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Jean-François CHAMPOLLION 
(23. 12. 1790 − 4. 3. 1832) 

Ako päťročný dosiahol prvý lúštiteľský úspech, 

bez pomoci sa naučil čítať a písať. Deväťročný 

vedel už po grécky a po latinsky, jedenásťročný 

čítal už bibliu z hebrejského originálu, ako  

13-ročný sa začal zaoberať arabčinou a sýrčinou, 

potom koptčinou, 15-ročný študoval perzštinu, 

zéndsky, prehlévsky, parsijský jazyk, sanskrt  

a pre rozptýlenie čínštinu. Odhalil vzťahy medzi 

hieroglyfickým a démotickým písmom a zároveň 

vzťahy obidvoch týchto písiem k tretiemu 

hieratickému   t. j. kňazskému. Rozlúštenie 

hieroglyfov oznámil (27.9.1822) listom poslaným 

Kráľovskej akadémii v Paríži. Neskôr napísal Egyptské gramatiky aj Egyptský 

slovník. Položil základy egyptológie. 

 

 

  

 

 

 

Na Rosettskej doske (aj keď ju objavili (1799) Francúzi, neskôr 

sa dostala do rúk Britom a dnes je vystavená v Britskom múzeu) 

boli vytesané nápisy v troch písmach – v dvoch rôznych 

egyptských (hieroglyfickom a démotickom) a jeden v starovekej 

gréčtine. Na doske sa nachádza text 14 riadkov v hieroglyfoch, 

32 riadkov v démotickom písme a 55 riadkov v starovekej 

gréčtine. Rosettská doska je dnes vysoká 114,4 cm, široká 

72,3 cm a hrubá 27,9 cm. Váži okolo 760 kg. Na bokoch  

a na zadnej strane je nedokončená. Rosettská doska je  

v skutočnosti stéla s textom dekrétu, vydanom Ptolemaiom V. 

roku 196 pred Kr., po potlačení nepokojov v meste Lykopolis 

(staroeg. Saut, dnes Asjút) a okolí, ktorým panovník okrem 

iného obnovoval staršie daňové úľavy chrámovým kňazom  

a upevňoval vlastný božský kult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cke_jazyky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Arab%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDr%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kopt%C4%8Dina&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perzsk%C3%A9_jazyky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sanskrt
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADn%C5%A1tina
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Pierre Simon LAPLACE 
 (28. 3. 1749 – 5. 3. 1827)  
 

Najznámejším sa stalo jeho monumentálne 

päťzväzkové dielo Nebeská mechanika (17991825). 

Boli v ňom zhrnuté výskumy tvaru Zeme, teória 

pohybu Mesiaca, problém troch telies i názor 

o poruchách v pohybe planét. Francúzsky matematik, 

fyzik a astronóm Laplace vysvetlil teóriu o vzniku 

slnečnej sústavy z mraku chladného plynu a prachu, ktorý sa gravitačným 

zhustením zohrial a roztočil. Planéty sa zrodili z odtrhnutého pásu 

žeravého plynu. Ovplyvnil termiku i akustiku. Zaoberal sa teóriou vlnenia 

v kvapalinách aj teóriou kapilarity. Spracoval teóriu hazardných hier, 

metódu štvorcov i teóriu vytvárajúcich funkcií. Po ňom sú pomenované 

niektoré pojmy (transformácia, rovnica, integrál, operátor, vzorec).  

K jeho publikačným prácam patria: Výklad systému sveta (1796), Analytická teória 

pravdepodobnosti (1812), Filozofický esej o pravdepodobnosti (1814). Chápal svet vo svojom bytí 

ako jednoznačne determinovaný, avšak človeku, v dôsledku jeho obmedzených schopností, 

prístupný iba v pravdepodobnosti. Spoznal nenahraditeľnú úlohu matematického spôsobu myslenia 

vo vzdelaní nielen vedeckej elity, ale aj pre všeobecné formovanie ľudského 

ducha. Bol členom Komisie pre miery a váhy, riaditeľom observatória 

v Paríži. Získal členstvo v parížskej Akadémii vied aj v londýnskej 

Kráľovskej spoločnosti. Prezývali ho Newton Francúzska.  
 

Z myšlienok 

 

 Štruktúry nášho vesmíru, ktoré obsahujú najviac hmoty,  

sú možno neviditeľné. 
 

 Túto hypotézu som nikde nepotreboval (odpoveď na poznámku Napoleona,  

že Newton sa zmieňoval aj o Bohu). 
 

 Nič by nebolo neistým  budúcnosť i minulosť by sa v jej očiach ako prítomnosť 

javili (presvedčenie, že tak by to bolo pre inteligenciu, ktorá by poznala všetky sily 

a postupy matematickej analýzy). 
 

 Ak sa obmedzujeme len na zhromažďovanie faktov, veda bude iba sterilným 

záznamom a nikdy nespoznáme veľké zákony prírody. Len porovnávanie javov 

a hľadanie ich vzájomných vzťahov vedie k objavom zákonov. 

 

 Čo my vieme, je nepatrné, čo nepoznáme je nesmierne.  

 Objav určitej pravdy patrí iba tomu, kto ju ako prvý dokáže. 

 Pravdepodobnosť je upresnené všeobecné cítenie. 

 Matematik do svojich formúl ukladá celý planetárny systém, 

jeho postupné zmeny.                                                                                                              
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Alessandro VOLTA  
(18.2.1745 − 5. 3. 1827)  

Vlastným menom gróf Alessandro Giuseppe 
Antonio Anastasio Volta. Vyštudoval 

jezuitskú školu.  Tam si obľúbil prírodné vedy. 

Ako dvadsaťdeväť ročný sa stal učiteľom fyziky 

na škole v svojom rodisku. O päť rokov neskôr 

ho povolali na univerzitu v Pávii za profesora 

fyziky. V novembri 1801 prednášal v parížskej akadémii o „stĺpe“  

a zákone kontaktného napätia. Volta mnoho cestoval a udržiaval 

osobné styky s vtedajšími vedcami. Na pozvanie profesora Ruprechta 

z Banskej vysokej školy navštívil (1782) Banskú Štiavnicu. Jeho 

menom sa označuje jednotka 

elektrického potenciálu (volt). 
 

http://www.e-fyzika.cz/fyzici/alessandro-volta.php 
https://www.youtube.com/watch?v=6K1nEk3HgQw 
http://fyzici.tvst.cz/view.php?name=Alessandro%20%20Volta&id=21 
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1356/volta 

 

Voltov stĺp sa skladá z niekoľkých párov 

zinkových a medených kotúčov, ktoré boli 

namáčané v slanej vode. Usporiadanie bolo 

takéto: Na medený kotúč sa položil zinkový, 

potom súkenný, zase medený, zinkový, 

súkenný kotúč atď. Konce stĺpa, medený  

a zinkový, nazval Volta pólmi. Na jednom z nich sa objavila 

kladná a na druhom záporná elektrina. Ak sa tieto dva póly spojili 

vodičmi, prechádzal nimi dosť silný, dlhotrvajúci elektrický prúd. 
 
 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpZDJvuTQAhVFkCwKHT1mDG84ChAWCFMwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.newworldencyclopedia.org%2Fentry%2FAlessandro_Volta&usg=AFQjCNFk3TsonhdRyXD_n3Xv77-TLmbUfw&sig2=1AGLOwhbHYJ27L6dOMjoYQ
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 Gabriel José García MÁRQUEZ  
(* 6. 3. 1927 – † 17. 4. 2014)                   

 

Kolumbijský spisovateľ, novinár a scenárista, 

dostal (1982) za "svoje romány a poviedky,  

v ktorých sa fantastické snúbi s reálnym  

v bohato komponovanom svete imaginácie, 

odrážajúcom život a konflikty 

(juhoamerického) kontinentu" Nobelovu cenu 

za literatúru. Márquez patril medzi 

najvýznamnejších autorov španielsky písanej 

literatúry druhej polovice 20. storočia  

a je kľúčovým predstaviteľom magického 

realizmu – literárneho smeru kombinujúceho 

prvky skutočnosti a iracionálna. Medzi jeho 

najčítanejšie prózy patria: román Sto rokov 

samoty (1967), novela Kronika vopred ohlásenej smrti (1981) a romány 

Patriarchova jeseň (1975) či Láska v čase cholery (1985). Bol všeobecne 

považovaný za najpopulárnejšieho španielsky píšuceho autora od čias Miguela de Cervantesa. 

