumentáciu dôkazov, podnety pre užitočné pojmy, 
matematické vety a účinné aplikácie. To nebolo mojím cieľom. Súhlasil som s myšlienkou H. 
Newmana: Nestaviame katedrály intelektuálnym princípom. ale osobám. Len osoby si nás 
podmaňujú, obmäkčujú  a  získavajú. Chcel som postaviť nenáročnú množinu spomienok na 
osobnosti, ktoré žili na tejto planéte a ovplyvnili naše matematické predstavy. 
 
     Vyučovanie matematiky a jej štúdium môže byť bohatšie a možno aj psychologicky 
účinnejšie, ak vnímame aj súvislosti ľudské, historické. I keď sú takéto postrehy približné, 
často zdanlivé alebo príliš osobné, nemožno im upierať zážitkový aspekt, príbehové vzrušenie 
a možnosť pre napodobenie. 
 
     Želám vám po prečítaní týchto esejí aspoň trochu radosti, že sme si spoločne pripomenuli  
niektorých úspešných matematikov ako obdivuhodné ľudské bytosti, ktoré môžeme v 
myšlienkach tvorivo nasledovať. Bodaj by ani naše životné osudy neboli odstrašujúcim 
príkladom.                                                                                                                 

Dušan Jedinák   


