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Umberto ECO  
(*5.1.1932 – †19.2.2016) 
      

Taliansky spisovateľ, estetik a teoretik umenia 

semiotického zamerania. Skúmal estetické myslenie 

stredoveku, neskôr problémy moderného umenia. 

Prepájanie symbolov z rozličných textov chápal  

ako základ postmodernizmu, ku ktorému sa hlásil.  

   Eco nastúpil na univerzitu v Turíne, zanechal 

štúdium práv a začal sa venovať stredovekej filozofii a literatúre, získal 

(1954) doktorát z filozofie. Potom vstúpil do sveta tlače, stal sa 

vydavateľom. Vo Florencii bol (1965) zvolený profesorom vizuálnej 

komunikácie a stal sa (1971) profesorom náuky o znakoch na univerzite  

v Bologni. Získal viac ako 27 titulov a mnoho cien prestížnych svetových 

univerzít, podpísal výzvu politikom k ochrane občianskych práv v digitálnom veku. Najznámejšie 

sú romány Meno ruže, Foucaultovo kyvadlo. Medzi jeho ďalšie diela patria romány Ostrov 

včerajšieho dňa (1994), Baudolino (2000), Tajomný plameň kráľovnej Loany (2004), Pražský 

cintorín (2010), Nulté číslo (2015). Historický román musí robiť aj toto:  
nie iba rozpoznávať v minulosti príčiny toho, čo sa neskôr stalo, ale 
načrtnúť aj proces, vďaka ktorému tieto príčiny začali pomaly vyvolávať 
následky... O stredoveku má každý svoju predstavu, obyčajne skreslenú.  
Iba my, vtedajší mnísi, poznáme pravdu, lenže ak ju človek povie, 
 neraz skončí na hranici. 
 

Z myšlienok 

 

 Žijeme v stave, keď nič nevládne, v období medzivlády  

          čakania na niečo, no kde zatiaľ vidno len hnutia, ktoré   

          vedia, čo nechcú, ale nevedia, čo chcú... Je smola, že   

          politika a veľká časť inteligencie si neuvedomuje dosah    

          tohto fenoménu. 

 Skús si nebrať zlý príklad od svojho učiteľa. On premýšľa    

          a vždy sa spolieha na dedukcie svojho rozumu, namiesto  

          toho aby veril v prorocké schopnosti svojho srdca. 

 Duša je spokojná iba vtedy, keď rozjíma o pravde a teší   

          sa z vykonaného dobra... 

 Si len múdrejší, nie však lepší ako ostatní. 

  Nauč sa pokoriť svoju inteligenciu. 

 Keď už si na parkete, musíš tancovať... 

 Všetci majú pravdu a všetci sa mýlili... 

 Prečo by mal človek žiť, ak by všetko bolo naozaj  
            tak, ako sa to javí?  
 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/5._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/5._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Estetik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Umenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%A9_umenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADklad
https://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Dedukcia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
https://sk.wikiquote.org/wiki/Inteligencia
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Jozef Maximilián PETZVAL  
(6.1.1807 – 17. 9. l89l) 

 
Základné vzdelanie získal v Kežmarku. Gymnázium 

navštevoval v Podolínci a v Levoči. Stredoškolské 

vzdelanie ukončil na lýceu v Košiciach. V Pešti  

po absolvovaní Institutum geometricum, kde získal  

inžiniersky diplom, sa zapísal (1828) na filozofickú fakultu, obhájil (1832) 

doktorát filozofie a stal sa suplentom matematiky, mechaniky a praktickej 

geometrie na peštianskej univerzite. V roku 1837 bol menovaný riadnym 

profesorom vyššej matematiky a bol pozvaný na Viedenskú univerzitu, 

 tu prednášal 40 rokov matematiku. Vynikal v riešení algebrických 

a diferenciálnych rovníc, bol mimoriadne zručný brusič skla a jemný 

mechanik. Venoval sa aj akustike a to kmitaniu strún, diferenciálnym 

rovniciam kmitania strún, matematickej teórii hudobných nástrojov, ďalej 

balistike, analytickej mechanike, vypracoval projekty plavebného kanálu okolo Pešti. Od roku 1849 bol 

členom Akadémie vied vo Viedni a od roku 1873 aj Uhorskej akadémie. Zaslúžil sa o rozvoj modernej 

fotografickej optiky. 
 

Z myšlienok a diela 
 

Aplikoval vedecky podloženú metódu výpočtu 

(1840) i konštrukciu špeciálneho účelového objek-

tívu. Po teoretických matematicko-fyzikálnych 

úvahách kombináciou viacerých šošoviek určil 

vysokosvetelný portrétny (1841) a krajinársky 

objektív. Nimi sa dali robiť portréty prekvapujúcej 

krásy a ostrosti po kratšom expozičnom čase ako 

dovtedy. Portrétny objektív pozostával zo štyroch 

šošoviek, ktoré mali korigovanú chromatickú chybu 

i guľový odklon. Krajinársky objektív sa začal uplatňovať od roku 1857. 
 

Medzi Petzvalove úspechy patria aj viaceré vynálezy: princíp divadelného 

ďalekohľadu, nový typ zväčšovacieho a projekčného prístroja, zdokonalenie 

mikroskopu i svetlometu.  

Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy... 
 

Napísal okolo 90 vedeckých prác a štúdií. Najvýznamnejšia je Integrácia lineárnych 

diferenciálnych rovníc s konštantným alebo premenlivým koeficientom (1847). Po jeho smrti sa 

našli časti rukopisov Teória systémov tónových osnov, Teória oporných čiar a Petzvalove 

sedemmiestne logaritmy. 
 

Čo je Petzvalova veta, Petzvalova podmienka a Petzvalova suma? Tá prvá sa zaoberá 

odstraňovaním zobrazovacích chýb, druhá naznačuje ako pri práci s objektívom dosiahnuť 

rovinnosti zobrazovaného poľa. Petzvalova suma je charakteristický výraz pre zakrivenie poľa  

pri optických systémoch bez astigmatizmu.     
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Josip (Jože) PLEČNIK 
(23. 1. 1872 − 7. 1. 1957) 

 

Slovinský architekt a urbanista svojou 

prácou v 20. a 30. rokoch 20. storočia 

významne prispel k súčasnému vzhľadu 

Pražského hradu. Jeho dielo sa vyvíjalo 

medzi Viedňou, Prahou a Ľubľanou. 

V Prahe učil na Umelecko-priemyselnej 

škole, zmenil charakter hradných 

interiérov, nádvorí a záhrad. Stal sa aj 

profesorom architektúry na ľubľanskej 

Technickej univerzite. 
Významné stavby: Zacherlov palác vo Viedni (1905), Kostol sv. Ducha 

v Ottakringu (1910), Národná knižnica v Ľubľani (1936-1941) 
pvh.ff.cuni.cz/.../zoubkova_architekt_joze.pdf 

www.casopisstavebnictvi.cz/joze-plecnik-hradni-arc... 