 

Z myšlienok 
 Minulost je lež, paměť nezná cesty zpátky, k někdejším jarům 

se vrátit nelze... 

 Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství 

je učit se zvládat nudu. 

 Smrt nemá smysl pro legraci. 
 

Tajomstvom dobrej staroby nie je nič 

iného ako čestná dohoda s osamelosťou. 

Minúta zmierenia prinesie viac ako celý 

život v priateľstve. 

Každý chce žiť na vrcholku hory a nechápe, že skutočné 

šťastie je v tom, ako ju zdoláva, keď stúpa. 

Človek sa môže dívať na iného zhora len vtedy, keď mu 

pomáha postaviť sa na nohy. 
 

Vždy príde nové ráno a život nám dá ďalšiu šancu. 
Žiadaj Pána, nech ti dá silu a múdrosť, aby si svoje myšlienky oznámil. 

 

Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich láskavý a nájdi si čas, aby si im 
taktiež povedal: „Je mi ťažko. Pomôž mi. Prepáč. Prosím. Ďakujem...“ a všetky tie láskavé 
slová, ktoré poznáš a predsa tak málo používaš. Nikto si ťa nebude pamätať pre Tvoje 
utajené myšlienky a nikomu nepomôžeš svojou láskou, ak ju nedokážeš a neprejavíš. 
Dokáž svojim priateľom a blízkym ako veľmi ich potrebuješ a miluješ.  
 

   
                  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/6._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2014
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/13549
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/13549
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://riversihaveknown.com/wp-content/uploads/2012/05/Marquez.jpg&imgrefurl=http://riversihaveknown.com/sixteen-favorite-quotes-by-gabriel-garci%C2%ADa-marquez/&h=288&w=400&sz=30&tbnid=Sa6vIxt3hdN5KM:&tbnh=96&tbnw=134&prev=/search?q=garcia+marquez&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=garcia+marquez&usg=__JAWTCz2y2-4bY51BHJsPd94gZDI=&docid=ZDPUasyFZWMYvM&hl=sk&sa=X&ei=QkIWUdmkLNHQsgbv6oHQAQ&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBA&dur=3547
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Jan PATOČKA  
(*1.6.1907– †13.3.1977)  
 

Jeden z najvýznamnejších 

českých filozofov 20. storočia, 

hlavný predstaviteľ česko-slovenskej fenomenológie a filozofie dejín. 

Habilitoval sa (1936) prácou Prirodzený svet ako filozofický problém. 

Preložil (1960) Hegelovu Fenomenológiu ducha a Estetiku. Pokúšal sa 

vytvoriť novú filozofiu dejín a Kacírske eseje o filozofii dejín (1975) 

sa stali jeho najznámejším a najprekladanejším dielom.  

Spolu s Václavom Havlom a Jiřím Hájkom sa stal (1977) hovorcom 

Charty 77. Patočka bol presvedčený, že prostredníctvom vnútornej 

slobody sa človeku otvorila cesta k filozofii a slobodná filozofia je 

neoddeliteľnou súčasťou slobodného prebývania človeka vo svete. 

Usiloval sa aj o udržanie princípu kolektívne nenahraditeľnej mravnej 

zodpovednosti, o rešpektovanie individuálnych ľudských slobôd. 

Chcel dosiahnuť život pre spravodlivý polis ako život v pravde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9jFACbATVpM 
http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Home 

 

Z myšlienok 

 

 Dnešní lidstvo, rozervané ideologiemi, nespokojené 
uprostřed blahobytu, očekává toužebně a horečně 
řešení od nových a nových technických receptů.  
Sem náleží rovněž spoléhání na politickou moc a stát. 

 

 Klíč od pravdy, jež unikla z rukou vědy a abstraktní filosofie, je v držení umění. 
 Život zaujatý v konečnosti se uvědoměním smrtelnosti jen ještě více zatvrzuje. 
 Každý náš konečný prožitek, každá věc, která se může vyskytovat v našem 

konečném, uzavřeném obzoru, je toliko výrazem toho, že nedosahuje k Ideji,  
a Idea je nevyřknutelná a neuchopitelná, je věčným tajemstvím právě z toho 
důvodu, že žádná skutečnost ji nevyjadřuje, že žádná se jí nepodobá, že každá je 
k ní neadekvátní. 

 Existují věci, pro které stojí za to trpět… 
 Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.  

 K inteligenci patří jen ten, kdo se trápí s opravdovostí svého vztahu k pravdě. 
 

 ... pozitívne vedy podobne ako novoveká metafyzika na piedestál absolútna (bytia) 

postavili matematickú konštrukciu jestvujúcna pochopeného ako bytie samo osebe. 

 ... na otázku o zmysle nášho bytia si neodpovedáme len v rovine logickej  

a intelektuálnej: neodpovedáme len slovami, ale odpoveďou je celá naša 

existencia, a tu sú síce aj veda, aj filozofia nevyhnutné, ale samy osebe sotva 

postačujúce... 

 ... v istom zmysle je absolútno v skúsenosti obsiahnuté...  

skúsenosť je zápasom s ním, s jeho nekonečnosťou...  

 Nemiluj knihy, aby si nimi ozdobil si svoj príbytok, ale preto,  

aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.                                                                       

https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:1._j%C3%BAn
https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:13._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fenomenol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia_dej%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prirozen%C3%BD_svet&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://sk.wikipedia.org/wiki/1975
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_H%C3%A1jek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://www.youtube.com/watch?v=9jFACbATVpM
http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Home
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ozdoba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADbytok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
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                              Waclaw SIERPIŃSKI – bádateľ nekonečna      

Vo svete čísiel  
Viete čo sú prvočísla? Prvočíslom nazývame každé prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré nie je súčinom dvoch 

prirodzených čísel väčších než 1. Tie prvé sú: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... ale tiež napríklad 2
127
1 alebo 2

3217
1. 

Už Euklides vedel, že prvočísiel je nekonečne mnoho. Zaujímavé vlastnosti prvočísiel stále udivujú 

mnohých popredných matematikov na celom svete. Možno sa vám dostane do rúk neveľká knižka  

s nadpisom Co víme a co nevíme o prvočíslech (SNP, Praha 1966). Jej autorom je poľský matematik 

Waclaw Sierpiński (1882–1969). 
 

Vlastenecký zápal 
Vo Varšave sa 14. marca 1882 v rodine lekára K. W. Siepińského narodil syn Waclav. 

Vychodil štátne gymnázium s ruským vyučovacím jazykom. V tom čase nebolo Poľsko 

samostatné. Mladý Waclaw mal rozvinuté sociálne a vlastenecké cítenie. So spolužiakmi 

založil tajnú prípravku na maturitné skúšky pre chudobných chlapcov, ktorí nemohli 

navštevovať školu, aby sa tak mohli pripravovať na zloženie maturity. Sierpiňského záujem 

o matematiku prebudil jeho učiteľ matematiky W. Wlodarski, ktorý sprístupňoval 

študentom aj poznatky presahujúce rámec učebných osnov. Po úspešnom štúdiu na 

fyzikálnomatematickej fakulte univerzity vo Varšave bol Sierpiński vyznamenaný zlatou 

medailou a dosiahol hodnosť kandidáta matematických vied. Po ďalšom štúdiu na Jagellonskej univerzite  

v Krakove získal roku 1906 doktorát filozofie. 
 

