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Nikolaj Ivanovič LOBAČEVSKIJ 
(1. 12 .1792 −24. 2. 1856)  

 

Gymnaziálny učiteľ matematiky vzbudil 

záujem mladého Nikolaja o túto vedu. 

Sebavedomý, tvrdohlavý a málo 

disciplinovaný študent nezložil skúšku 

na medicínu. Stal sa poslucháčom matematiky a astronómie 

na univerzite v Kazani – najnadanejší študent a popredný 

uličník. Po ukončení štúdií zostal pracovať na univerzite. 

Prednášal matematiku, fyziku, astronómiu. Devätnásť rokov 

bol rektorom kazaňskej univerzity. Vážený a ctený 

u kolegov i študentov. 

   V roku 1826 predložil Lobačevskij vedeckej rade univerzity prácu Stručný výklad 

základov geometrie s presným dôkazom vety o rovnobežkách. Odvodil, pri popretí 

jedného zo základných Euklidových predpokladov, reťazec viet, ktorý neobsahoval 

žiadne logické protirečenie. Ale dôsledky boli nepredstaviteľné. Idea neeuklidovskej 

geometrie sa stretla s nepochopením a posmechom. Výsledky 

jeho geometrických úvah, ktoré ďalej rozvíjal tridsať rokov,  

boli uznané až neskôr, keď matematici vytvorili model, v ktorom 

si nezvyklé predstavy názornejšie priblížili. 

   O čo vlastne išlo? Treba si predstaviť, že v rovine predchádzajú daným bodom, 

k danej priamke aspoň dve rôzne rovnobežky. Veru, treba upustiť od niektorých 

zvyčajných predstáv. Medzi prvých, ktorí si vedeli predstaviť neskutočné súvislosti 

a pokračovali úspešne v podivných úvahách o takýchto rovnobežkách, patrí ruský 

matematik Lobačevskij. 
   Nevenoval sa iba neeuklidovskej geometrii. Rozvíjal poznatky matematickej 

analýzy, algebry, teórie pravdepodobnosti, mechaniky, fyziky, astronómie. Vytrvalo 

odovzdával svoje schopnosti vede a univerzite. Viedol dôstojný, pokojný rodinný 

život. Vychoval sedem detí – štyroch synov a tri dcéry. Tvrdou mužnou rukou 

koordinoval univerzitu, ukázal vedeckú i občiansku smelosť a odvahu.  

   Lobačevskij dobre vedel, že matematika je jazykom, ktorým 

hovoria všetky presné vedy. Spoznal, že za základ matematiky 

môžu byť prijaté všetky pojmy získané z prírody. Pocítil aj spor 

medzi zmyslami a rozumom. Dospel k novej pravde: sú dve rôzne 

geometrie a rovnako oprávnené. Často hovorieval: Opýtajte sa 

prírody, ona chráni všetky poklady a na všetky vaše otázky bude 

odpovedať určite uspokojujúco... Rozum patrí iba človeku, rozum 

znamená určité základy poznania, v ktorých akoby sa odtlačili 

prvé platné príčiny vesmíru, ktoré dávajú do súladu všetky naše 

úsudky s javmi v prírode, kde nemôžu existovať protirečenia. 

   Lobačevského neeuklidovská geometria sa stala účinným matematickým aparátom 

vo všeobecnej teórii relativity i v súčasnej kozmológii. Ukázalo sa, že si ju treba 

názorne predstaviť na vhodných modeloch.                          
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/IntervistaAutore/Betti/Img/image005.jpg&imgrefurl=http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/IntervistaAutore/Betti/Betti.htm&usg=__9mF_qV0d9wrICzy3cQ5SbXgOmq4=&h=200&w=167&sz=9&hl=sk&start=12&tbnid=w4ylVCOU0_KXvM:&tbnh=104&tbnw=87&prev=/images?q=Nikolaj+Ivanovi%C4%8D+LOBA%C4%8CEVSKIJ&gbv=2&hl=sk&sa=G
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František XAVERSKÝ  
(7. 4. 1506 – 3. 12. 1552) 

 

Vlastným menom bol Francisco de Xavier y Jassu a 

spolu s Ignácom z Loyoly bol spoluzakladateľom 

Spoločnosti Ježišovej a významným misionárom  

v Indii a v Japonsku. Jeho zásadným cieľom bola 

spása ľudských duší. V jeho osobe sa spájala ohnivá povaha s jemným 

taktom šľachtica, učenosť parížskeho univerzitného profesora  

so smelosťou a vytrvalosťou Baska. K tomu pristúpil široký rozhľad 

veľkorysého organizátora a neodolateľný zápal lásky ku Kristovi.  Patrí 

k najusilovnejším katolíckym misionárom, je nazývaný Apoštol Ďalekého 

východu. Pápež Pavol V. ho vyhlásil (1619) za blahoslaveného a pápež 

Gregor XV. za svätého (1622).  

http://jezuiti.sk/files/svaty/xaver2.html 

 
Z myšlienok 

...mal by som ... všade kričať ako zmyslov 

zbavený, aby som tých, v ktorých je viac 

učenosti než lásky, vyburcoval volaním:  

Aké strašné je množstvo tých, ktorí sa vašou 

vinou nedostanú do neba, a rútia sa do pekiel! 

Pane, tu ma máš, čo mám urobiť? Pošli ma, 

kam treba, hoc až do Indie... 

Pre prácu medzi pohanmi sú dôležité mnohé 

cnosti: poslušnosť, pokora, statočnosť, trpezlivosť, veľká láska  

k ľuďom a zvlášť pevná cudnosť. 
 

Japonci sú najlepší doteraz objavený národ a myslím, že medzi 

pohanmi neobjavíme iný, ktorý by ich prevýšil. 

Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať  
je šľachetný spôsob pomsty. 
... snaha po úcte a moci priviedla do smutného stavu Cirkev a jej 

prelátov. Úctu a autoritu si musíme získať tým, že si sami perieme 

šaty a staráme sa o svoj hrniec na varenie a pritom pracujeme  

aj na duševnej spáse blížneho. 

 

 Láska je bezvýhradný stav duše. Sympatia, 

ktorá si kladie podmienky, nebude nikdy 

láskou.  
 

 Pravá láska spočíva v tom, že človek viac 

miluje než je milovaný. 
 

 Nie je slabý ten, kto sa opiera o Boha. 
 

 Pre prácu medzi pohanmi sú dôležité mnohé cnosti: poslušnosť, pokora, 
statočnosť, trpezlivosť, veľká láska k ľuďom a zvlášť pevná cudnosť. 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Ign%C3%A1c_z_Loyoly
https://sk.wikiquote.org/wiki/India
https://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Japonsko&action=edit&redlink=1
http://jezuiti.sk/files/svaty/xaver2.html
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pohan
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poslu%C5%A1nos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stato%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Trpezlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cudnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pomsta
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/1354
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/1354
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/1354
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/2280
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pohan
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poslu%C5%A1nos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stato%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Trpezlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cudnos%C5%A5
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Raoul FOLLEREAU 
(17.8.1903  6. 12. 1977)  

 

Prezývali ho apoštol malomocných, vagabund 

lásky k blížnemu. Svojou odvážnou aktivitou 

vyvolal celosvetovú mobilizáciu sŕdc a ducha  

v prospech postihnutých leprou. Precestoval 

celý svet, rečnil, organizoval zbierky, zvážal 

materiálnu i finančnú pomoc ... Nie som lekár. 