 
Z diela 

 

 

 

 

 

 

 

Kostol sv. Františka z Assisi, 

Ľublaň, 1925–1931 

                                                                     

Kostel Nejsvatějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech  (1928-32) 

 

 

 

Orlí kašna                                   
 

Pražský hrad                      Byčí schodiště 
                                                                                                                      Jižní zahrady - kruhová mísa 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://sk.wikipedia.org/wiki/Urbanista
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/30._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
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Galileo GALILEI   
(15.2.1564–8.1.1642) 
 

Pochádzal zo starej váženej florentskej rodiny.  

Žil v dobe doznievajúcej renesancie, vo vlnách 

reformácie a protifeudálnych vzbúr. Spoznal,  

že matematika je prostriedok poznávania  

a presného popisu prírodných javov. Zistil 

(1583), že doba kyvu kyvadla nezávisí od jeho 

hmotnosti a veľkosti rozkyvu, ale mení sa iba s dĺžkou kyvadla. Vynašiel 

hydrostatické váhy a stanovil poučky o určovaní ťažiska niektorých 

pevných telies (1586). Skonštruoval termoskop ako prototyp teplomera i 

stroj na zdvíhanie vody (1593). Sám zostavil pomerne účinný 

ďalekohľad a ako prvý ho použil na astronomické pozorovanie (1610). Odhalil slnečné škvrny, 

objavil Venušine fázy i pohyb Jupiterových mesiačikov. Svoje 

astronomické objavy uverejnil v spise Sidereus nuntius  Hviezdny 

posol. Galileo Galilei vydal (1632) svoj slávny spis Dialóg o dvoch 

najväčších svetových sústavách. Tam rozvinul nové myšlienky, 

definoval pojem rýchlosti a zrýchlenia. Rozobral problém skladania 

pohybov a sformuloval myšlienku relatívnosti pohybov. Galileiho 

princíp relativity sa stal jedným zo základných postulátov klasickej 

mechaniky. Väzba prírodných vied a matematiky s ľudským životom  

je odvtedy stále tesnejšia, bezprostrednejšia a plodnejšia. 
  

Z myšlienok 

 Kto by chcel tvrdiť, že bolo videné a poznané všetko, čo je vo svete prístupné 

zmyslom a poznateľné?... Skutočné je všetko, čo možno matematicky vyjadriť. 

 Meraj všetko, čo je merateľné a nemerateľné urob merateľným.  
 Ľudský intelekt poznáva niektoré pravdy tak dokonale a s takou absolútnou istotou 

ako sama príroda.  

 Keď môj rozum a moje experimenty sa v niečom zhodujú, nerobím si nič z toho,  

že to odporuje mienke väčšiny ľudí.  

 Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustil, že ten istý Boh, ktorý nám dal 

zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by 

nám poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás 

takto chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu. 

 Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. 

Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk a spoznáme 

litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky a písmenami sú 

trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary. 
 

 Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu prinajlepšom 
pomôcť, aby to sám v sebe našiel. 

 

 Biblia učí ako sa dostať do neba, a nie ako sa nebo točí. 
 

 Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. 
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Carl R. ROGERS  
(*8.1.1902 –†4.2.1987)  

Americký psychológ, psychoterapeut a spisovateľ 

literatúry faktu, predstaviteľ humanistickej 

psychológie, zakladateľ takzvanej nedirektívnej 

psychoterapie. Spoznal, že keď sú ľudia 

akceptovaní a cenení, majú sklon zaujať 

starostlivejší postoj aj voči sebe. Vedel, že keď 

ľudí empaticky počúva niekto iný, umožňuje im to presnejšie 

počúvať tok ich vnútorného prežívania. Naznačil, že je potrebné 

nepodmienečne rozdávať deťom lásku, učiť ich lásku prijímať 

a dávať. Uznal, že prechod na učenie sa sebahodnoteniu 

a hodnoteniu iných, spolužiakov, sveta okolo seba povyšuje 

osobnosť na autentickú bytosť, vytvára podmienky na sebadôveru 

a autenticitu žiaka. Odhalil tri podmienky atmosféry podporujúcej 

osobnostný rast: autentickosť, akceptáciu, empatické porozumenie. 
Napísal knižky Ako byť sám sebou, Spôsob bytia, O osobnej moci, Sloboda učiť sa a ďalšie.  
 

Z myšlienok 
 

Ak dokážem poskytnúť určitý druh vzťahu, druhý človek objaví  

v sebe kapacitu využiť tento vzťah a dôjde k zmene osobného 

postoja. 
 

Byť dôveryhodný neznamená, aby som bol rigidne stále 

rovnaký, ale spoľahlivo ozajstný. 
 

... dobrý život je proces, nie stav bytia. Je to smer, nie cieľ 

cesty. Smer, ktorý tvorí dobrý život, je ten, ktorý si zvolí celý 

organizmus, keď má psychologickú slobodu ísť ktorýmkoľvek 

smerom 
 

...  je na ľudských bytostiach nesmierne vzrušujúce to, že keď 

je jednotlivec vnútorne slobodný, zvolí si ako dobrý život 

práve tento proces stávania sa samým sebou. 

 

... je omylom domnievať sa, že čomu učiteľ vyučuje, tomu sa 

žiak učí a čo učiteľ vysvetľuje, to žiak chápe... 
 
 

 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Poskytnutie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Druh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vz%C5%A5ah
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kapacita
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vyu%C5%BE%C3%ADvanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Postoj
https://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4vera
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rigidnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rovnakos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Spo%C4%BEahlivos%C5%A5
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Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer 
(9. 1. 1902 – 26. 6. 1975) 

 

Každá práca služby blížnym aj každodenný jednoduchý život ľudského 

spoločenstva sú príležitosťou pre stretnutie s Bohom, aby sa zároveň uplatňoval 

bohatý duchovný život aj kresťanský apoštolát. Všetci ľudia môžu dosiahnuť 

svätosť skrz svoj obyčajný život a všednú prácu. Tento názor spolu s rodinným 

heslom Duša a pokoj smeroval vo svojich slovách i skutkoch tak, aby hlásané 

evanjelium zasiahlo až do hĺbky ľudského srdca. Pochádzal zo španielskej 

katolíckej rodiny. V roku 1925 bol vysvätený za kňaza a slúžil  

na vidieku, v Zaragóze i v Madride. Tam získal doktorát práv (1939). 

Od roku 1946 pôsobil v Ríme a získal doktorát teológie  

na Lateránskej univerzite. Založil (1928) Opus dei – cestu pre 

posväcovanie každej ľudskej práce v kresťanskej láske. Podnikal cesty 

do mnohých európskych krajín, Mexika 

Guatemaly a južnej Ameriky. Bol aj blahorečený 

(1992) i svätorečený (2002).  
 

Z myšlienok 
 Máme len jeden život pozostávajúci z tela a ducha, a taký má aj byť, po telesnej  

i duchovnej stránke naplnený Bohom... Keď sa bok po boku angažujeme spolu  

s našimi priateľmi, kolegami a príbuznými v tých istých záležitostiach, môžeme  

im pomôcť objaviť Krista. 