Objaviteľ i zakladateľ  
Stal sa gymnaziálnym učiteľom, neskôr vyučoval na súkromných školách. V roku 1906 

začal prednášať na univerzite vo Lvove, kde sa stal neskôr mimoriadnym profesorom 

matematiky. Cez vojnu bol internovaný v Rusku (1914–1918). Tam sa zoznámil s ruskými 

matematikmi, navštevoval moskovskú univerzitnú knižnicu, zúčastňoval sa na schôdzach 

Moskovskej matematickej spoločnosti, uverejnil aj niekoľko odborných prác s N. N. 

Luzinom. Po návrate do Varšavy organizačne a pedagogicky budoval univerzitu, na ktorej bol profesorom 

matematiky (1918–1960). Tu založil uznávaný medzinárodný matematický časopis Fundamenta 

mathematicae. V období medzi dvoma vojnami rozvinul úspešnú matematickú bádateľskú a učiteľskú 

činnosť. Od roku 1952 sa stal členom Poľskej akadémie vied a bol (1952–1957) aj  jej viceprezidentom. 

Zomrel 21. októbra 1969 vo Varšave.  

   Waclaw Sierpiński vychoval veľký počet úspešných matematikov, pre ktorých bol vedeckým i mravným 

príkladom v svedomitej a vytrvalej odbornej činnosti. Vytvoril 724 vedeckých pojednaní, 

monografií, učebníc i popularizačných prác, z toho je 50 kníh a brožúr. Zaoberal sa teóriou 

množín, topológiou, teóriou čísel, teóriou reálnych funkcií a matematickou analýzou.  

V roku 1912 zostrojil   zjednodušenú Peanovu krivku tzv. Sierpińskeho koberec.  

O problematike hypotézy kontinua v teórii množín publikoval roku 1934 obsiahlu knihu. 

Organizoval matematický život v Poľsku, vytváral odborne veľmi úspešné kolektívy 

matematikov. Obsah jeho prednášok bol vždy veľmi dobre premyslený, doplnený najnovšími poznatkami, 

sprístupňovaný originálnymi pohľadmi. Osobné stretnutia so spolupracovníkmi i žiakmi boli neformálne, 

plné nadšenia pre pokrok matematiky. Ani strata súkromnej bohatej knižnice s korešpondenciou  

od vynikajúcich svetových matematikov (Cantor, Lebesgue, Zermelo), ktorá vyhorela vo vojnovej Varšave, 

neotriasla Sierpińskeho presvedčením o dôležitosti rozvoja matematického poznávania. Na jeho náhrobku  

je nápis – bádateľ nekonečna.  
 

Ocenené zásluhy 
Deväť univerzít udelilo Waclawowi Sierpińskému čestný doktorát, desať 

vedeckých akadémii ho zvolilo za svojho člena. Bol zástupcom predsedu 

medzinárodného zjazdu matematikov v Bologni (1928), predsedom 

zjazdu slovanských matematikov vo Varšave (1929), prednášal na medzinárodnom 

kongrese matematikov v Zűrichu (1932) i v Oslo (1936). Čestným členom Jednoty 

československých matematikov bol od roku 1923, v roku 1948 mu udelila Karlova 

univerzita v Prahe čestný doktorát, v roku 1960 bol zvolený zahraničným členom 

Československej akadémie vied. V roku 1971 po ňom pomenovali jeden kráter na Mesiaci. 

Matematici na celom svete ocenili jeho zásluhy o rozvoj matematickej vedy.     

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Waclaw_Sierpinski_Prezes_TNW.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waclaw_Sierpinski_Prezes_TNW.jpg&usg=__Qk1YB2dtb5PU7vD9a9qUWdt9dHw=&h=2288&w=2273&sz=772&hl=sk&start=1&tbnid=6p6WZEpvtLuDLM:&tbnh=150&tbnw=149&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&hl=sk&sa=G
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://topola.no-ip.org/patron/images/sierpinski.png&imgrefurl=http://topola.no-ip.org/patron/&usg=__tmMQM53XLn_eqcPEcGtJ6IcL0Ys=&h=157&w=110&sz=10&hl=sk&start=143&tbnid=2nyEItjt1bpSCM:&tbnh=97&tbnw=68&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=126
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.daviddarling.info/images/Sierpinski_Carpet.jpg&imgrefurl=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Sierpinski_carpet.html&usg=__bXs9Jq98kuz0Wx8hEM1VGRba2gY=&h=127&w=127&sz=8&hl=sk&start=38&tbnid=cVKRFiJUAfjC6M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=36
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James SYLVESTER – matematik hrdý na svoju poéziu 

Plán krásy  
Na svete neexistuje taká veda, ktorá dáva do pohybu toľko harmónie ako 

matematika. Vtipným mužom, ktorý očakával veľkú symbolickú jednotu všetkých 

matematických disciplín, bol J.J. Sylvester (18141897), anglický matematik, 

stelesnená predstava toho, kto žije medzi ideálnymi číslami, vysoko nad 

problémami všedného dňa. Svet nápadov, ktorý matematika obsahuje, je oslavou 

božskej krásy. Spôsob, akým matematika spája všetky svoje časti, je nekonečný 

poriadok a absolútny dôkaz pravdy, ktorou sa zaoberá. Matematika je najistejšia pôda pre ľudstvo. 

Zostane nedotknuteľná až kým sa plán univerza, ktorý sa rozprestiera pod našimi nohami  

ako mapa, nestane súčasťou ľudskej mysle. 
 

Osudy žitia 
V londýnskej židovskej rodine sa 3. septembra 1814 narodil James Joseph Sylvester.  

Po vychodení základnej školy navštevoval strednú školu v Liverpoole. V rokoch 18311837 

študoval na St. John´s College v Cambridgi. Potom učil fyziku na univerzite v Londýne. Objekt 

čistej fyziky je sledovanie zákonov sveta, objekt čistej matematiky je sledovanie ľudskej inteligencie. 

Pôsobil polrok (1841) na univerzite vo Virginii (USA). Po návrate do Anglicka študoval právo  

a pracoval ako matematický štatistik v poisťovacej spoločnosti. Na súdnom dvore v Londýne sa 

zoznámil s A. Cayleym (18211895) a spolupracovali na rozvoji teórie matíc. Do profesionálnej 

matematiky sa Sylvester vrátil ako profesor na Kráľovskej vojenskej akadémii vo Woolwichi 

(18541870). V rokoch 18771883 pôsobil na univerzite J. Hopkinsa v Baltimore (USA). Keď sa 

vrátil z Ameriky učil v Oxforde na katedre geometrie. V roku 1892 sa vrátil (s poruchami zraku i 

pamäti) do Londýna, kde 15. marca 1897 zomrel. 
 

Odborné úspechy 
Za svoj dlhý život napísal Sylvester viac než 300 pojednaní z algebry, teórie matíc  

a determinantov, teórie invariantov, pravdepodobnosti, mechaniky a matematickej 

fyziky. S A. Cayleym a G. Salmonom (18191904) vytvoril Sylvester spolok 

matematikov, prezývaný „invariantná trojica“. Spolupracovali hlavne na základoch 

algebraickej teórie invariantov. Uznávali Sylvestrovo presvedčenie: Matematika je 

hudbou rozumu... Muzikant cíti matematicky, matematik myslí hudobne. Hudba je sen, matematika 

je skutočný život. Sylvester položil základy teórie elementárnych deliteľov (1851), sformuloval 

zákon zotrvačnosti kvadratických foriem (1852). Bol úspešným tvorcom matematických termínov 

(napr. invariant, kovariant a pod.), zaviedol pojem matice, využíval teóriu matíc na štúdium 

viacrozmernej geometrie, študoval kanonické tvary kvadratických foriem. Prispel k rozvoju 

modernej matematiky v Amerike (r. 1878 založil prvý americký matematický časopis).  