Nemôžem ich uzdraviť. Môžem ich len milovať. Lebo aj oni sú Božie 

deti. Tento francúzsky spisovateľ oslovoval hlavy štátov, 

organizoval konferencie a dosiahol zaistenie 

ľudských práv pre malomocných ako 

medzinárodný štatút. Napísal aj publikáciu 

Jediná pravda je milovať sa navzájom. 

Zanechal po sebe veľké množstvo organizácií, ktoré dodnes pomáhajú 

malomocným. Dal som im krídla, potom mohli odletieť. 
 

Z myšlienok 
 

 Nikto nemá právo byť šťastný sám. 
 Buď sa ľudia naučia vzájomne sa milovať, rozumieť si a človek bude žiť konečne 

pre človeka, alebo ľudia zahynú, všetci, a to všetci spoločne. 

 Milovať blížneho znamená: byť tu úplne pre neho. Nestačí mu len niečo 
darovať. Musíme mu dávať sami seba.  

 Láska nehľadá dôvod vo svojich víťazstvách, ani najmenšia časť z nej nepríde 

nazmar. Čo robíme z lásky, spája nás tesnejšie s Bohom, aj keď to nemá úspech.  

 Človek sa má zaviazať, aby slúžil a prinášal odborné poznatky... Láska 
k blížnemu neznamená dávať, ale spolucítiť... Je najvyšší čas zmeniť zbrane 

smrti na dielo života... 

 Ak by Kristus zajtra ráno zaklopal na tvoje dvere, spoznal by si ho? 

 Istý človek sa objavil pred Božím súdom: Pozri, Pane,  povedal, zachovával som 

tvoj zákon, nerobil som nič nepoctivé, zlé, bezbožné: Pane, moje ruky sú čisté. 

Zaiste, odpovedal Boh, ale sú prázdne. 

 Ak každý z vás má silu premôcť vlastné predsudky, ak každý z vás má odvahu  

k láske, potom vo svete existuje veľká nádej. 

 Dobročinnosť je tá najúčinnejšia modlitba. Pretože je najnezištnejšia...  
 Kto obdarúva bez lásky, uráža druhého... Egoista je vždy smutný. 

 Ak láska opustí svet, bude hrubián princom a príšera kráľom. 

 Verím, že láska raz zvíťazí nad násilím, egoizmom a peniazmi. 
 

Ak si neurobil nič pre druhých, skúmaj svoj vlastný pohľad. 

Žiadny sen nie je príliš veľký, choď ďalej, nezastavuj sa. 

Malomocní sme my... príznaky nášho malomocenstva sú egoizmus, 

zbabelosť a hlúposť. 

Pane, nauč nás, nech už nemilujeme seba samých 

a neuspokojujeme sa s tým, že máme radi svojich blízkych a tých, 

ktorí nás majú tiež radi.                                          

http://2.bp.blogspot.com/-8omDU3c2b88/Tg8tb9_9QgI/AAAAAAAADkw/G8fytmFd67Y/s1600/Follereau1.jpg
http://www.aifo.it/english/gen/follereau/raoul1.jpg
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Max BORN   
(11.12.1882–5.1.1970) 

 
Mal povesť vplyvného mysliteľa, pozorného bádateľa  

a dobrého učiteľa s jasnými myšlienkami, bohatými vedo-

mosťami a podnetným nadšením. Vedel, že vesmír nie je 

nemenné usporiadanie objektov. Uznal, že si nemôžeme 

odmyslieť spôsob nášho vnímania sveta. Informácie získané  

z prírody musíme interpretovať, bez úsudku neexistuje medzi nami výmena 

informácií. Max Born, nemecký fyzik, spoznal, že fyzika sama nie je len činiteľom 

materiálneho pokroku, ale tiež prvkom v duchovnom vývoji človeka. Uverejnil viac 

než 300 odborných príspevkov a asi 20 kníh. Vypracoval teóriu dynamiky 

kryštálovej mriežky tuhých látok, objavil metódu vyčíslenia deformácií 

elektrónových obalov atómu, na základe vlnovej mechaniky odvodil Rutherfordov vzorec 

rozptylu alfa častíc. V roku 1925 formulovali M. Born, W. Heisenberg a P. Jordan 

princípy kvantovej mechaniky. Born sám zdôraznil pravdepodobnostne teoretický výklad 

kvantovej mechaniky, t.j. štatistickú interpretáciu vlnovej funkcie. Jeho zásluhou vznikla 

celá matematická formulácia. Napísal aj zaujímavé a podnetné publikácie z teórie 

relativity, optiky a kinetickej teórie tekutín. Vytvoril slávnu školu teoretickej atómovej 

fyziky a modernej fyziky tuhých látok. V roku 1954 získal Nobelovu cenu za fyziku.  
 

Z myšlienok 
 Vedec musí byť realistom. Vo svojich zmyslových vnemoch musí vidieť viac než 

halucinácie, informácie o reálnom vonkajšom svete... I keď nemôžeme poznať 

všetko, i keď sa nemôžeme ani priblížiť k úplnému poznaniu, aj tak môžeme 

zlepšovaním našich prístrojov získať vedomosti, nezávislé na pozorovateľovi a na 

jeho prístroji... Vo vede neexistuje vyšliapaná filozofická cesta s gnozeologickými 

smerníkmi. Nachádzame sa v džungli a hľadáme cestu metódou skúšok a omylov, 

budujeme svoju cestu za sebou tým, že postupujeme dopredu. 

 Chceme, aby naša krásna veda slúžila len blahu ľudstva a aby nebola zneužívaná 

pre ciele mocenskej politiky... Ľudstvo môže byť zachránené len v tom prípade,  

ak sa raz a navždy zriekne použitia sily... Nasledujúcou úlohou sa musí stať 

stabilizácia mieru cestou upevnenia morálno-etických princípov, ktoré môžu 

zabezpečiť mierové spolužitie ľudí... Prežijeme, ak sa nedôvera zmení na 
vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu pomôcť a nenávisť nahradí 
láska. 

 My   atóm a ja   sme boli svorní do najposlednejšieho času. Videl som v ňom 

kľúč k najhlbším tajomstvám prírody, a on mi odkryl vznešenosť stvorenia  

i stvoriteľa... V roku 1921 som bol presvedčený a so mnou väčšina súčasných 

fyzikov, že vedecká metóda je adekvátnejšia ako iné, subjektívne spôsoby 

formovania obrazu sveta, teda filozofia, poézia. Teraz vidím, že moja 

predchádzajúca viera v prevahu vedy nad inými formami ľudského myslenia 

a konania bola sebaklamom. 

 Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády 
techniky, prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou a obráti 
sa k skutočne cenným, rozumným a potrebným veciam – k mieru, 
láske, miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľ-
kému umeniu a skutočnej vede.                                                                                                  
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Koloman SOKOL 
(12.12.1902 – 12.1.2003) 

 

Študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého  

v Bratislave, na výtvarnej škole v Prahe, 

absolvoval študijný pobyt v Paríži. Dostal 

ponuku z mexického ministerstva kultúry  

a školstva a odišiel učiť výtvarné umenie 

 na Akadémiu výtvarných umení v Mexiku, 

kde založil odbor grafiky. V roku 1941  

sa presťahoval do New Yorku. Na sklonku 

života daroval 48 svojich obrazov rodnému 

Slovensku, ktoré sa neskôr stali základom 

Centra Kolomana Sokola  

v Liptovskom Mikuláši. 

 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/koloman-sokol-1021 

Z diela              http://style.hnonline.sk/kultura/446842-koloman-sokol-odkryva-tajomstva-z-atelieru-foto 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Praha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mexiko_%28mesto%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_%28mesto%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_Kolomana_Sokola&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
http://www.osobnosti.sk/osobnost/koloman-sokol-1021
http://style.hnonline.sk/kultura/446842-koloman-sokol-odkryva-tajomstva-z-atelieru-foto
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György PÓLYA 
(13.12.1887–7.9.1985)  

 

Už po skončení strednej školy, v ktorej často obsadzoval 

popredné umiestnenia v matematických súťažiach 

nadaných študentov, sa rozhodol pre profesiu matematika. 

Nepokladal som sa za dosť dobrého pre fyziku a bol som 

príliš dobrý pre filozofiu. Matematika bola uprostred. Univerzitné štúdia 

dokončil v Budapešti (1912). Počas vysokoškolského štúdia i po ňom (1912–

1914) bol určitý čas na študijných pobytoch na univerzitách v Paríži, Viedni 

i v Göttingene. Pôsobil v Polytechnickej škole v Zürichu (1914–1940), stal sa 

vysokoškolským profesorom (1928). Poriadal prednášky a kurzy na rôznych 

univerzitách v Európe i v Amerike. V roku 1940 odišiel natrvalo do USA. Tam pôsobil na Stanfordskej 

univerzite v Kalifornii až do odchodu na penziu (1953). Ešte ako 90ročný aktívne pracoval so študentmi. 

Mal všestranné záujmy, vrodenú čulosť povahy, sympatickú láskavosť k ľuďom. Rozvinul kombinatorickú 

analýzu, dosiahol úspešné výsledky vo funkcionálnej analýze, matematickej štatistike i v teórii čísel. 

Podstatne ovplyvnil postavenie matematickej fyziky. Teoreticko-pravdepodobnostnými výsledkami 

a prácami z oblasti nerovností prispel k novým aplikáciám mnohých matematických disciplín. Za výsledky 

svojich matematických prác, napísal viac než 230 pojednaní, sa stal členom americkej akadémie vied 

v Bostone i Národnej akadémie vo Washingtone. Bol zahraničným členom akadémií 

v Maďarsku  a vo Francúzsku. Z viacerých vedeckých ocenení spomeňme, že od Americkej 

matematickej spoločnosti získal cenu Za mimoriadne zásluhy v matematike (1963). 
 

Z myšlienok 
Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť pozorovať proces myslenia a má tú prednosť, 

že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania, ktorú môže byť potom 

používaná na štúdium ktoréhokoľvek predmetu. 

Matematika je vtedy zaujímavá, ak živí našu vynachádzavosť a zdatnosť usudzovania. 
Čo to znamená ovládať matematiku? Riešiť úlohy a to nielen štandardné, ale aj také, ktoré vyžadujú 

určitú nezávislosť myslenia, tvorivý rozum, originálnosť, vynaliezavosť. 

Radosť z objavu je najlepší podnet pre ďalšiu prácu. Najlepšia cesta ako sa niečo naučiť je, 
objaviť to... Krása matematiky je v tom, nachádzať pravdu bez ťažkostí.  
Učenie začína činnosťou a jednaním, postupuje k slovám a predstavám a malo by končiť žiadanými 

algoritmami rozumového uvažovania.  

Čo je to dobre učiť? Dávať študujúcemu príležitosť, aby objavoval veci sám, z vlastnej 
iniciatívy... Štúdium umenia riešiť úlohy je výchovou vôle. 
Nechajte svojich študentov klásť otázky alebo sa pýtajte tak, ako sa oni môžu pýtať. Nechajte 

svojich študentov odpovedať alebo dávajte odpovede, ktoré oni môžu dávať. Vyhýbajte sa 

odpovediam na otázky, na ktoré sa nik nepýtal, ani vy sami. 

Vyučovanie má žiaka pripraviť pre objavy alebo vo väčšej miere dať niektoré predstavy 

o objavoch... Veľký objav rieši veľký problém, ale zrnko objavu je v každom probléme.  
 

Ak sa chcete naučiť plávať, smelo vojdite do vody; 

ak sa chcete naučiť riešiť úlohy, riešte ich. 

Matematika je riešenie problémov. Učte žiakov 

rozmýšľať. Pre dômyselnosť a dôvtip musí byť 

v matematike miesto. 

Treba motivovať nie vynútením, askézou, ale 
zaujatím a podaním problému zvnútra. 
Vyučovanie nie je veda; to je umenie. Ak by 
vyučovanie bola veda, tak bude obsahovať najlepší 
spôsob vyučovania a každý človek by sa musel učiť 
tým spôsobom. Vyučovanie nie je veda, je tam veľa 
možností pre osobné rozdiely…            
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János BOLYAI  
(15.12.1802–27.1.1860) 

 
Po úspešnom štúdiu na gymnáziu nešiel pre nedostatok 

prostriedkov študovať na univerzitu. Absolvoval 

vojenskú inžiniersku akadémiu vo Viedni (1818–1823). 

Viac ako päť rokov spracúval výsledky svojich geometrických 

predstáv. Už pred rokom 1823 zanechal pokusy o dôkaz piatej 

Euklidovej axiómy, uvedomil si jej nezávislosť a začal budovať 

geometriu bez nej. V roku 1832 vyšla kniha jeho otca Farkaša  

s 23–stránkovým Jánošovým dodatkom, vykladajúcim absolútne 

pravdivú vedu o priestore. Svet sa dozvedel o novom svete. Považujem 

tohto mladého matematika za génia prvého rádu (C. F. Gauss). 

Maďarský vojenský inžinier János Bolyai, v izolácii od vedeckého 

sveta, dokázal vybudovať netradičné matematické predstavy, v ktorých neplatilo tvrdenie 

o existencii práve jednej rovnobežky prechádzajúcej daným bodom k danej priamke. Neskôr si 

preštudoval práce ruského matematika Lobačevského a priznal prvenstvo jemu. 