 Svedomie si skúmaj pomaly a statočne... Vzrastaj prekonávaním prekážok. 

 Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomito, aj keď iní ju zanedbávajú. 

 Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti. 
 Keď získaš skutočný záujem o svoju odbornú prácu, zlepší sa aj tvoj duševný život. 

 Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť, záhaľčivosť je vlastne zbabelosť a pohodlnosť. 

 Nezabúdaj, že aj priemerní ľudia môžu hrešiť prehnaným sebavedomím. 

 Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom, prípadne porážkou. 

 Neodsudzuj skôr, kým si nepreveríš svoj úsudok modlitbou. 

 Zbav sa myšlienok pýchy. Si len štetcom v ruke umelca.  
 Nezabúdaj, že najviac má ten, kto potrebuje menej. 

 Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť znášaš s radosťou  

a mlčky. 

 Tajomstvo, ktoré dodáva najpokornejšej, ba aj tej najpokorujúcejšej veci 

dôležitosť, je milovať. 

 Vyhral by si veľký boj, keby si sa zbavil strachu z toho, že ťa budú poznať takého, 

aký si... Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami. 

 Neboj sa pravdy, aj keby ťa mala stáť život. 
 Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy.  

 Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. 
 Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť 

neotrasie tvojím optimizmom. 
 

 Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí. Proti konzumizmu, pohanskému  
a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje 
nekomformistov, rebelov Lásky!   

http://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pohan
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bremeno
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rebel
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stjosemariaprayercard.jpg
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Robinson JEFFERS 
(10.1.188720.1.1962) 
 

Osobitý americký vizionár, mysliteľ a básnik študoval 

(medicínu a lesníctvo) aj v Európe, žil s rodinou 

v kamennom dome (vybudovanom vlastnými rukami) 

na kalifornskom pobreží Tichého oceánu. Mal rád 

svoju ženu Unu, mys Karmel a nenávidel vojny (čas zaplnený krutosťou, 

hnevom a častým zabíjaním blížnych). Básnické inšpirácie získaval 

predovšetkým pri pozorovaní skál,  hviezd, jastrabov a morských vĺn. 

Nezhodoval sa modernou civilizáciou a vytrvalo hľadal podnety pre 

zmysluplný ľudský život. Vycítil veľkoleposť neskrotných prírodných síl 

a ich opakujúc sa mohutnosť a nezávislosť na človeku. Ľudstvo vnímal  

z pohľadu skaly, ako niečo maličké a krátkodobé, čo sa len usadilo na 

zemi a čo znova pominie. Chcel pochopiť správnu mieru vecí a javov, 

poukázať na našu častú malichernosť a ukázať smer, ktorým by sme vytušiť symbiózu s planétou na 

ktorej žijeme. Jeho literárne dielo (napr. Tamar a iné básne, Grošovaný žrebec, Hungerfield a iné 

básne, Začiatok a koniec) je symbolizmom pre pokoj skaly, vytrvalosť morských vĺn, flegmatizmus 

stvrdnutej žeravej lávy prečkávajúcej veky. Tam tuší krásu, ktorá bude 

po nás i bez nás. Každý z nás môže prispieť (čo ako nepatrne) ku kráse 

tým, že skrášli svoj život a okolie všade, kam siaha jeho vplyv. 

Naznačoval, aby sme získavali takú sebadôveru, akú má skala a oceán, 

z ktorých sme stvorení. Relativizoval tradičné hodnoty i pochybnú 

morálku, chcel naznačiť správnu mieru skutočností okolo nás, bezpečnú 

cestu zo sietí ľudských pochabých myšlienok a interpretácií však 

nenašiel. Aj tak získal označenie samotár mysliaci na blaho ľudstva. 

 

Z myšlienok 

Mojou neresťou je chlad, mám povahu kamennej nehybnosti.  

V našom svete kde je všetko krásne, je na básnikovi,  

      aby zvolil čo pretrváva.  

Hoci je radosť lepšia ako smútok, radosť nie je veľká...  

     Pokoj je veľký a veľká je sila. 

... budúcnosť a minulosť sú totožné a čudujeme sa,  

     prečo sa vrcholce stromov a ľudia tak trasú...  

... ľudia sú príboj, ktorý stúpa, časom sa zmení v odliv,  

    a všetky ľudské diela zaniknú... 
 

Staré žulové balvany mi nahradzujú ľudí: majú tvrdé lebky a ťažkopádnu myseľ, 
ale sú verné, nie sú ani blázni ani tlčhubovia a tam, kde stoja dnes,  
budú stáť aj zajtra. 
Stali sme sa príliš abstraktnými, príliš múdrymi, je čas objať zem  

a bozkávať jej žírne ústa.  
 

Myseľ sa pominie, oko sa zatvorí a duch je iba putovanie.  

Krása vecí sa narodila skôr ako oči a sama si postačila.  

Srdcelomná krása zostane, aj keď nebude srdca,  

ktoré by mohla zlomiť. 

Žiť, už to samé je víťazstvo.                      

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Robinson_Jeffers_Hawk_Tower,_Tor_House,_Carmel,_CA_2008_Photo_by_Celeste_Davison.JPG
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William JAMES  
(* 11.1.1842 – † 26.8.1910)  

 

Americký profesor fyziológie, psychológie 

a filozofie, ktorý vyštudoval medicínu  

na Harvardovej univerzite, sa stal autorom 

vplyvných kníh o mystike, o psychológii 

náboženstva aj filozofie výchovy; jeden  

z hlavných predstaviteľov a priekopníkov 

pragmatizmu. Nebol mysliteľom akademickej 

učenosti, ale sa stále snažil, aby jeho myšlienky 

pomáhali jeho študentom a čitateľom lepšie žiť. 

Teoretické poznanie je fikciou, o jeho 

správnosti rozhoduje vôľa veriť, vyplývajúca zo chcenia a snahy 

jednotlivca. Predmetom poznania je skutočnosť dostupná zmyslom  

v podobe predstavy, zodpovedajúca vzťahom medzi vecami, vytvorená 

ľuďmi alebo zdedená v podobe presvedčení a názorov. Pravda je podľa 

neho to, čo sa ľuďom dlhodobo osvedčilo a osvedčuje, druh dobra, 

ktorý im umožňuje lepšie žiť. To je jadro jeho pragmatizmu. 

Skúsenosť nie je niečo, čo by sa dalo rozdeliť a fixovať ako jednotlivé, 

jednoducho objektívne fakty, ale je predovšetkým celková, premenlivá 

a poznamenaná vnímajúcim človekom. Človeka nemožno od jeho 

skúseností oddeliť. Aj abstraktný pojem a jeho obsah je daný 

praktickými dôsledkami. Pragmatizmus je ochotný ujať sa všetkého, 

nasledovať aj logiku aj zmysly a počítať s najnižšou a najosobnejšou 

skúsenosťou. 
 