Dokázal (1881), že pre každé dostatočne veľké prirodzené číslo n existuje prvočíslo p tak,  

že platí n < p < 1,092·n. Sylvester tak prispel k objasneniu problematiky Bertrandovej hypotézy. 
 

Poet i hádankár 
Roztržitý profesor Sylvester mal rád aj poéziu, citlivo vnímal zákutia 

básnického umenia. Sám vydal Zákony verša a bol na toto literárne dielo aj 

príslušne hrdý. Pritom však zostal verný svojmu presvedčeniu, že matematika 

zvyšuje ľudské schopnosti postupnými krokmi od začiatku k stále vyšším 

stupňom intelektuálnej existencie. 
 

Matematika je príležitosť 
Matematika je skúmanie rozdielnosti v podobnom a podobnosti v rozdielnom. James J. Sylvester, 
vtipný muž matematickej kultúry, tušil, že svet, v ktorom žijeme, je odrazom vyššej zmyslupnosti, 

ku ktorej sa vierou a rozumom približujeme. Nepoznám lepšiu možnosť na podporu schopnosti 

modliť sa, než štúdium matematiky.                                                                
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http://www.vasarely.com/site/intro.htm 
 

VÁSÁRHELYI Győző 
(* 9.4.1906 – † 15.3.1997)  
 

Detstvo prežil v Budapešti, ale vyrastal (do roku 1919) aj v Piešťanoch  

na Slovensku. Francúzsko-maďarský maliar, grafik a sochár,  

je neodmysliteľne spätý s op-artom a kinetickým umením. Svojou  

tvorbou ovplyvnil aj reklamu, propagáciu, dekoratívne umenie, módu  

a architektúru. Vasarelyho obrazy a grafiky dokážu vzbudiť dojem  

pohybu a plasticity. 

http://www.vasarely.hu/portrefilm/?main_menu[main_menu][item]=33&Array 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vasarely.com/site/intro.htm
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Op-art
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A9_umenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://sk.wikipedia.org/wiki/Propag%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dekorat%C3%ADvne_umenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt%C3%BAra
http://www.vasarely.hu/portrefilm/?main_menu%5bmain_menu%5d%5bitem%5d=33&Array
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BENEDIKT z Nursie 
(asi 483  asi 21.3.547) 

 

Boží muž, uprostred toľkých zázrakov, akými 

sa dal poznať svetu, skvel sa tiež múdrosťou 

svojej náuky, to sú slova Gregora Veľkého 

napísané v roku 592 o Benediktovi. 

   Pochádzal zo vznešeného rodu a bol 

poslaný na štúdia do Ríma, kde bol život  

už poznačený rozpadom a zánikom spoločenských štruktúr Rímskej 

civilizácie. Benedikt opustil Rím, aby žil ako pustovník v neďalekom 

Subiacu. Tu sa snažil prekonať tri základné ľudské slabosti: pokušenie 

vlastnej dôležitosti a túžby postaviť seba do centra, pokušenie týkajúce 

sa sexuality, a napokon pokušenie hnevu a pomsty. Napokon spoznal,  

že z mníšskeho života treba vylúčiť náladových túlavých mníchov, ale aj izolovaných askétov, ktorí 

osobnú dokonalosť nadradili nad potreby ostatných blížnych. Svojich verných učeníkov presvedčil 

o tom, že riešením je dobre organizovaný kláštor, v ktorom treba oslavovať Boha, ale aj slúžiť 

ľuďom v konkrétnych súdobých potrebách. Okolo roku 529 založil na mieste bývalej pohanskej 

svätyne na Monte Cassine  kláštor. Asi po štvrťstoročí skúseností v rehoľnom spoločenstve, zostavil 

Regulu ako organizačný duchovný testament. Ora et labora  modli sa a pracuj sa stalo duchovnou 

múdrosťou nielen vtedajšej doby. Komunita mníchov má vyjadrovať život podľa evanjelia pod 

regulou a opátom. Rozvážny vzťah k autentickej modlitbe aj k tvorivej 

a čestnej práci pohla našou civilizáciou v základoch Európy. Pre rozšírenie 

kresťanskej viery a kultúry v znamení kríža, ktorý je vlastný zákon Krista, 

sa uplatnila „kniha i pluh“ ako vláda nad matériou a časom. Modlitbou ako 

vyjadrením úcty i vďaky Bohu a prácou ako praktickou láskou k blížnym 

možno napĺňať túžby po zmysluplnej kresťanskej dokonalosti. 
 

Z myšlienok 
 

 Ničomu sa nedáva prednosť pred bohoslužbou... nedávať ničomu prednosť  
pred láskou Kristovou... svoju nádej skladať v Boha... a nikdy nestrácať nádej  
na Božie milosrdenstvo... 

 

 V cenách nech sa neprejavuje neresť lakomstva, ale nech sa predáva vždy o niečo 

lacnejšie, ako môžu ponúkať ľudia vo svete, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh. 

 Ak chceš mať pravý a večný život, zdržuj svoj jazyk od zlého, svoje pery  

od falošných slov, chráň sa zlého a konaj dobré, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. 

 Opášme si boky vierou a konaním dobrých skutkov a pod vedením evanjelia  

sa vydajme po jeho cestách, aby sme si tak zaslúžili vidieť toho, kto nás povolal  

do svojho kráľovstva. 
 

 Ak chceme uniknúť pekelným trestom a dospieť k večnému 

životu je potrebné už teraz, pokiaľ je čas a sme v tomto tele 

a všetko možno napĺňať vo svetle tohto života, utekať 

a konať čo je nám užitočné pre večnosť. 
 

 Pán očakáva, že každý deň našimi skutkami odpovieme 
na jeho svätú náuku.       

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fra_Angelico_031.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Benedict_delivering_his_rule_to_the_monks_of_his_order.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Benedikt_von_Nursia_20020817.jpg
http://0.tqn.com/d/historymedren/1/0/7/E/2/von_nursia.jpg
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Johann Wolfgang GOETHE  
(28. 8. 1749 – 22. 3. 1832) 

 

Možno najuznávanejší nemecký básnik bol vtipným 

a v spoločnosti obľúbeným partnerom. Učil sa 

cudzie jazyky (latinsky, grécky, francúzsky, anglicky, taliansky, 

hebrejsky), navštevoval hodiny tanca, šermu, jazdy na koni, mal rád hudbu 

i divadlo. Nevyhol sa častým milostným vzťahom, schopnosť vcítiť sa do 

psychiky druhých využil aj vo svojej literárnej tvorbe. Písal lyriku, prózu 

drámy aj romány, mal pozitívny vzťah k prírodným vedám 

(náuka o farbách, botanika). Básnenie a pravdivosť chcel 

ponúkať svojim pomerne rozsiahlym dielom. V románe 

Utrpenie mladého Werthera (1774) zosobnil prázdnotu  

a nepochopenie spoločenských vzťahov svojej doby. V dráme Doktor Faust (1808, 

1832) oživil ľudovú povesť o tragickej zmluve človeka  s diablom.  
 

Z myšlienok  
 

o Človek počuje len to, čomu rozumie... Človek vlastne vie, len keď vie málo. Čím 

viac vie, tým sú väčšie jeho pochybnosti... Človek nestráca vždy, keď sa niečoho 

odrieka. 
 

o Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav... Chyby robia človeka 

sympatickým... Pričiň sa, aby si bol naozaj taký, akým sa chceš zdať. 
 

o Talent dozrieva v osamelom tichu, charakter iba v búrkach sveta... Samota je 

dobrá vec, ak žije človek sám so sebou v pokoji a má niečo určité na prácu... 