Trpko znášal nepochopenie a stratu prvenstva v poznaní novej geometrie. 

Z matematiky už viac nič nepublikoval. Veril, že veda prehlbujúc poznanie 

prírody a spoločnosti, je prostriedkom pre dosiahnutie ľudského šťastia. János 
Bolyai zostal ku koncu života celkom osamelý.  

 

Z myšlienok 
 

 Z ničoho som stvoril nový, iný svet. Ako vám to mám vysvetliť, ako sa mám s vami 

podeliť s tým, čo len vo mne svieti?  

 

 Všetko so všetkým sa stretne vo víchrici a strachu v ohnutom priestore. 

 

 Ten, kto okolo seba nenašiel lásku, skôr či neskôr vyvolí si ľudstvo, svoj osud 

zviaže s hviezdami a po pravde a kráse bude vyznávať dobro.  
 

 Blaho pre jednotlivcov možno priniesť a udržať len vtedy, ak sa dostane pre 

všetkých a nikto nemôže byť dokonale šťastným, ak neuvidí zaistené blaho pre 

všetkých ostatných.  
 

 Vo vede práve tak ako v samotnom skutočnom živote, je dôležité, aby to, čo je 

nutné a všeobecne užitočné, i keď ešte nie je dosť jasné, bolo zodpovedne 

vysvetľované a aby chýbajúci alebo skôr driemkajúci zmysel pre pravdu a právo 

bol vyburcovaný, náležite utvrdzovaný a podporovaný.  

 

 
Nie proti pravde rebelujem!  

     Len proti jedinej ceste k nej.  
 

 

 

 

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://gamma.im.uj.edu.pl/complex2001/cd2005mat/mat/ciekawostki/kalend/poczet/bolyai/ro_bolya.jpg&imgrefurl=http://gamma.im.uj.edu.pl/complex2001/cd2005mat/mat/ciekawostki/kalend/poczet/poczet.htm&usg=__CNO7XuGdH0Vf0vjvvPpPiJIJ0Y8=&h=353&w=259&sz=29&hl=sk&start=162&tbnid=HpoYzjTL-H_L4M:&tbnh=121&tbnw=89&prev=/images?q=J%C3%A1nos+BOLYAI&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=144
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Jan Evangelista PURKYNĚ  
(17.12.1787 − 28.7.1869) 

 

Český prírodovedec a lekár študoval a pôsobil 

na piaristických školách. Vyštudoval pražskú 

filozofickú fakultu, neskôr aj  pražskú lekársku 

fakultu. Stal sa (1823) profesorom fyziológie. Fyziológiu chápal  

ako experimentálnu vedu v ,,jednote telesného a duševného“.   

Jeho vedecké práce presahujú do anatómie, histórie, embryológie, 

farmakológie, práve tak ako do botaniky, chémie, fyziky a mnohých 

ďalších.  Je viac než tridsať pojmov biologickej a lekárskej 

terminológie, ktoré pripomínajú Purkyňove 

zásluhy o vedu a ktoré pritom ani zďaleka 

nevyjadrujú šírku jeho objaviteľských prác. 

Stal sa ústrednou osobnosťou v procese 

vytvárania pevných inštitucionálnych, organizačných a tiež filozofických 

základov novovekej českej prírodovedy a medicíny a významnou osobnosťou 

českej kultúry a politiky v najširšom zmysle slova. 

http://www.cls.cz/o-zivote 
 

Z myšlienok 
Fysiologie není již věda pouhých pojmů, která na základě 

historicko-literárního podání z mladíka učeného muže udělá. Ona 

jest věda reální, vedle teorie k níž pracuje, otvírá se jí široké pole 

praktické činnosti, kde musí všecky síly těla i duše, obratnost ruky, 

bystrost smyslů s živým pochopením, hlubokým bádáním, 

vznešeným přemýšlením v jedno spojovati, aby se předmětu svého 

– života organického – plně a celistvě zmocnila. 

Úlohou lékaře je život nejen obnovovat a na krátký čas 
udržet, ale chránit před porušením a k vrcholu 
obdivuhodné dokonalosti a krásy přivádět... 
Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, 

kolik síla zraku jeho snésti může 
 

Působil jako profesor na univerzitě ve Vratislavi (tehdy pruské Breslau, dnes Wrocław),  
a od roku 1850 na univerzitě v Praze. 

Roku 1853 založil, dodnes vycházející časopis Živa. 
V roce 1832 získal svůj první výkonný mikroskop, který mu dopomohl k jeho nejvýznamnějšímu objevu – 

funkce buněk a jejich význam pro život. Výsledek své dlouholeté práce prezentoval (1837)  
na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze. 

Ve 40. letech 19. století sestavil kinesiskop, takže se zapojil i o rozvoj animovaného filmu. O necelých 20 let 
později použil během výuky kotouč zobrazující animovanou sekvenci činnosti lidského srdce. 

 

Nejlepšími silami duchovními utvoří se národní akademie. Takový skutek 
nevycházej od velení mocnáře, nebudiž věcí vyšších stavů nebo boháčů, 
nebo výsledku privátní obliby vědecké, nýbrž ctností a skutečností národa, 
jenž ve všech svých i nejmenších údech povolání cítí, státi se nástrojem 
moci, která v lidstvu co věda působí a je, prese všecka pokolení 
k největšímu uvědomění sebe a obkličující přírody přivádí...  
 

Vidím hranice svého rozumu, ale nevidím hranice lidského rozumu.        

http://www.cls.cz/o-zivote
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William THOMSON (lord KELVIN) 
(26. 6. 1824 – 17. 12. 1907) 

 

Bol pôvodom Škót narodený v Írsku, štvrtý zo 

siedmych detí učiteľa matematiky. Vyštudoval 

univerzitu v Cambridgi (1845). V Glasgowe 

sa stal profesorom prírodnej filozofie (1846). 

Tam vytvoril prvé fyzikálne laboratórium  

a pôsobil až do dôchodku (1899). Bol  

prezidentom Londýnskej kráľovskej 

spoločnosti (18901894). Stal sa rytierom 

kráľovnej Viktórie (1866) a neskôr (1892) 

šľachticom s titulom lord Kelvin of Largs 

(Kelvin je meno riečky pretekajúcej cez 

Glasgow). Na jeho pamiatku je pomenovaná 

jednotka teplotného rozdielu. Je pochovaný  

pri Newtonovej mohyle vo Westminsterskom opátstve.  
 

Z myšlienok a diela  
 

Na teoretické skúmanie vlastností elektrického prúdu použil matematické Fourierove rady. 

Zdôvodnil kmitavý výboj leydenskej fľaše (odvodil vzorec pre určenie periódy kmitov). Skúmal 

elektrický odpor vodičov a vynašiel na to aj prístroj. Zhotovil prvé ampérmetre a voltmetre. 