Z myšlienok 
 Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja,  

môžeme zmeniť svoj život.  
 Najhlbším princípom ľudskej povahy je túžba po uznaní. 
 Viera jednou zo síl, ktoré umožňujú človeku žiť, a jej  úplná absencia vedie 

ku zrúteniu... Viera dáva novú chuť k životu. 

 Najlepší spôsob ako využiť život je tráviť ho niečím, čo život prežije. 

 Ver, že život je hodný žitia a táto viera to pomôže naplniť. 

 Umenie byť múdry je umenie vedieť, čomu nevenovať pozornosť.   

 Končím so vznešenými vecami a veľkými plánmi, vznešenými inštitúciami  

a veľkým úspechom. Som za tie nepatrné, neviditeľné milujúce sily, čo fungujú 

medzi jednotlivými ľuďmi, rozliezajú sa škáročkami sveta ako korienky,  

ako presakujúce vlásočnice vody, ktorá, ak jej doprajeme čas, rozkmáše  

aj najpevnejšie monumenty pýchy. 

 Genialita vlastne nie je nič iné ako schopnosť chápať veci 

neobvyklým spôsobom. 

 Až keď smrť zarámuje život, je portrét naozaj zavesený na stenu. 

 Bežný človek rozvinie len desať percent svojich latentných 

možností. 

 Nič nie je viac vyčerpávajúce ako večné premýšľanie nad nedokončenou úlohou. 

 Aj keď niet cesty späť a Ty nemôžeš začať znovu, môžeš začať tam, kde práve 
stojíš a môžeš si zvoliť nový koniec.                                                                                               

https://sk.wikipedia.org/wiki/11._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._august
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie_n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pragmatizmus
https://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
https://sk.wikiquote.org/wiki/Storo%C4%8Die
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Postoj
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
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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, sa už na strednej škole učil ruštinu, 

nemčinu, francúzštinu, gréčtinu aj 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. Vytvoril vedecké práce z matematickej 

logiky, metamatematiky, sémantiky, 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. 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 

geometrie. Stal sa členom Národnej akadémie vied USA i poľskej Akadémie vied. Každému od-

porúčal 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 deduktívnych vied (1936), 

vyšla aj česky (Praha, Academia, 1969). Bol večný nespokojenec. 

Presadzoval okruh svojich vedeckých záujmov, veril svojmu vplyvu  

na ostatných. Udivoval sebadisciplínou, rozsiahlymi vedomosťami, 

rýchlym myslením, veľkou 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. Bol jasnou hviezdou súhvezdia varšavských logikov  

a matematikov svojej doby. Prispel k vybudovaniu jedného z najlepších 

svetových centier logického výskumu v Berkeley.               

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Image:Alfred_Tarski.jpg
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Dionýz ILKOVIČ – úspešný fyzik i pedagóg 
 

Odhalený fyzikálny vzťah  
   Vo všetkých fyzikálnochemických a elektrotechnických učebniciach a monografiách sa uvádza Ilkovičova 

rovnica, ktorá umožňuje určovať koncentráciu skúmanej látky v elektrolyzovanom roztoku, ako základná 

rovnica teoretickej polarografie. Je to najznámejší fyzikálny vzťah slovenského fyzika. 
 

   Dionýz Ilkovič (18.1.1907–3.8.1980) zmaturoval s vyznamenaním na reálnom gymnáziu v Prešove.  

V rokoch 19251929 vyštudoval chémiu, fyziku a matematiku na prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vedecky začal pracovať na Fyzikálno-chemickom 

ústave, ktorého prednostom bol Jaroslav Heyrovský (18901967), neskorší nositeľ 

Nobelovej ceny (1959). V roku 1932 dosiahol Ilkovič doktorát za prácu Štúdium 

polarizácie ortuťovej kvapkovej elektródy pri elektrolytickom rozklade vody.  

V školskom roku 1937/1938 bol na študijnom pobyte v Paríži. Až do odchodu na 

Slovensko (1940) učil aj na rôznych pražských stredných školách. Stal sa riadnym 

profesorom SVŠT (1943) a Slovenskej univerzity (1944). Akademikom SAV bol  

od jej začiatku (1953). Podieľal sa na výchove vysokoškolsky vzdelaných fyzikov  

a inžinierov. 

 

Fyzikálny popis deja 
   Profesor Heyrovský objavil (1922) novú metódu kvalitatívnej analýzy 

chemických roztokov meraním elektrického prúdu prechádzajúceho medzi  

tzv. nepolarizovateľnou elektródou a ortuťovou kvapkovou elektródou. 

Kvantitatívny vzťah medzi meraným prúdom a faktormi, ktoré ho určujú, objavil 

 a uverejnil (1934) Dionýz Ilkovič. Popísal elektródový dej parciálnou 

diferenciálnou rovnicou, ktorú vyriešil a výsledok vyjadril ako vzťah medzi 

limitným difúznym prúdom a koncentráciou redukovanej látky, rýchlosťou prietoku ortuti sklenenou 

kapilárou, časovým intervalom medzi dvomi po sebe nasledujúcimi okamihmi odkvapnutia kvapky, počtom 

elektrónov, ktorý prijíma jedna častica redukovanej látky a jej difúznym koeficientom. Podrobné 

zdôvodnenie uverejnil v roku 1938. Jeho rovnica sa stala svetoznáma a patrí k veľmi presným 

kvantitatívnym zákonom fyzikálnej chémie.  

   D. Ilkovič prispel aj k riešeniu ďalších otázok teórie polarografickej metódy, vysvetlil niektoré anomálie 

na polarografických krivkách, podal návod na identifikáciu rozličných látok na základe tzv. polvlnového 

potenciálu. 
 

Štúdium a vyučovanie 
   Profesor Heyrovský o Ilkovičovi napísal: Jeho údaje a práce sa vyznačujú stručnosťou' a jasnosťou  

i originálnym poňatím, ktoré dosvedčuje o bádavom duchu. Povahou je veľmi skromný, nenáročný, úplne 

nezištne oddaný vede. 
 

   Chaos a neporiadok je vlastne najväčší poriadok, lebo je to štatisticky 

najpravdepodobnejšie uloženie vecí. Aj táto vtipná veta je v učebnici, ktorej 

autorom je profesor Ilkovič. Bol autorom vyše 20 pôvodných vedeckých prác a 

rozpráv uverejnených vo vedeckých časopisoch. Napísal prvú slovenskú modernú 

vysokoškolskú učebnicu fyziky i učebnicu vektorového počtu. Bol zasväteným 

vysokoškolským učiteľom s obdivuhodným spôsobom prednášania. Vedel 

vhodnou formou sprístupňovať náročné partie fyziky a fyzikálnej chémie. 

Výrazným spôsobom zasiahol do budovania vysokého školstva na Slovensku. 

Presadil veľkorysé riešenie vedeckej výchovy pre ašpirantov, prispel k 

vybudovaniu vedeckých ústavov. Bol organizátorom slovenskej fyzikálnej vedy.
  