Osamotený nedôjde človek nikdy k cieľu. 
 

o Niektorí ľudia nerobia chyby, pretože sa nikdy nepokúsili robiť niečo, čo stojí  

za to... Nestačí iba chcieť, musíme tiež konať... Sme formovaní a utváraní tým,  
čo milujeme.  

 

o Nič nie je strašnejšie ako nevedomosť v akcii... Metóda nás učí získavať čas...  

o Ak si dôveruješ, vieš žiť... Iba v ľuďoch je človek schopný poznať sám seba. 
 

o Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia iba po lepšej 

budúcnosti a koketujú s minulosťou. 
 

o Len si stále nemyslite, že je plané všetko, čo nie je nejakou abstraktnou 

myšlienkou a ideou... Iba príroda vie, čo chce.  
 

o Nemožno byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. 
 

o To niečo obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety ako Boh 
Stvoriteľ a Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať a ktorého máme 
oslavovať. 

 

o Nech ľudský duch pokročí čo najviac, bez kresťanstva sa nezaobíde. 
 

o Svet je tak veľký a bohatý a život tak rozmanitý, že vždy bude príležitosť  
      na básne.  
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Wernher von BRAUN 

(23. 3. 1912 – 16. 6. 1977) 
 

Pochádzal zo starej pruskej šľachtickej rodiny.  

Zo záujmu o astronómiu si ako štrnásťročný 

konštruoval jednoduchý  hvezdársky ďalekohľad. 

Po maturite začal študovať na   berlínskej 

technike. konštruoval V Peenemünde konštruoval   

nemecké vojnové rakety V2. Po vojne sa dostal Američanom. Získal 

občianstvo USA (1955) a stal uznávaným raketovým konštruktérom. 

Bol riaditeľom Marshallovho strediska kozmických výskumov.  

Stal sa otcom projektov Apollo, Saturn i Skylab. 20. júla 1969 pristála 

na Mesiaci posádka Apolla 

11, vynesená zo Zeme, vtedy 

najsilnejšou raketou Saturn. 

Šéfkonštruktérom nosnej rakety bol pôvodom nemecký 

raketový odborník Wernher von Braun.  
 

Z myšlienok 

 

 Jedinou chybou V2 bolo, že pristávala na nesprávnej planéte... Naša hračka sa 

stala ničivou zbraňou. 

 Moja vlasť prehrala už dve svetové vojny, nabudúce by som chcel byť na strane 

víťazov. 

 Môcť cestovať na Mesiac, skúmať kozmos, ale nie 

teleskopmi, ale na raketách... To ma priťahovalo ako 

Kolumba jeho cesta do Ameriky.  

 Dobyť vesmír je najväčšie technologické vízum doby,  

v ktorej žijeme. Prvým rozhodným krokom pri dobývaní 

kozmu bude umiestnenie predmetu na obežnú dráhu,  

kde bude obiehať okolo Zeme. 

 Zisťujem, že je rovnako ťažké rozumieť vedcovi, ktorý 

neuznáva existenciu zvrchovanej racionality v pozadí 

existencie vesmíru, ako pochopiť teológa, ktorý popiera 

pokroky vedy. A určite neexistuje vedecký dôvod, prečo  

by si Boh nemohol uchovať rovnakú dôležitosť v 

našom modernom svete, akú mal predtým než sme 

začali skúmať jeho stvorenie teleskopom, cyklotrónom,  

a kozmickými vozidlami. 
 

 Problém amorality je veľmi starý. Z histórie renesancie  

          vidieť, že aj najväčší architekti, ako Michelangelo, boli  

          prinútení stavať nové stroje a pevnosti. 
 

 Nech je nadovšetko sláva Bohu, ktorý stvoril tento    
           veľký vesmír,  aby človek do neho svojou vedou  
           s hlbokou úctou zo dňa na deň prenikal a skúmal ho.                                      
       

http://mek.kosmo.cz/bio/vedci/braun01.jpg
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Friedrich August von HAYEK 
(8. 5. 1899  23. 3. 1992) 
 

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1974) vyštudoval  

vo Viedni (doktorát práva, 1921; doktorát politických vied, 

1923) a stal sa (1931) profesorom ekonomických vied 

a štatistiky v Londýne, neskôr (1950) bol profesorom  

na Chicagskej univerzite a od roku 1962 profesorom hospodárskej politiky 

vo Freiburgu. Po odchode do dôchodku (1967) pôsobil na univerzite 

v Salzburgu. Zaoberal sa ekonomickou teóriou, politickou a právnou 

filozofiou i dejinami ľudského myslenia. Napísal odborné publikácie Teória 

peňazí a obchodného cyklu (1929), Ceny a výroba (1931), Čistá teória 

kapitálu (1941), Cesta do otroctva (1944), Individualizmus a ekonomický 

poriadok (1949) a Kontrarevolúcia vo vede (1952). Uznával, že jediným koordinačným 

mechanizmom v pokročilom štádiu ľudskej civilizácie môže byť len trhový mechanizmus.  

Na trhoch sa ľudia, rozdelení deľbou práce, spájajú prostredníctvom výmeny. Pritom ceny plnia 

funkciu nositeľov informácií aj motivácií. Individuálna sloboda je zdrojom civilizácie, preto  

ju treba chrániť. Žiadny plán nemôže vyjadriť individuálne potreby všetkých jednotlivcov. 
 

Z myšlienok 
 Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie 

alebo jeho prostredie pre sledovanie svojich úmyslov je jediný 

systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú mobilizáciu vedomostí 

rozptýlených v spoločnosti... Sloboda neznamená len to,  

 že je jednotlivec má možnosť a bremeno výberu. Znamená tiež 

to, že musí niesť dôsledky svojich činov...  

 Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné. 
 Trhové hospodárstvo by mohlo lepšie rozvinúť svoj potenciál, 

ak by sa zrušil štátny monopol na tlačenie peňazí.  

 Je význačné, že najčastejší argument proti konkurencii spočíva v tvrdení, 

 že je slepá. Bolo by možno vhodné pripomenúť, že pre antické civilizácie bola 

nevidomosť atribútom božstva a spravodlivosti.  

 Je možné mať ekonomickú slobodu bez politickej slobody, ale nemožno mať 

politickú slobodu bez ekonomickej slobody... Žiadna slobodná spoločnosť nemôže 

dlhodobo prežiť bez pevných morálnych tradícií a spoločenských konvencií.  

 Potrebujeme odvážnych mysliteľov, ktorí nepodľahnú moci a vplyvu lákavého 

pochlebovania a sú pripravení bojovať o ideály napriek tomu, že vyhliadka na 

skorý úspech je ešte veľmi malá. 

 Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody  
nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných. 

 Akákoľvek prijateľná budúcnosť západnej civilizácie si vyžaduje odmietnutie 

socialistických ideálov a návrat na opustenú klasického liberalizmu  cestu 

obmedzeného štátu v podmienkach vlády zákona. 
 Spoliehanie sa na solidaritu, lásku alebo spoločenského ducha ako mechanizmus pre sociálnu 

koordináciu sa dá uplatniť iba v malých otvorených spoločnostiach, a tento pocit sa stratí hneď, 

keď narastajúce rozmery spoločnosti začnú vzájomne ľudí jedného od druhého odlučovať.  