Zdokonalil námorný kompas, hĺbkové sondovacie zariadenie, aj prístroj 

na meranie atmosférickej elektriny. Získal ďalších 70 rôznych patentov. 

Prispel k rozvoju telegrafie, plánoval a zúčastnil sa kladenia podmorského 

kabelu medzi Európou a Amerikou. Pochopil, že teplota je prejavom 

pohybu častíc a spoznal, že musí existovať dolná hranica ochladenia 

telies, teda prirodzená teplotná nula (-273,15º C). Zaviedol absolútnu 

teplotnú stupnicu (1848). V práci O dynamickej teórii tepla (1851) 

sformuloval (nezávisle od R. Clausia) druhú termodynamickú vetu. 

Študoval aj šírenie vĺn na povrchu vody, vírivé pohyby, prílivy a odlivy.  
 

Iba fyzika je veda. Všetko ostatné je zbieranie známok.  
 

 Všade okolo seba nachádzame presvedčivé dôkazy o rozume a múdrej 

účelnosti vecí, ktoré poukazujú na to, že v celej prírode účinkuje slobodná vôľa 

a zároveň nás učí, že všetky živé bytosti závisia od večného Stvoriteľa a vládcu.  

 Ak môžeš to, o čom hovoríš, zmerať a vyjadriť v číslach, tak niečo o tom vieš,  

ale keď to zmerať nemôžeš, keď to nemôžeš vyjadriť v číslach, tak tvoja znalosť  

je slabá a neuspokojivá.  

V hĺbke srdca som bol vždy námorníkom.                                                                                                      
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Michel QUOIST 
(18.6.192118.12.1997) 

 

Francúzsky kňaz a spisovateľ sa narodil i zomrel  

v Le Havre. Na Katolíckom inštitúte v Paríži 

získal doktorát sociálnych vied. Koordinoval 

mládežnícke hnutia, otvoril centrum pre mládež. 

Snažil sa prehlbovať náboženský život kresťanov, 

znepokojoval ich svedomie pre väčšiu angažovanosť v živote 

s evanjeliom. Napísal napr. Setkání (Prières), Mezi člověkem a Bohem 

(Réussir), Kristus uprostřed světa (Le Christ est 

vivant), Bůh mě čeká (Dieu m’attend), Povídej mi o 

lásce (Parle-moi d’amour). Jeho publikácie boli 

preložené do 27 jazykov. Bol aj v Československu 

(1968). 
 

Z myšlienok 
 Ak človek „stráca ducha“, stráca všetko. Už nie je človekom. Duch je to hlavné. 

Myšlienka vzniká z ducha z myšlienky získava hmota pod rukou človeka tvar 

a stavba rastie... Duch prebúdza v inom duchu lásku, ľudia sa spájajú a ľudstvo  

a stáva spoločenstvom.  

 Ak otvoríš svoju dušu Bohu, posilníš sa Jeho silou a tvoja citovosť aj telo budú 

v tvojich rukách, pretože tvoje ruky budú v Jeho rukách.  

 Musíš vytvoriť reťaz. Predovšetkým s tými, ktorých ruky sa môžeš dotknúť. 
S najbližšími: svojou rodinou, spolubývajúcimi, so susedmi, so spolužiakmi... 
Otvoriť sa Bohu a ľuďom, stretnúť sa s Bohom a ľuďmi v spoločenstve... 

 Ak prejdeš väčší kus cesty, obzri sa. Pozri sa na svoju cestu. Pochopíš, prečo  

ťa Boh zvlášť chránil a potom mu bez výhrad budeš môcť vysloviť svoju vďaku. 

 Naozaj skromný človek sa nezľakne ničoho, ani seba; ani svojich hodnôt, 

ani hraníc možností; ani druhých; ani vecí. Bojí sa Boha. 

 Radosť začína práve v okamihu, keď si sa vzdal pokusu hľadať šťastie a snaží  

sa ho darovať druhým. 

 Buď každý večer pripravený opustiť svoje starosti, pravé i falošné obavy. 

Odovzdaj ich s pokojom do rúk Pána, aby si sa ráno zobudil bez nepokoja,  

nový a čistý, pre život, ktorý ťa očakáva. 

 Nie sú to veci, ktoré sú pripútavajú k tebe, si to ty, ktorý sa pripútavaš k veciam. 

Vydávaš sa im do otroctva. 

 Krása tela je cesta, ktorá má viesť ku kráse duše, a krása duše je cesta, ktorá 

vedie k Bohu. Nezostávaj stáť na ceste; prišiel by si o to hlavné. 

 Úplne dospelý budeš až sa rozhodneš pravidelne sa zastavovať 

a čestne pozorovať svoj život, aby si mohol posúdiť očami svojho 

ducha, a potom sa slobodne rozhodnúť ako žiť. 

 Existuje iba jediný prostriedok ako nepremárniť svoj život: vložiť 

ho úplne a osobne do prítomného okamihu a dať tak odpoveď  

na nekonečnú Lásku, ktorá pozýva v hĺbke srdca každého z nás. 

 Neľutovať minulosť a nebáť sa budúcnosti v oddanosti 
a dôvere v Boha, to je láska. 

http://www.pendleburys.com/?page=shop/flypage&product_id=1152370&keyword=france&searchby=keyword&offset=0&fs=1
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Heinrich BÖLL  
(21.12.1917 – 16.7.1985) 
 

Za literárnu tvorbu, ktorá spojením 

širokej dobovej perspektívy a citlivej 

schopnosti charakterizácie prispela 

k obnove nemeckej literatúry, získal 

(1972), ako prvý nemecký autor, 

Nobelovu cenu. Bol aj (1971–1974) prezidentom 

Medzinárodného PEN klubu. Patrí medzi 

najvýznamnejších spisovateľov povojnovej literatúry  

v Nemecku. Zobrazil následky vojny, biedu, chudobu, 

zúfalstvom poznačený život ľudí zasiahnutých vojnou. 

Snil o tom, že sa ľudia poučia zo zločinov a útrap a že 

nepripustia obnovu starej spoločnosti, z ktorej vykvitol 

fašizmus, že vykročia k dôkladnej a hlbokej premene vecí 

verejných, kde už nebude mierou moc alebo zisk, ale vzájomná ľudskosť. Jeho 

humanita sa odrážala v citlivosti a úcte k jednoduchému človeku. Napísal úspešné 

romány, novely, poviedky aj rozhlasové hry, eseje i preklady. Z diela: Kde si bol 

Adam?; A nepovedal jediné slovo; Biliard o pol desiatej; Klaunove názory; Skupinový 

portrét s dámou; Stratená česť Kataríny Blumovej; Ženy v údolí Rýna; Otvorené listy 

Nemcom. Dokázal nemeckú literatúru navrátiť do európskych a svetových súvislostí. 

Svůj vynikající talent osvědčuje Böll tím, že ačkoli zdánlivě zachycuje jen povrch 
jevů, dovede proniknout touto metodou k jejich podstatě, která z proudu jeho 
vyprávění co chvíli probleskuje se vší svou poetickou naléhavostí (E. Goldstücker). 