Nezabudnuteľná osobnosť 
   Bol známy neobyčajnou húževnatosťou a skromnosťou, cieľavedomosťou a rozhodnosťou. Dionýz Ilkovič 

mal mimoriadny zmysel pre spravodlivosť a čestnosť. Vynikal bystrosťou ducha i rýchlosťou myslenia. Mal 

radosť z úspechov svojich žiakov. Bol vzorom človeka s rýdzim charakterom a ušľachtilými zásadami 

hlboko ľudskej morálky. Skvelá povesť profesora Ilkoviča robí z neho legendu s prirodzenou úctou k jeho 

osobnosti.                                                                                                               

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/MatMat/Polarografia_files/image004.gif&imgrefurl=http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/MatMat/Polarografia.htm&usg=__tP8cZif40trjVcYNE6ogD8Lg9NE=&h=456&w=490&sz=12&hl=sk&start=4&sig2=0oEB0oWeuqdVEQB47Sg70A&tbnid=K3naGkwy2JFkwM:&tbnh=121&tbnw=130&prev=/images?q=Dion%C3%BDz++ILKOVI%C4%8C&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&ei=BQn7ScuJLc-Q_Qbpw72qBA
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Božena NĚMCOVÁ 
 
Nikdo přeci neví, kdy a kde se narodila.  
                            Pokřtěna je ale ve Vídni, ... to je jisté. 
 

Božena Němcová, rod. Barbora Panklová, česká 

spisovateľka, patrí k zakladateľkám modernej českej 

prózy. Známa sa stala prózou Babička (1855; idylicky 

podaná dobrota, láska a skúsenosti babičky, prostej 

vidieckej ženy), ktorá patrí ku klenotom českej literatúry.  

Táto najčítanejšia česká kniha, ktorá sa dočkala vyše 300 

vydaní v češtine a bola preložená do 21 jazykov. Z diela 

Boženy Němcovej: Chyže pod horami, V zámku a podzámčí, 

Chudí lidé, Baruška, Divá Bára, Dobrý člověk, Pan učitel, 

Pomněnka šlechetné duše, Podhorská vesnice. Napísala 

 aj cestopisy Kraje a lesy na Slovensku, Obrazy ze života 

slovenského, Vzpomínky z cesty po Uhrách.  

Na své blízké i široké okolí působila jako svobodomyslná žena těžkého osudu, ale nevšedního rozhledu. 

Vším, co utvořila, čím strádala a čím žila, vyvolávala bázeň i odvahu, obdiv i pohoršení, soustrast i závist. 

Byla to velká žena české historie.           http://www.muzeumbn.cz/zivot-bozeny-nemcove/ 
 

Z myšlienok 
Ja som pocítila v živote mnoho bolestí, trpkých 
klamov, bola som na kraji zúfalstva - avšak navzdory 
tomu som nestratila dôveru a lásku k ľuďom. 
 Ak budeš verný sám sebe, nemôžeš byť neverný 
žiadnemu človeku. 
Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar.  
Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva iný 
tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu. 
Priateľa si udržíš len úprimnosťou a dôverou,  
ale hrdosťou, neznášanlivosťou každého odstrčíš  
od seba. 
                                         Poznala som svet a zistila som,  
                    že na svete niet ideálu úplnej dokonalosti. 
Človek môže mať veľa priateľov, môže cítiť aj veľkú 
náklonnosť k človeku, môže aj zvyknúť k nemu, že sa 
mu ten cit zdá láskou - ale naozajstná láska je čosi 
iného. Tou musí byť rovnosť myslenia i citu, rovnaká 

vzdelanosť, neobmedzená obapolná dôvera a sloboda... Dôvera a láska 
musí chodiť spolu. 

Nešťastím a bolesťou sa človek očisťuje od všetkých trosiek tak,  
ako sa zlato skúša ohňom...  

Pýtate sa, aký je univerzálny liek na veľkú bolesť? Čas. 
                                                            Koľko dobrého urobíš, to nikdy nerátaj. To je zaznamenané inde.   

 
 

http://www.muzeumbn.cz/zivot-bozeny-nemcove/
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Franz GRILLPARZER  
(15. 1. 1791 − 21. 1. 1872 ) 

 

Rakúsky spisovateľ a dramatik zásadným 

spôsobom formoval divadelnú kultúru 

Rakúsko-Uhorska. Bol ovplyvnený 

napoleonským obdobím aj dozvukmi 

osvieteneckej jozefínskej epochy. Vo svojom 

dramatickom diele spočiatku čerpal námety  

z antiky a neskôr i zo spoločnej 

stredoeurópskej histórie. Obsahujú 

charakteristické idey nemeckého osvietenstva, 

obdiv ku klasike aj pre romantické videnie 

sveta. Skladal aj básne a epigramy. Niektoré 

jeho diela sú poznačené nešťastím osobného 

života, depresiami, milostným sklamaním  

aj pocitom osamelosti. Franz Grillparzer  
je považovaný za najväčšieho rakúskeho 

dramatika 19. storočia. 

 

Z myšlienok 
 

 Čo človek skúma a vie, to je veda. Čo človek cíti, to je poézia. 
 Rozum, a schopnosť používať ho, sú dve rozdielne nadania. 
 Mesiace a roky uplynú a odídu navždy, ale jedna krásna chvíľa ožaruje celý život. 
 Umelec, ktorý má vzdelanie, môže byť šťastný, až na to, že akonáhle začne tvoriť, musí na 

svoje vzdelanie zabudnúť. 

 Boh neodoberá bremeno, ale podopiera plecia. 
 Byť spravodlivým k sebe i iným je to najťažšie na svete. 
 Celý život som múdro premýšľal a hlúpo konal. 
 Človek je iba potulný zbojník a uličník, keď prekročil tridsiaty rok a neoženil sa. 
 Človek nie je nikdy žiarlivejší, ako keď sám začína v láske ochabovať. Potom už neverí tomu 

druhému, pretože cíti, ako málo sa dá veriť jemu samému. 
 Ešte nikto si nevšimol príbuznosť pomstychtivosti s láskou ku spravodlivosti. 
 Každý omyl má tri stupne. Na prvom sa privolá k životu, na druhom si ho nechceme priznať, 

na treťom už ho nič nemôže zakryť. 

 Luk ukáže svoju silu až vtedy, keď je ohnutý. 
 Nevzdelaný vidí všade iba niečo jednotlivé, polovzdelaný pravidlo, vzdelaný výnimku. 
 Nie sme nikdy takí žiarliví ako vtedy, keď začneme chladnúť v láske. Potom už nedôverujeme 

milovanej osobe, pretože pochmúrne cítime, ako málo možno dôverovať nám samým. 
 Ak si niekto myslí, že stromy sú preto, aby podopierali nebesá, tak sa mu všetky musia zdať 

veľmi krátke. 
 Nikde nepoznáš lepšie osobnosť človeka ako na nemocničnej posteli. 
 V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach. 
 V štáte je to rovnako, ako na svete - kto nevie plávať, ten sa utopí.  