 Poznanie spoločnosti musí byť vymedzené istými hranicami, za ktoré sa ľudský 

rozum so svojimi nedokonalými zmyslami nedostane.                                         

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trhov%C3%A9_hospod%C3%A1rstvo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C3%A1tny_monopol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurencia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ekonomika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Politika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslite%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Moc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochlebovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ide%C3%A1l
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyhliadka
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aspech
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Friedrich_Hayek_portrait.jpg
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Václav HOLLAR  
(13.7.1607−25.3.1677) 

 

Významný český barokový rytec, ilustrátor i maliar  

sa narodil v Prahe a zomrel v Londýne (v Anglicku 

známy ako Wenceslaus Hollar Bohemus).  
Za svojho života vytvoril asi 3000 grafických listov  

a 500 kresieb. Zobrazujú veľmi širokú škálu tém, od korunovácií  

po popravy, panorámy a architektúru, prírodné motívy, krajiny, mapy, 

portréty, mestské prospekty, kroje aj zátišia. Jedna z najväčších zbierok 

Hollarových prác je v Národnej galérií v Prahe. Významnú zbierku jeho 

prác má aj anglická kráľovná. Vytvoril veľký pohľad na Prahu (1636). 

                                         http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=324 

  

Z diela 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=324
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Ludwig van BEETHOVEN 

(17. 12. 1770 – 26. 3. 1827) 

 

Od útleho detstva presvedčoval o svojom talente. 

Virtuózne ovládal klavír, znamenite vedel 

improvizovať. Bohaté vnútorné vnímanie ho napĺňalo 

nepretržitou meditáciou. Hudba mu umožňovala  

nechať vytrysknúť oheň ducha. Stal sa hudobným 

básnikom s expresívnym vyjadrením hlasu ľudského srdca. Umeleckú 

veľkosť zavŕšil usilovným a húževnatým skladateľským dielom.  

Jeho hudba, symfonická, komorná, klavírna je túžbou vyjadriť najhlbšie  

a najskrytejšie myšlienky svojej bytosti. Vytvoril obdivuhodné umelecké 

dielo. Jeho tvorba obsahuje 9 symfónií (napr. Eroica, Osudová, Pastorálna, 

Deviata), 5 klavírnych koncertov, 32 klavírnych sonát (Patetická, 

Mesačného svitu, Appassionata), 10 sonát pre klavír a husle (Jarná, Kreutzerova), 16 sláčikových 

kvartet, vokálnu a divadelnú hudbu (opera Fidélio) a ďalšie hudobné diela. V hudbe naznačil cestu 

od klasiky k romantizmu, spájal v nej intenzitu citu s dokonalým prevedením. Zvýraznil zmysel 

veľkých myšlienok ako zdroj hudobných nápadov. Hudbou, jej formálnou dokonalosťou, 

myšlienkovou závažnosťou, úžasnou pôsobivosťou dosiahol umeleckú 

veľkosť i ľudskú výnimočnosť a vznešenosť. Majstrovsky skomponoval, 

vokálne aj inštrumentálne, svoje vrcholné dielo Missa solemnis (Slávnostná 

omša). Ludwig van Beethoven vnímal pravidlá hudobnej tvorby, vytvoril 

nové zásady, pohrával si s nimi, ale ich nikdy nerozbil. 

V skladbách posledného obdobia vykročil do budúcnosti:  

Nie sú pre vás, ale pre neskoršie generácie. 
 

Z myšlienok  
 

o Mojim najvlastnejším živlom je symfónia: Keď v sebe niečo počujem, je to vždy 

veľký orchester... Nepíšem pre dav, píšem pre kultúrnych ľudí. 

o Tak je to už s človekom na svete: stále musí preukazovať svoju silu, musí vydržať 

bez reptania, musí cítiť svoju ničotnosť a zase sa usilovať o svoju dokonalosť,  

pre ktorú nás chce Najvyšší urobiť hodnými. 

o Len láska   áno, len ona je ti schopná dať šťastnejší život  ó Bože dopraj mi  

ju konečne nájsť, tú lásku, ktorá ma v cnosti upevní, ktorej je dovolené byť mojou! 

o My smrteľníci s nesmrteľným duchom sme sa narodili len pre utrpenie a radosť 

a skoro by sa mohlo povedať, že práve najznamenitejší ľudia dosahujú radosť  

skrz utrpenie. 

o Nenazývam víťazmi ľudí, ktorí zvíťazili myšlienkou alebo silou. 
Nazývam hrdinami iba tých, čo boli veľkí svojím srdcom. 

o Len umenie a veda povznášajú človeka až k božstvu. 

o Hudba je vyššie zjavenie než každá múdrosť i filozofia. 
o Čo je blaženosť? Mnoho drobných čistých radostí. 

o Jedine umenie to bolo, čo ma zadržovalo urobiť koniec svojmu životu.  

o Ach, zdalo sa mi nemožným, aby som opustil svet skôr, pokiaľ som nevytvoril 

všetko, na čo som sa cítil povolaný. 

o Nemôžeš žiť už pre seba, jedine pre iných činiť dobro kde sa len dá,  

slobodu milovať nadovšetko, pravdu nikdy nezaprieť, ani na tróne... 

o Svoj život nemôžeš ani predĺžiť, ani rozšíriť, môžeš ho však prehĺbiť. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Beethoven-MissaSolemnis-manuscript.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Signature_Van_Beethoven.svg
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Jaroslav HEYROVSKÝ 
(20. 12. 1890  27. 3. 1967) 

 

Predmetmi jeho záujmu boli prírodné vedy i matematika. Päť rokov 

študoval na University College v Anglicku, štúdiá dokončil (1918)  

na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1922 tam bol vysokoškolským 

profesorom chémie. Mal zmysel pre recesiu, vtip, ale aj nezištný vzťah 

k práci a ľuďom. Uznával heslo, ktoré uplatňoval aj M. Faraday: Pracuj, 

dokonči, publikuj. Fyzikálny chemik Heyrovský rozpracoval elektrolýzu 

s ortuťovou kvapkovou elektródou, rozvinul oscilografickú polarografiu. 

Polarograf umožňuje analyzovať chemické zloženie roztokov pomocou 

fyzikálnych javov spojených s vedením elektrického prúdu elektrolytmi. 
Žiakom i spolupracovníkom Heyrovského bol aj slovenský fyzik D. Iľkovič. 

 

V půl páté odpoledne v pátek 10. prosince roku 1959  

ve švédském Stockholmu král Gustav Adolf VI. předával 

Nobelovy ceny za fyziku, chemii, lékařství, fyziologii a 

literární tvorbu. Mezi laureáty stál štíhlý muž s prošedivělými 

vlasy  

a s tmavýma pozornýma očima. Byl to profesor Karlovy 

univerzity, člen 

Československé akademie věd 

Jaroslav Heyrovský.  

 

Z myšlienok a diela 
 

Ve spolupráci s Japoncem Masuzo Shikatou navrhl Heyrovský 

roku 1924 přístroj, který měřením elektrického proudu 

procházejícího roztokem a kapkou rtuti, která z něj vykapává, 

zjistí druhy a nepatrné množství látek v roztoku. Vyrobili  

jej v malé univerzitní dílně, takže byl velmi jednoduchý. 

Heyrovský o něm žertem prohlašoval, že je tak jednoduchý, 

že se ani nemůže porouchat. Nazval ho polarograf. Stál  

na začátku nové vědní disciplíny - polarografie (obor 

analytické chemie měřící koncentraci látek v roztoku).  

 

 Řekl jsem si, tady je něco, s čím si pohraju. Víte, když člověk na něco přijde,  

to je jako když najdete v písku hrudku zlata. Říkáte si, pozor to by mohlo být 

naleziště a ryjete v tom písku dál. A tak z toho byla nakonec polarografie. 
 

 Od počátku polarografie v roce 1922 jsme zaznamenávali pokud možno všechny 

práce, které byly u nás i v zahraničí uveřejněny. Za 40 let trvání polarografie jich 

vyšlo kolem 13 tisíc, mezi nimi na 50 učebnic v 16 jazycích. 
 

 Osamelý jedinec môže dnes vo vede ťažko dosiahnuť 

významnejší úspech a ešte menej môže svoje dielo úplne 

rozvinúť. 
 Ako sa robia objavy? Istotne v tom hrá rolu trochu intuície  

a inštinktívne poznanie.  