 

Z myšlienok 
 

Malá láska sa môže za určitých okolností zvrhnúť na  
veľkú nenávisť, veľká láska iba na úplnú rezignáciu. 
 

Je dosť trpké dopustiť sa hlúpostí, ale ešte trpkejšie sú 
zbytočné hlúposti. 
 

Politika je vždy príliš neskoro podložená rozumom. 
 

Sloboda sa nikdy nedaruje, vždy sa len získava. 
 

Vôbec netušíme, aká veľká je dôvera, ktorú nám dávajú 
deti a ako rýchlo sa premárni. 
 

Pre každého človeka existuje príležitosť – kresťania 
tomu hovoria milosť. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1971
http://sk.wikipedia.org/wiki/1974
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Biliard_o_pol_desiatej&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaunove_n%C3%A1zory&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_portr%C3%A9t_s_d%C3%A1mou&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Skupinov%C3%BD_portr%C3%A9t_s_d%C3%A1mou&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDeny_v_%C3%BAdol%C3%AD_R%C3%BDna&action=edit&redlink=1
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/4271
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/4274
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/4281
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/4281
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cCaXsjNsHrbLTM&tbnid=kmRit93m7x_DKM:&ved=0CAcQjRw&url=http://afueradenuestrasjaulas.blogspot.com/&ei=5b82VNjyIcjtO56pgbgP&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNEHMzNpd_K7syHhVHbYYR-hSFyIVg&ust=1412960195663563
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RAMANUJAN − osobný priateľ každého prirodzeného čísla 
 

Srínivasa Ramanujan (22.12.1887−26.4.1920) pochádzal z mestečka Eroda  

v južnej Indii, z rodiny chudobného brahmínskeho úradníka. Vychodil základnú  

i strednú školu. Svet matematiky sa mu otvoril po zoznámení sa s knižkou G. Carr: 

Zhrnutie základných výsledkov teoretickej a aplikovanej matematiky. Obsahovala 

6155 viet bez dôkazov. Mladý Ramanujan sám odhalil Eulerovu formulu spájajúcu 

exponenciálne a trigonometrické funkcie. Potom, keď mu ukázali riešenie 

kubickej rovnice, on sám našiel svoju metódu na riešenie rovníc štvrtého stupňa. 

Urobil skúšky na univerzitu v Madráse, ale pre slabé vedomosti z angličtiny 

neuspel na vysokoškolských nematematických skúškach. Oženil sa (1909),  

získal miesto účtovníka v prístave. 

   Napĺňal svoj život matematikou. Svoje výsledky si značil do zápisníkov  

(tri poznámkové zošity boli preplnené viac než 4000 pozoruhodnými matematickými 

vzťahmi), postupne sa stával indickým matematickým géniom, ktorý publikoval  

v časopise Indickej matematickej spoločnosti. Zdalo sa, že už poznal to, čomu sa učil. 

Aj známi indickí matematici spoznali, že bez štipendia môže ochabnúť prirodzená 

Ramanujanova schopnosť matematického myslenia. Presvedčili ho, aby napísal 

Hardymu (v liste boli aj slová: ...nemám univerzitné vzdelanie ... venoval som celý 

svoj voľný čas práci  v matematike... našiel som si svoju vlastnú cestu... vymýšľam si 

smer výskumu, sám... som chudobný a ak by ste v tom našiel niečo cenné, rád by som 

to publikoval...). Ramanujan dostal pozvanie do Anglicka, prekonal aj kastovné 

ťažkosti s vycestovaním z Indie. Od roku 1914 do 1919 bol v Cambridge. 

   Jednoduchý, skromný, neskúsený Ind s úžasnou schopnosťou vnímať vzájomné vzťahy medzi číslami, 

algebraickými vzťahmi a transformáciami nekonečných radov sa stal uznávaným profesionálnym 

matematikom spolupracujúcim s Hardym a Littlewoodom. Stal sa členom Trinity College (1914) a neskôr  

aj Londýnskej kráľovskej spoločnosti (1918). Od roku 1917 bol nevyliečiteľne chorý, vo februári 1919 

odcestoval z Anglicka, zomrel na predmestí Madrásu. Slávny Hardy o ňom povedal: "... naučil som sa  

od neho viac ja ako on od mňa... bol najpozoruhodnejším matematikom akého som kedy poznal ... 

bol normálnu ľudskou bytosťou a veľkým matematikom... nezabudnuteľní objavitelia si skoro vždy zaslúžia 

úctu." V roku 1927 vyšli Ramanujanove zobrané spisy, v roku 1957 aj jeho zápisníky. Hardy napísal o ňom 

knihu (1940). Od roku 1961 udeľuje indická Akadémia vied Ramanujanovu medailu za vedecké úspechy  

vo fyzike, chémii a v matematike. 

   Ilustrujme nezvyčajné Ramanujanove schopnosti príhodou, ktorú s ním zažil G. Hardy. Pri návšteve svojho 

chorého priateľa mu oznámil, že pricestoval taxíkom, ktorý mal číslo 1729 (=7 ∙ 13 ∙ 19). Podľa Hardyho je 

toto číslo bezvýznamné. Ramanujan však bez prípravy spoznal zaujímavú vlastnosť tohto čísla: je to 

najmenšie číslo, ktoré je dvakrát súčtom dvoch tretín mocnín (1729 = 10
3
 + 9

3
 = 12

3
 + 1

3
).  

Hardy sa musel zamýšľať asi polrok, aby sa o tom presvedčil a vedel to dokázať. 

   Ramanujan zostane na dlhú dobu najlepším znalcom reťazových zlomkov.  

Bol prirodzeným matematickým géniom ako Gauss alebo Euler. Mal úžasnú pamäť 

pre čísla a vnímal ich ako duchovných priateľov. Možno je neprekonateľný  

vo vhľade do algebraických matematických formúl. Napriek niektorým formálnym 

nedostatkom v dôkazových postupoch a presných matematických technikách 

ovplyvnil rozvoj analytickej teórie čísel, teóriu eliptických funkcií, postupy na 

sčitovanie divergentných radov, vyčísľovanie určitých integrálov a funkcionálne 

vyjadrenie dzeta funkcie. Ukázal celý rad pozoruhodných kongruencií  

i asymptotických odhadov. Mal úžasný vhľad do vlastností čísel. Vymyslel si  

a vynašiel nezvyčajným spôsobom problémy, ktoré sú ešte stále pre nás nečakaným prekvapením. 