 Zákon trestá zločiny, príroda nešikovnosť. 
 Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého 

vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! 

 Voči nijakým chybám nie sme takí neznášanliví ako voči tým,  
      ktoré sú karikatúrou našich vlastných chýb.           

https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16343
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16330
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16345
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16345
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16318
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16319
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16320
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16321
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16322
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16322
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16325
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16326
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16326
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16329
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16329
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16339
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16339
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16316
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16316
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16340
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16347
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16348
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16349
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Camille JORDAN – profesiou inžinier, povolaním matematik 
 
Záhady kriviek 
   Čo je rovinná krivka, čo je to čiara? Možno najprirodzenejšia je predstava, 

že krivka je trajektória spojito sa pohybujúceho bodu. Matematici sa dohodli: 

Nech pre súradnice pohybujúceho sa bodu [x, y] v závislosti od časového 

okamžiku t   1,0t  platí  tfx  ,  tgy   tak, že  f, g sú spojité funkcie 

v  1,0 . Takéto čiary nazvali  Jordanovými krivkami. Francúzsky matematik 

Camille Jordan (1838–1922) dokázal, že takáto uzavretá krivka, ktorá sama 

seba nikde nepretína, rozdelí celú rovinu na dve časti. I keď sa toto tvrdenie 

zdá veľmi jednoduché, na prvý matematický dôkaz sú potrebné zložité 

a jemné úvahy. Neskôr sa ukázalo, že Jordanova definícia krivky zahrňuje nielen čiary, ale aj iné 

obrazce a útvary, ktoré by asi nikto nenazval krivkami. Taliansky matematik G. Peano (1858 – 

1932) ukázal, že existuje krivka (v zmysle Jordanovej definície), ktorá prechádza všetkými bodmi 

štvorca. Teda štvorec (nielen obvod, celý štvorec aj s vnútornými bodmi) spĺňa definíciu Jordanovej 

krivky. Naša intuitívna  predstava o krivkách nám odpoveď na otázku „Čím sa odlišuje krivka  

od plochy?“ ešte nedala. Nemecký matematik G. Cantor (1845–1918) ponúkol svoju definíciu 

rovinnej krivky. Ruský matematik P. S. Uryson (1898–1924) zodpovedal na otázku „Čo je rozmer 

geometrického útvaru?“ v teórii dimenzie z roku 1922. 

 

Jednoduchá niť života 
   Camille Jordan sa narodil 5. januára 1838 v La Croix – Rousse neďaleko 

Lyonu. Vyštudoval École Polytechnique v Paríži, ale aj Vysokú banskú školu 

a stal sa inžinierom (1861). Doktorát prírodných vied dostal (1860) za 

matematické práce. Ako inžinier pracoval v rokoch 1861–1873. Potom začal 

učiť na parížskej polytechnike a vydržal tam 40 rokov. Oženil sa roku 1862, 

mal dve dcéry a šiestich synov (traja z nich zomreli v následkoch 1. svetovej 

vojny). Jeho súkromný  život bol až asketický, i keď bol vlastníkom hotela  

na predmestí Paríža, mal v ňom iba jednu izbu. Zomrel 21. januára 1922. 

 

Profesor matematiky 
   V roku 1876 sa Jordan stal vysokoškolským profesorom matematickej analýzy, od roku 1883  

bol aj profesorom na Collége de France. Viac než 35 rokov (1885–1921) bol nielen úspešným 

redaktorom časopisu pre čistú i aplikovanú matematiku, ale veľa aj sám v časopisoch publikoval. 

Roku 1881 bol zvolený za člena Akadémie vied, jej prezidentom bol od roku 1916. ocenenie 

Čestnej légie získal roku 1890. Na medzinárodnom matematickom kongrese v Štrasburgu (1920) 

bol honorárnym prezidentom. 

 

Úspechy v matematike  
   V práci Pojednanie o substitúciách a algebraických rovniciach (1870) 

vyslovil základy teórie konečných grúp. Poznatky uplatnil aj pri štúdiu 

mnohostenov a v kryštalografii. Táto rozprava  bola prvou knihou o teórii 

grúp. Jordan za ňu získal Ponceletovu cenu od akadémie vied. Predstavy  

o klasifikácii grúp euklidovských transformácií  v trojrozmernom priestore 

ovplyvnili aj tvorbu  S. Lie  a  F. Kleina. Jordan rozvinul a systematizoval 

metódy riešenia grúp i teórie čísel. V troch zväzkoch vydaný Kurz analýzy 

(1882–1887) prispel k spresneniu základov matematickej analýzy 

 i jej nových ideí (Jordanova miera množiny, Jordanova veta o krivke). 

Zovšeobecnil kritéria pre konvergenciu Fourierových  radov. Meno Camille Jordan zostane 

natrvalo spojené s matematickými výsledkami teórie funkcií, topológie, geometrickej 

pravdepodobnosti i riešením diferenciálnych rovníc.   
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David HILBERT   
(23.1.1862–14.2.1943) 

Jeden z najvýznamnejších a najuznávanejších matematikov 20. storočia 

bol synom justičného sudcu a všestranne vzdelanej matky. Základnú 

školu, gymnázium i univerzitu  absolvoval v rodnom meste. Zo začiatku 

štúdií, pri otázke o práci v matematike: Nezaoberal som sa nijako zvlášť 

matematikou, lebo som vedel, že ju neskôr budem musieť robiť naozaj 

poriadne. Medzi jeho akademickými učiteľmi boli H. Weber,  

F. Lindemann a A. Hurwitz. Tí ho uviedli do teórie invariantov, teórie 

čísel a do teórie funkcií. Promoval (1885), potom bol na študijnom 

pobyte v Lipsku a v Paríži. Z Kráľovca odišiel na svetoznámu univerzitu 

do Göttingenu (1895). Tu prednášal až do roku 1934. Po nástupe fašizmu 

v Nemecku odišiel do ústrania. 

 

   Zaujímal sa o teóriu invariantov, teóriu algebraických číselných telies, problémy variačného počtu 

a diferenciálnych rovníc, o základy geometrie, o integrálne rovnice, fyzikálne aplikácie matematiky 

a logické základy matematiky. V práci Základy geometrie (1899) vybudoval úplný systém axióm 

pre geometriu: základné objekty – bod, priamka, rovina; základné vzťahy – incidencia, zhodnosť, 

usporiadanie; systém axióm incidencie, usporiadania, zhodnosti, rovnobežnosti, spojitosti. Skúmal 

nezávislosť tohto systému pomocou modelov. Snažil sa úplne formalizovať základy matematiky,  

to znamená vybudovať pevné pravidlá pre odvodzovanie nových tvrdení. V lete roku 1900  

sa v Paríži konal druhý medzinárodný kongres matematikov. Hilbert zhrnul základné smery 

matematických výskumov a do 23 problémov formuloval otázky pre ďalší rozvoj matematiky. 