 V čom spočíva tvorivý proces vo vede? Možno v schopnosti 

poznať, čo je dôležité a čo vedľajšie.  
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Maurits Cornelis ESCHER  
(17. 6. 1898 – 27. 3. 1972)  

 

http://www.mcescher.com/     http://giphy.com/search/escher 

   www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2006/099_kopfova_escher.pdf 

   https://www.youtube.com/watch?v=Kcc56fRtrKU 

 

 

 
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._Ä�erven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1898
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._bÅ�ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://www.mcescher.com/
http://giphy.com/search/escher
http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2006/099_kopfova_escher.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kcc56fRtrKU
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Jan Amos KOMENSKÝ 

(28. 3. 1592 − 15. 11. 1670) 
 

Najsvetovejší Čech, moravský Slovák, filozof a teológ, pedagogický  

a sociálny reformátor, humanista a mysliteľ, kozmopolita i vlastenec,  

žil ako večný cudzinec s hektickou aktivitou v Poľsku, Anglicku, 

Švédsku a v Holandsku.  Poznal tri ciele výchovy: vedecké vzdelanie  

pre poznanie seba a sveta, mravná výchova pre ovládanie sa v osobnom 

živote a zbožnosť pre povznesenie ducha k Bohu. Vymedzil štyri 

základné cnosti: múdrosť, umiernenosť, statočnosť, spravodlivosť.  

Radil, aby sme hľadaním pravdy, dobra a krásy, s trpezlivou láskou, 

pracovito a nenásilne, kráčali k životnej múdrosti, 

radosti a šťastiu. Pochopil výchovu ako celkový 

systém vzdelania budovaný rozvíjaním ľudských 

činností na zásadách harmonického súžitia.  
 

Z myšlienok 
 

 Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých 

sa to dotýka. 

 Učiť možno slovami, vychovávať iba príkladom... Jediným učiteľom 
hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného 

premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.  
 Múdri vždy považovali za najbezpečnejšiu cestu pokoja zabudnutie na utrpené 

krivdy... Nemilovať múdrosť znamená stávať sa  hlupákom.  

 Komukoľvek môžeš prospieť, prospievaj rád. Ak sa dá, tak aj celému svetu. Slúžiť 

a prospievať je vlastnosťou pováh vznešených.  

 Pravda je iba jedna, ale blud má  tisíce podôb... Sila pravdy vyzbrojená svetlom 

poznania je nepremožiteľná.  

 Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba... Cnostiam sa možno naučiť 
tak,  že sa neustále cnostne jedná. 

 Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednať správne. Ich chválou treba pohŕdať, na cti 

utŕhanie si nevšímať. Radšej byť od zlých nenávidený, než uctievaný.  

 Kto nechce, aby bol vyučovaný, toho budeš márne  vyučovať, pokiaľ v ňom 

neprebudíš úprimný záujem o učenie sa.  

 Buď príjemný a milý tvárou, vľúdny a zdvorilý v spôsoboch, prívetivý a 
pravdovravný, vrúcny a úprimný srdcom. Miluj a budeš milovaný.  

 Ak sa má človek stať naozaj človekom, musí sa vzdelávať...  
 Šťastný národ, ktorý je bohatý dobrými školami.  

 Ak nerozumieš veciam, ktoré sa skrývajú za slovami, nebudeš múdry, len papagáj.  
 

 Teória  zostane len teóriou, pokiaľ nepristúpime k činu. 
 

 S temnotami nie je treba nijak zvlášť zápasiť, ak sa prinesie 
svetlo, pretože ustúpia sami od seba. 

 

 Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal,  
ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.                                     
 



19 

 

Julius Eduard MAŘÁK 
(29. 3. 1832 − 8. 10. 1899) 

Krajinář, kreslíř a grafik; studoval (1852-

53) na pražské Akademii, i v Mnichově.  

V roce 1887 byl povolán do Prahy  

na Akademii, kde dvanáct let vedl 

krajinářskou školu a vychoval celou řadu 

žáků, které inspiroval svou tvorbou  

v plenéru, stylizovanou barevnou škálou  

a náladovou koncepcí zobrazovaných 

krajin. Byl nejvýznamnějším krajinářem 

19. století v Čechách, kromě výzdoby 

Národního divadla se například podílel  

i na výzdobě Národního muzea. Vytvořil 

stovky kresebných studii v plenéru, ovládal 

techniku leptu. Velkým úspěchem byly uhlem kreslené cykly. Tematický  

se zaměřil na vnitřek lesa a na život v něm, nahlížel do malebných zákoutí, 

obdivoval lesní mýtiny, cesty, bažiny a tůně. 
http://www.olmuart.cz/sbirky/obrazy--44/marak-julius-eduard--524/ 

 

Z diela 

 

 

http://www.olmuart.cz/sbirky/obrazy--44/marak-julius-eduard--524/
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Stefan BANACH  svojrázny goralský matematik 
 

Pomenované matematické pojmy 
Matematické encyklopédie, slovníky a učebnice uvádzajú aj toto: Banachova veta o pevnom bode 

ukázala významnú stránku topológie, spočívajúcu v jej všeobecnom pohľade na matematiku. 

Pomocou tejto vety, ktorá hovorí o existencii a spôsobe riešenia rovnice f(x) = x (za istých 

predpokladov), sa ukázalo, že mnohé problémy matematiky, zo zdanlivo nesúvisiacich oblastí ma-

tematiky, možno riešiť v podstate jednou metódou. Z tejto vety sa dá pomerne jednoducho dokázať 

existencia a jednoznačnosť riešenia istých typov diferenciálnych rovníc, systémov lineárnych rovníc 

o nekonečne mnohých neznámych  atď. ... Banachove priestory (úplne normované lineárne priestory) sú abstraktné 

priestory študované vo funkcionálnej analýze. Axiomatika týchto priestorov je natoľko všeobecná, že mnohé dôležité 

priestory (napr. priestory funkcií, postupnosti) sú špeciálnymi Banachovými priestormi. Zavedenie Banachových prie-

storov malo veľký význam nielen z hľadiska zovšeobecnenia známych výsledkov, ale prinieslo aj istý jednotiaci pohľad 

na mnohé, zdanlivo nesúvisiace matematické problémy. Aj napriek tomu, že Banach nepoložil základy štúdia týchto 

priestorov, jeho prínos k vybudovaniu ich teórie bol však natoľko dôležitý, že ich nazývame Banachovými priestormi. 
 

Od nedopitej kávy 
Ľvov. Škótska kaviareň. Okolo stola bývalo často rušno. Debatovali, čulo si vymieňali 

názory. Niektoré problémy dokonca zapisovali do hrubého zošita s tvrdým obalom. Neraz 

súťažili. Ceny boli symbolické  od malej čiernej kávy až po živú hus. Spotreba ideí,  

ale aj nápojov nebola malá. Ťažko uveríte, ale pravidelnými návštevníkmi spomínanej 

kaviarne boli neskôr známi poľskí matematici. Mazur, Ulam a ďalší. Vynikal hlavne 

Banach. Málokto vydržal dlhšie sedieť, debatovať a vypiť viac kávy ako on. Ale treba hneď 

povedať, že Stefan Banach (18921945) dal poľskej matematickej vede viac ako ktokoľvek 

iný. 
 

Pozoruhodný životný osud  
Prvé dni a roky života bývajú idylické. Ale nie vždy. Chlapec narodený 30. marca 1892  

v Krakove sa hneď po narodení dostal na výchovu do cudzej rodiny, k práčke Banachovej. 