   Zdroj a povaha Ramanujanových schopností sú tajomné. Jeho predstavy boli zmesou číselných úvah, 

intuícii a indukcií, ktoré často nedokázal súvislo popísať. Nikto nevie ako prichádzal na svoje matematické 

výsledky. Jeho mozog fungoval pre nás úplne nepochopiteľným spôsobom. Asi ešte nikdy sa ľudský duch 

nepovzniesol tak vysoko s takou malou predbežnou vzdelanostnou podporou. Presvedčil nás o nezvyčajnej 

ľudskej schopnosti zovšeobecňovať, modifikovať hypotézy, uplatňovať kapacitu pamäti, vytušiť vlastnosti 

matematických formúl. "Zdá sa, že to bol formalista, ktorý sa zaobišiel bez logiky, experimentátor, ktorý 

neprihliadal k fyzikálnej realite, prieskumník kráľovstva čísel" (J. D. Barrow). Ramanujan zostane 

 asi navždy nenapodobiteľným príkladom budovateľa krásnych matematických formúl.      

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://img.timeinc.net/time/time100/scientist/images/raman.jpg&imgrefurl=http://www.time.com/time/time100/scientist/other/unsung4.html&usg=__xXCmMpHIgKQMgEHpZxbJgU2ne3U=&h=220&w=193&sz=13&hl=sk&start=116&tbnid=QAEb448O8ZEkfM:&tbnh=107&tbnw=94&prev=/images?q=Sr%C3%ADnivasa+Ramanujan&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=100
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.astro.com/imwiki/adb/with/thumb019536.jpg&imgrefurl=http://www.astro.com/astro-databank/Ramanujan,_Srinivasa&usg=__4Na4oknayuCylNPGllSPLyiMo9Q=&h=216&w=180&sz=10&hl=sk&start=117&tbnid=_tz_a9QkO27v_M:&tbnh=107&tbnw=89&prev=/images?q=Sr%C3%ADnivasa+Ramanujan&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=100
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Vojtech JARNÍK   nezabudnuteľný učiteľ matematiky 
 

V meste na Vltave 
Praha bola mestom jeho detstva, štúdií, vedeckých úspechov a pedagogickej činnosti. Narodil sa  

22. decembra 1897 v rodine profesora románskej filológie Karlovej univerzity. Po úspešnej 

maturite (1915) štúdiom na univerzite získal spôsobilosť vyučovať matematiku a fyziku. V rokoch 

1919–1921 ako asistent J. Vojtěcha (18791953) učil na technike v Brne. Získal doktorát (1921)  

a nastúpil na prírodovedeckú fakultu UK v Prahe ako asistent prof.  K. Petra (18681950). Roky 

1923 až 1925 a 1927/28 strávil na študijnom pobyte u nemeckého matematika E. Landaua  

v Göttingene. Získal (1925) právo prednášať na VŠ. Tridsaťjedenročný Jarník bol menovaný 

mimoriadnym profesorom (1929) a neskôr (1935) riadnym. V rokoch 19271938 napísal 51 pôvod- 

ných vedeckých prác, napr. aj s W. Sierpińskim. Zastával akademické funkcie, bol prodekanom  

i dekanom prírodovedeckej fakulty, prorektorom univerzity. Zomrel 22. septembra 1970 v Prahe. 
 

Práca pre matematickú vedu 
Svetové meno získal V. Jarník prácami z analytickej teórie čísel a teórie reálnych 

funkcií. Venoval sa hlavne teórii mrežových bodov vo viacrozmerných elipsoidoch, 

teórii diofantovských aproximácií, geometrii čísel. Dômyselne kombinoval klasické 

metódy s modernými metódami množinovej matematiky. Napísal okolo 90 

originálnych vedeckých prác a monografií. Spolu s E. Čechom položili základy 

obdobia svetového uznania československej matematiky. Pätnásť rokov viedol 

Jarník matematickú časť Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky, neskôr  

aj Czechoslovak MathematicaI Journal. Bol v redakčnej rade poľského časopisu Acta Aritmetica. 

Za výsledky svojej matematickej činnosti bol prijatý za riadneho člena Českej akadémie vied a 

umení (1946) a ČSAV (1952). Bol laureátom štátnej ceny (1952), dostal Rád práce (1958) a Rád 

republiky (1967). Získal striebornú medailu ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo i čestný doktorát 

Karlovej univerzity (1968). Čestným členom JČSMF sa stal r. 1962. 
 

Úspešný učiteľ 
Učiteľskej činnosti sa venoval akademik Vojtech Jarník, významný český matematik a láskavý 

vysokoškolský profesor s neobvyklým zaujatím. Vyžaroval hlbokým vzdelaním a ušľachtilým 

duchom. Jeho výklad bol jasný, prehľadný, veľmi pestrý. Myšlienkovo a logicky vybudovaný  

do všetkých podrobností. Vedel dobre štylizovať, jeho prednášky boli dobre premyslené. Ako dobrý 

znalec moderných matematických disciplín vedel znamenite vystihnúť a rozlíšiť podstatné od 

nepodstatného. Rozpracoval prednášanú problematiku do podrobností so zmyslom pre celkové 

súvislosti. Teoretický výklad spájal s praktickým použitím a numerickým vyčíslením. Často 

prinášal neformálne predstavy o danej učebnej látke. K zvýšeniu úrovne VŠ-štúdia prispel Jarník 
učebnicami matematickej analýzy [Úvod do diferenciálneho počtu (1946), Úvod do integrálneho 

počtu (1948), Diferenciálny počet (1953), Integrálny počet (1955)]. Vynikajú plynulým slohom  

a živým elegantným spôsobom vyjadrovania. Matematická prednáška má jednu charakteristickú 

vlastnosť. Správne a účelne urobený reťazec úsudkov vedie s naprostou 

spoľahlivosťou od predpokladov vety k jej tvrdeniu. Ale naopak, ak urobíme čo len 

jednu chybu alebo ak nenájdeme v niektorom mieste myšlienkového reťazca účelné 

pokračovanie, ktoré povedie k cieľu, zrúti sa celý dôkaz poučky či riešenia problému. 
 

Citlivá zodpovednosť      
Mal vypestovanú vnútornú morálnu silu i osobnú disciplínu. Jeho ozdobou bola rozvážnosť, 

vecnosť a zodpovednosť. Netúžil po funkciách, ale vedel byť uvedomelý pre občiansku povinnosť. 