Dokázal Waringovu hypotézu o tom, že každé prirodzené číslo možno vyjadriť ako súčet k-tých 

mocnín prirodzených čísel (k >2), ktorý obsahuje s(k) sčítancov, kde s(k) je konštanta, ktorá závisí 

iba na exponente k, t.j. v tvare ....321

k

S

kkk aaaaa  Sformuloval aj úplný axiomatický systém 

reálnych čísel. Prispel k rozvoju matematickej fyziky (s Courantom vydal spis Metódy matematickej 

fyziky, 1924). S Bernaysom vydal (1934) Základy matematiky. Hilbert sa pokúsil formalizovať 

axiomatickú teóriu matematiky, aby ju oslobodil od obsahu a dosiahol jej maximálnu všeobecnosť. 

Bol presvedčený o riešiteľnosti každého matematického problému. Pripravil program formalizácie 

matematických teórií v zmysle abstrakcie od ich obsahu 

spolu s formalizáciou ich jazyka, aby ukázal 

ich bezospornosť. Vo svetle neskorších objavov sa ukázala 

táto cesta nezavŕšiteľná k úplnej spokojnosti. Profesor 

Hilbert bol mimoriadnou vedeckou osobnosťou, pravým 

velikánom ducha, univerzálnym matematikom. Vynikal 

bádateľskou predvídavosťou, nezávislým myslením, 

umením pozorne počúvať a získať inšpiráciu. Snažil sa 

spoznať prírodu cestou logiky a axiomatizácie. 

 

    Za svoje matematické práce získal David Hilbert cenu J. Steinera 

(1900) a Medzinárodnú cenu Lobačevského (1904). Aspoň niekoľkými 

citátmi si pripomeňme niektoré Hilbertove názory: Poznanie prírody 

a života sú najvznešenejšou úlohou. Všetko ľudské úsilie a snaženie 

smeruje k tomu so stále väčším úspechom... Všetko, čo všeobecnosti 

môže byť predmetom vedeckého myslenia, ak je dostatočne dozreté  

pre utvorenie teórie, sa podriadi axiomatickej metóde a teda nepriamo 

i matematike. Celostný charakter matematiky podmieňuje vnútornú 

podstatu vedy: matematika je základom každej presnej prírodnej vedy.  
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Ilya PRIGOGINE 
(25.1.191728.5.2003)  
 

Ilja Romanovič Prigožin bol belgický 

fyzik a chemik ruského pôvodu, ktorý 

získal (1977) Nobelovu cenu za chémiu 

(za rozpracovanie termodynamiky 

nerovnovážnych systémov). Jeho rodičia odišli (1921) aj s ním z Ruska 

do Nemecka a potom do Belgicka. V Bruseli navštevoval strednú školu 

aj univerzitu (belgické občianstvo získal v roku 1949). Bol členom 

mnohých odborných spoločností i nositeľom čestných titulov, cien 

a vyznamenaní.  

   Spoznal, že matematická fyzika reprezentuje najskutočnejší obraz 

prírody vytvorený v ľudskej mysli. Výskumom nezvratných procesov  

v neizolovaných systémoch zistil, že po prekročení určitého prahu 

nestability sa objavuje samoorganizácia, spontánna aktivita zvaná disipatívna organizácia. 

Nerovnovážne termodynamické systémy ďaleko od termodynamickej rovnováhy účinne disipujú 

(rozptyľujú) prijímanú energiu na teplo a sú schopné meniť svoje usporiadanie 

(vytvára sa poriadok z chaosu; vzniknú disipatívne štruktúry). Tieto zistenia dali 

podnet biológom aj chemikom pre hľadanie ďalších súvislostí pre pochopenie 

podstaty živých systémov. Odporúčam knižku Prigogine, I.. Stengersová, I.:  

Řád z chaosu (Nový dialog člověka s přírodou); Praha, Mladá fronta, 2001.  

Postupný nárast poznania je nevratný dej. 
 

Z myšlienok 
 

Nerovnováha je najpozoruhodnejší spôsob, ktorý si príroda vymyslela, aby umožnila 

existenciu usporiadanosti a komplexných systémov... V stavoch vzdialených 

rovnováhe prebiehajú orientované procesy, ktoré nemajú obdobu v stavoch blízkych 

rovnováhe... ďaleko od jednoduchého dôsledku náhody, nerovnovážne procesy sú 

našou vstupenkou do komplexnosti...  

Vesmír obsahuje usporiadanosť i neusporiadanosť a termodynamická evolúcia, to nie 

je len smerovanie k neusporiadanosti, je to evolúcia, ktorá postupuje aj k poriadku (k 

systému), aj k chaosu. 

Nevratné procesy majú stále dva aspekty, tendenciu pre neusporiadanosť rovnako 

ako tendenciu pre usporiadanosť... Táto dvojitá tvár usporiadanosti 

a neusporiadanosti je tu prítomná od začiatku vesmíru...  
Hmota a entrópia sú pojmy úzko prepojené. 
Duch, ktorý je podstatou tvorivosti, to je neustále spájanie vecí a javov, ktoré sa 

zdajú byť rozdielne. Je to budovanie syntézy z týchto vecí. 

Nie sme, stávame sa!... Každý z nás je v centre siete korelácií.  
Budeme musieť uvažovať o evolučnom vesmíre, kde nie sú iba 

zákonitosti, ale aj udalosti... objavili sme konštruktívnu úlohu času... 

čas pre výstavbu... vývoj otvorených systémov k vyššej zložitosti... 

Realita skúmaná fyzikou nie je iba daná, ale je aj duchovným 

výtvorom... bohatstvo skutočnosti prekonáva možnosti každého 

jazyka i každej logickej štruktúry... 

Budúcnosť je možnosť implikovaná prítomnosťou...            
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Hans SELYE  
(26.1.1907–16.10.1982) 
 

Jeho otec bol Maďar, matka bola 

Rakúšanka. Narodil sa vo Viedni. 

Študoval na benediktínskom gymnáziu  

v Komárne, kde aj zmaturoval (1923). Študoval medicínu v Prahe,  

ale aj v Paríži a Ríme. Lekárske štúdium ukončil úspešne v Prahe 

(1929). Odišiel do Ameriky (1931), pôsobil na univerzite v Montreale  

a viedol tam aj Ústav experimentálnej medicíny a chirurgie. Lekár  

a biofyzik, autor teórie stresu, odhalil negatívne vplyvy modernej 

technologickej spoločnosti na zdravie človeka. Zistil, že niektoré 

choroby sú následkom zlyhania vnútrosekrečného adaptačného 

mechanizmu organizmu. Do medicíny zaviedol pojmy: všeobecný adaptačný syndróm, adaptačná 

energia (miera odolnosti organizmu), choroba z adaptácie, lokálny stres. Hans Selye s obdivom 

vnímal grandióznosť zákonov prírody. Aj literárne pôsobivo dokázal vyjadriť obraz človeka, ktorý 

žije vo vede, z vedy a pre vedu. Nezabudol ani na prirodzenú ľudskú schopnosť 

skutočne sa z niečoho (ruža, pieseň, krajina) tešiť, vnímať aj radosť 

jednoduchého života ako odmenu samú o sebe. Za najdôležitejší považoval 

pocit uspokojenia vyplývajúci zo súzvuku so všeobecne platnými zákonmi 

prírody. Oceňoval aj ľudskú statočnosť a šľachetnosť.  
 