Svoju matku nepoznal. Otec Greczek sa o výchovu nestaral. Chlapec si nechal meno ženy, ktorá sa o neho 

postarala  Stefan Banach. Vzťah k matematike mu pomáhal v ťažkom živobytí. Dával kondície z 

matematiky. Dokončil Gymnázium v Krakove (1910) a začal študovať na Jagelonskej univerzite. Neskôr 

odišiel do Ľvova na polytechniku. Ani jednu školu však neukončil. V čase l. svetovej vojny sa vrátil do 

Krakova. Matematický talent mladého Banacha odhalil po vypočutí náhodného rozhovoru Hugo Steinhaus, 

neskôr jeho priateľ a spolupracovník. Banach začal vedecky pracovať ako asistent na Polytechnickej škole v 

Ľvove (1920). Za úspešnú vedeckú prácu dostal doktorát aj bez ukončenia vysokej školy. Stal sa 

vysokoškolským učiteľom (1922) a riadnym profesorom (1927). Ako korešpondent Akadémie vied získal jej 

veľkú cenu (1939). Cez nemeckú okupáciu robil kŕmiča vošiek v bakteriologickom ústave. Bol aj väznený, 

ale i tam urobil pozoruhodný dôkaz istej matematickej vety. Prežil vojnové časy, ale 31. augusta 

1945 vo Ľvove zomrel. 
 

Osobitá osobnosť      
Bol svojrázny v osobnom živote, bádateľskom úsilí i pedagogickej činnosti. Netajil svoj 

goralský pôvod, zachovával ich zvyky života i reči. Vedel odborne pracovať často a všade. 

Nepotreboval pohodlie ani výhody. Kaviarenské dlhy splatil napísaním netradičných matematických 

učebníc, i keď s písanou formuláciou mu radšej pomáhali. Nedbal na dokonalosť formy slov, nerád písal 

listy. Príroda na neho nerobila dojem. Divadlo i literatúru pokladal za vedľajšie. Nestaral sa o politiku, mal 

svojský humor. Bol silným realistom, niekedy až s náznakom cynizmu. Jasne formuloval matematické 

problémy, lebo vedel, že už to je polovica odpovede. Nezaujímali ho praktické aplikácie, ale vedel ich  robiť.  
 

Úspešný matematik 
Banach podstatne prispel k rozvoju funkcionálnej analýzy. Ukázal významnú stránku topológie, 

spočívajúcu v jej všeobecnom a zjednocujúcom pohľade na rôzne oblasti matematiky. Vypracoval teóriu 

lineárnych operátorov, teóriu algebier. Zaoberal sa aj obyčajnými diferenciálnymi rovnicami, teóriou funkcií 

komplexnej premennej. Vydal pojednanie Teória lineámych operácií (1931), založil časopis Studia 

Mathematica. Stal sa zakladateľom ľvovskej matematickej školy. Matematikom je ten, kto vie nachádzať 

analógie medzi jednotlivými tvrdeniami. Jeho meno nesie aj Medzinárodné matematické centrum S. Banacha 

vo Varšave. Stefan Banach zanechal významné výsledky svojej matematickej činnosti a zapísal sa tak 

medzi svetových matematikov.                                                                                                     
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Isaac NEWTON   

(4.1.164331.3.1727) 
 

Vyštudoval (16611665) Trinity College 

v Cambridge. Od roku 1669 prednášal na 

katedre matematiku a fyziku. V roku 1672  

ho zvolili za člena Kráľovskej spoločnosti 

v Londýne a od roku 1703 až do konca života 

bol jej predsedom. Stal sa kontrolórom štátnej 

mincovne (1695) a neskôr (1699) bol 

vymenovaný za jej správcu. V rokoch 1688–

1705 bol členom parlamentu. Kráľovná Anna ho povýšila (1705), ako 

prvého vedca, do šľachtického stavu. Štúdiom prírody, matematiky, 

fyziky, chémie, či alchýmie, ale aj teológie, biblickej histórie a starých 

jazykov bol Newton úplne zaujatý po celý život. V rokoch 1664–1665 zúril v Londýne mor a tak 

Newton v rodnom Woolsthorpe 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.  Z fyziky ešte pripomeňme aspoň vynikajúce práce z optiky, 

konštrukciu prvého zrkadlového ďalekohľadu (1671). Vysvetlil vplyv 

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. Zanechal jednotnú 

sústavu zákonov, ktoré umožnili aplikáciu v mnohých fyzikálnych odboroch 

ľudskej činnosti. 
 

Z myšlienok 

 

 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. 

 Príčiny prírodovedných javov rovnakého druhu sú vždy tie isté, indukciou získané 

zákony možno považovať za veľmi blízke pravde, pokiaľ sa nedosiahne väčšej 

presnosti. 

  Ani jeden veľký objav sa nezrodil bez smelého odhadu... 

sám som mohol ďalej vidieť preto, lebo som stál  

na pleciach gigantov.  

 Ak môžeš udržať rozum nad vášňou, on a ostražitosť budú 

tvojimi najlepšími ochrancami. 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. 

 Nové myšlienky sú ťažko pochopiteľné len pre ich nezvyčajnosť.      
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Joseph HAYDN  

(*31.3.1732 – †31.5.1809)  
 

Rakúsky hudobný skladateľ upevnil 

klasicizmus a jeho zásady ako hudobný 

štýl. Významne sa zaslúžil o rozvoj 

sonátovej formy a symfónie. Jeho diela  

sa vyznačujú sviežou, ľahkou melodikou  

a jasnými harmóniami.  Položil tiež základy 

formy sláčikového kvarteta.  

Za tridsať rokov služieb u Eszterházyho vytvoril 91 symfónii. 

Zvláštny pôvab majú: 6. symfónia D dur Ráno, 7. symfónia C dur 

Poludnie, 8. symfónia G dur Večer, ktoré vyjadrujú náladu častí dňa 

a znázorňujú prírodné zvuky, ako vtáčí spev, dážď, búrku.  

Z jeho príležitostných symfónií: 26. symfónia fis mol Vianočná,   

45. symfónia fis mol Rozlúčková. Medzi jeho vrcholné skladby 

patria: Dvanásť londýnskych 

symfónii, 94. symfónia G dur S 

úderom tympanov,101. symfónia D dur Hodiny, 102. symfónia 

G dur Oxfordská. Posledné diela sú oratória Stvorenie a Ročné 

obdobia. Jeho sonáty, sláčikové kvartetá a symfónie patria do 

zlatého fondu svetového kultúrneho dedičstva. 

http://www.fonoklub.sk/profily/joseph-haydn 
 

Z diela 
 

http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-

pianoforte/142-haydn-sonatas-5 
 

http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-

pianoforte/136-haydn-sonatas-g111 

http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-

pianoforte/221-2o-hob 

https://www.youtube.com/watch?v=EmZF3kBZQ6E 

https://www.youtube.com/watch?v=tF5kr251BRs 
https://www.youtube.com/watch?v=eVXalu0p1wo 
 
http://kidsmusiccorner.co.uk/composers/classical/haydn/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tF5kr251BRs&list=RDtF5kr251BRs#t=73 
 
 

 
                 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/31._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/31._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skladate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Son%C3%A1tov%C3%A1_forma
https://sk.wikipedia.org/wiki/Symf%C3%B3nia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1%C4%8Dikov%C3%A9_kvarteto
http://www.fonoklub.sk/profily/joseph-haydn
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/142-haydn-sonatas-5
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/142-haydn-sonatas-5
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/136-haydn-sonatas-g111
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/136-haydn-sonatas-g111
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/221-2o-hob
http://klassik.s-fahl.de/index.php/en/home/keyboards/historic-keys/18th-century/j-haydn-walther-pianoforte/221-2o-hob
https://www.youtube.com/watch?v=EmZF3kBZQ6E
https://www.youtube.com/watch?v=tF5kr251BRs
https://www.youtube.com/watch?v=eVXalu0p1wo
http://kidsmusiccorner.co.uk/composers/classical/haydn/
https://www.youtube.com/watch?v=tF5kr251BRs&list=RDtF5kr251BRs#t=73