Z myšlienok 
 Je ťažké objaviť nové fakty, ak sa na ne iba dívame, ale ich nehľadáme.  
 Pre vedca je i tá najošklivejšia pravda krásnejšia ako najlepšia pretvárka. 

 Podľa môjho jednostranného úsudku sa žiadna krása vytvorená ľudskou rukou 

alebo silou ľudskej vôle nemôže vyrovnať nádhere výtvorov prírody. 

 K najvyšším a najmohutnejším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať  

a aspoň čiastočne chápať harmonickú eleganciu prírody. 

 Človek ovláda prírodu omnoho viac ako ju chápe. Vedomý intelekt dokáže 

súčasne študovať iba jeden problém, ale skutky človeka sa riadia všetkými 

skúsenosťami, nápadmi a myšlienkami, ktoré sú uložené v podvedomí. 

 Čím viac človek vybočuje z rámca bežného myslenia, tým ťažšie je prístupný cieľ  

a tým menej pochopenia i podpory možno očakávať od iných. 

 Vo veľkom bludisku prírody všetko navzájom súvisí a k tomu istému bodu možno 

dôjsť rôznymi cestami... Objektívnosť je prvým predpokladom správnej kritiky. 
 I vedci majú veľa chýb a nedostatkov, ich život nie je samá dokonalosť... Všetci sme a musíme 

byť rôzni... Žiadny vedec, hodný tohto mena, nepovažuje za mieru svojho úspechu počet ľudí, 

ktorí mu tlieskajú... Na bezvýznamné myšlienky nikto neútočí. 

 Génius buduje mosty medzi inštinktom a intelektom, medzi citom a logikou. 
 Čím hlbšie sa človek ponára do hlbín neznáma, tým menej je tých, ktorí ho 

sprevádzajú. Na konci cesty, keď človek dôjde skutočne tam, kde ešte nikto nebol, 

zostane sám.  

 V kontakte s nekonečnou jemnosťou môžeme získať zvláštnu 

vyrovnanosť a duševný pokoj. 

 Tvorivé myslenie je najviac povznášajúca činnosť ľudského mozgu 
a prináša najviac uspokojenia. 

 Človek, ktorý pracuje v základnom výskume, musí vedieť snívať a snom veriť.  
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Lewis CARROLL  čarovný svet 
 

Kto klame a kto hovorí pravdu? 
Adam vraví, že Božena klame. Božena hovorí, že klame Cyril. Cyril tvrdí, že klamú Adam 

aj Božena. Výrok Adama sa vzťahuje na daný výrok Boženy, výrok Boženy sa vzťahuje na 

vyjadrenie Cyrilovo a Cyrilov výrok sa vzťahuje na výroky Adama i Boženy. Preskúmajte tieto 

výroky a rozhodnite o ich pravdivosti. 
 

Pseudonym 
V bezsenných nociach vymýšľal rôzne úlohy Lewis Carroll, vlastným menom 

Charles Lutwidge Dodgson (27.1.1832–14.1.1898), anglický matematik 

a spisovateľ. Tento profesor Oxfordskej univerzity si vytvoril literárny 

pseudonym obmenou svojich mien do latinčiny – Ludovicus Carolus  

a potom späť do angličtiny – Lewis Carroll. 
 

Vo svete snov a fantázií 
Pre svojich dvoch bratov a osem sestier už v mladosti vymýšľal bábkové 

hry s vlastnoručne vyrezávanými figúrkami, zostrojoval hračky, spisoval 

a ilustroval domáci časopis. Vyštudoval na najstaršej anglickej univerzite 

v Oxforde. Tu zostal pôsobiť najprv ako knihovník, neskôr sa stal profesorom matematiky a viac 

ako 30 rokov prednášal túto zaujímavú vedeckú disciplínu. Profesor Dodgson, po celý život 

slobodný mládenec, bol plachý a uzavretý. Trpel rečovou vadou, zajakával sa. Výborne sa však 

vedel baviť medzi deťmi. Pre ne vymýšľal hádanky, vtipné riekanky a hlavolamy. Veľmi rád deti 

fotografoval a rozprával im svoje podivuhodné príbehy. Fantázia mu nikdy nechýbala.  
 

Detskými očami  
Pre pobavenie bystrej dcéry svojho kolegu napísal knižku, ktorá sa stala 

svetoznámou typickým anglickým humorom, neohraničenou fantáziou 

okorenenou nezmyslami i absurditou. Poznáte jeho literárne rozprávanie Alica 

v krajine zázrakov? Lewis Carroll sa vedel ponoriť do sveta detských snov a fantázie. Paralelami so 

životom i odbornou realitou prenikol do zázračnej krajiny detskej duše. Človek musí bežať, čo 

vládze, aby zostal tam, kde je, a ešte rýchlejšie, ak chce sa niekam dostať. Dokázal sa na svet dívať 

spôsobom, ktorý bol možno nezmyslený z pohľadu dospelých, ale v podstate možný pre deti. Jeho 

príbehy očarili malých čitateľov na celom svete. 
 

Fantázia i logika 
Dodgson vytvoril vedecké práce z oblasti matematickej logiky, trigonometrie, 

lineárnej algebry. Podnetná je aj jeho knižka Logika hrou. Spoločnosť by 

omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol 

úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. 

Ale obávam sa, že je to práve naopak. Svojím literárnym dielom spojil fantáziu 

umelca s logikou matematika, preniesol detské sny do reality dospelosti. Myslím, že väčšina osôb, 

ktoré stretávam, sa vo svojej podstate príliš nevzdialila od zvierat. Iba veľmi malé percento ľudí sa 

zaujíma o veci, ktoré predstavujú zmysel života. Podivínsky anglický profesor Dodgson prenikol 

svetom literatúry i matematiky, zanechal deťom veľa zaujímavých, dobre vymyslených príhod 

a pripravil podnetné hlavolamy. Skrývajú sa za pseudonymom Lewis Carroll. 
 

Skromné prianie 
Vyriešte Carrollovu známu úlohu o pozemkoch: Medzi tromi štvorcovými pozemkami o plochách 74 m2, 370 m2 

a 116 m2, zostáva kúsok zeme tvaru trojuholníka. Určte plochu trojuholníka. Skúste to napr. aj bez goniometrických 

vzťahov či kalkulačky, len pomocou Pytagorovej vety a vhodného označenia.  

Výsledok je celočíselný. Radosť zo samostatného odhalenia aj drobných matematických záhad  

(Božena vraví pravdu, Cyril i Adam klamú; kúsok trojuholníkového pozemku má rozlohu 11 m2
) Vám želá Dušan Jedinák.                                                   