Citlivý prístup a takt k ľuďom, rozhľadenosť v kultúre i vrelý vzťah k hudbe boli neodmysliteľnou 

súčasťou jeho osobnosti. Vojtech Jarník, sa stal učiteľom matematiky, vedcom i človekom, na 

ktorého sa nezabúda. Akademik Štefan Schwarz (19141996), významný slovenský matematik, 

absolvent pražskej univerzity, ocenil rýdzi profil V. Jarníka: „Vidím pred sebou človeka s hlbokým 

ľudským cítením, človeka čistého charakteru, s akým som sa v živote len málokedy stretol.“   
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Aurel STODOLA 
(* 10. 5. 1859 − † 25. 12. 1942) 
 

Slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie 

parných a plynových turbín vychodil ľudovú 

školu v Liptovskom Mikuláši, nemeckú 

reálku v Levoči, maturoval na maďarskom 

gymnáziu v Košiciach. Študoval na technike 

v Budapešti a od roku 1877 strojné inžinierstvo v Zürichu. V rokoch 

1880−1882 pracoval v Strojárňach štátnych uhorských železníc v 

Budapešti. V štúdiu pokračoval (1883) na technike v Charlottenburgu  

a ukončil ich (1884) na Parížskej Sorbone. Ako vynikajúceho odborníka 

ho (1892) Vysoká škola technická v Zürichu pozvala na novozriadenú 

katedru stavby strojov. V roku 1893 sa tam stal profesorom a prednášal 

tu do roku 1929. V svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť 

teórie automat. regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie  

a stavby parných a spaľovacích turbín. Švajčiarsko sa stalo jeho druhou 

vlasťou. „ ... moje city nikdy neochabli pre môj národ, z ktorého pochádzam. Keď som dostal 

pozvanie na vysokú školu v Zürichu, svoj pôvod som jasne zdôrazňoval a od tých čias ho vždy 

potvrdzujem... (Stodola v liste J. Hroncovi). Technik Aurel Stodola zomrel v Zürichu a jeho telesné 

pozostatky boli (1989) prenesené a pochované v Liptovskom Mikuláši. 

 

 
Najväčšie úspechy dosiahol v odbore 
parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie 
dali základ tomuto odvetviu strojárstva. 
Jeho vrcholné dielo Die Dampfturbinen und 
ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen  

(Berlín 1903) − Parné turbíny a ich 
výhľady ako strojov poháňaných 
tepelnou energiou  a bolo preložené  
aj ďalších jazykov. 
 

V švajčiarskej strojárni Brown-Boveri & Cie – v ktorej sa ako v prvej na európskom 
kontinente rozbehla výroba parných turbín, na centrálnom mieste visel portrét 
Aurela Stodolu s nápisom Otec konštruovania parných turbín. 
 

Dostal (1909) najvyššie vyznamenanie nemeckých inžinierov Grashofovu medailu  
a v Anglicku (1940) najvyššiu poctu – zlatú medailu J. Watta. 
 

Plaketu A. Stodolu, udeľuje Slovenská akadémia vied za zásluhy v technických vedách. 
 

I keď hlavnou hnacou silou jeho práce bola kvitnúca tvorivá činnosť, predsa bola 

jeho sila v neustálej túžbe po poznaní a v mimoriadnej jasnosti jeho myslenia  

(Albert Einstein k Stodolovej sedemdesiatke). 
 

Aurel Stodola je pýchou terajšieho inžinierstva celého sveta a my Slováci môžeme  

byť na neho hrdí. Jeho meno každý dobre zná, preto tým viac vy ako budúci slovenskí 

inžinieri musíte si toto meno dobre zapamätať (J. Hronec; 1939, na imatrikulácii). 

http://www.velkaepocha.sk/images/stories/News/2009/04/20090415_Stodola.jpg
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Charles CHAPLIN  
(16.4.1889–25.12.1977) 

 

Známy herec, scenárista, režisér, 

producent preslávený filmovou 

groteskou, uzrel svetlo sveta 

v Londýne. Vyrastal v chudobinci, živil sa v rôznych povolaniach. 

V Spojených štátoch amerických (od 1914) využil v krátkych nemých 

filmoch svoj neobyčajný komický talent, použil slávny kostým 

a vytvoril obrazový postoj Večný tulák Charlie. Založil (1918) 

vlastnú filmovú spoločnosť. K jeho najznámejším filmovým dielam 

patria Kid, Zlaté opojenie, Svetlá veľkomesta, Moderná doba, 

Diktátor, Svetlá rámp, Kráľ v New Yorku.  Od roku 1952 žil   

vo Švajčiarsku, v roku 1972 získal Oscara za celoživotné dielo 

i šľachtický titul od kráľovnej Alžbety II. 

(1975). Bol štyrikrát ženatý a mal 11 detí. 

Stal sa jednou z najznámejších postáv filmovej grotesky a patrí   

k najväčším osobnostiam svetovej kinematografie. 
 

Z myšlienok 
 

 Musíme sa smiať svojej bezmocnosti voči prírodným silám, lebo by sme sa 

zbláznili. 

 Nie je žiadne umenie byť mladým, ak máme 24 rokov...  Mladosť je hodnota,  

ktorá sa stráca každým dňom... Mladosť by bola krásna doba, keby prišla  

v živote až neskôr. 
 

 Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac než stroje potrebujeme ľudskosť. 

Viac než bystrosť potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme 

všetko. 

 Celé tajomstvo môjho úspechu je v tom, že som prijal niekoľko jednoduchých 

právd o ľudskej povahe. 
 

 Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým. 

 Dedičnosť je to, v čo veríme, ak máme inteligentné deti. 

 Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej strávim zvyšok života. 

 Všeobecný súhlas nie je často nič iné než všeobecný omyl. 
 Všetko, čo potrebujem na natočenie komédie, je park, policajt a krásne dievča. 

 Deň bez smiechu je premárnený deň. 
 

 Ži podľa svojej viery. Rob čo ti radí srdce... Ľudský život je 
divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez predchádzajúcich 
skúšok. Spievaj, smej sa, tancuj, maj rád... skôr, než spadne 
opona a hra skončí bez potlesku. 

 

 Život je pes a my sme pouličné lampy.  
 

 Mysli na to, že pri poslednom súde budú všetky tvoje 
filmy znovu premietané.      

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Die%C5%A5a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dospievanie
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Louis PASTEUR   
(27.12.1822–28.9.1895) 

 

 Francúzsky chemik a bakteriológ, položil základy 

stereochémie, imunológie a mikrobiológie. Študoval 

optickú aktivitu kyseliny vinnej. Dokázal, že kvasenie 

je druh látkovej premeny živých organizmov. Vypracoval laboratórne 

metódy pestovania mikroorganizmov. Odhalil spôsoby sterilizácie,  

aj možnosti očkovania proti slezinovej sneti a besnote. Pôsobil ako prof. 

fyziky v Dijone (1848), bol riaditeľom École normale v Paríži (1854), 

profesorom chémie na Sorbone. Od roku 1862 bol členom Akadémie 

prírodných vied, od roku 1873 Francúzskej lekárskej akadémie.  

Od roku 1888 viedol Ústav pre štúdium infekčných chorôb (Pasteurov 

ústav). Ukázal, že poznanie je spoločným dedičstvom celého ľudstva. So svojou trpezlivosťou, 

systematickosťou, neuhasiteľnou vedychtivosťou sa stal symbolom sily ľudského ducha.  

Zanechal svetu nehynúce výsledky svojej práce, ktoré naďalej pomáhajú celému ľudstvu  

v boji proti nákazlivým chorobám. 
 

Z myšlienok 
 

 Na poli výskumu náhoda žičí len pripravenej mysli. Treba byť 

ustavične pripravený na to, čo nám môže priniesť náhoda. 
 

 Nízki duchovia podceňujú vo vede všetko, čo nemá bezprostredné 

upotrebenie. 
 

 Veda by mala byť najvyšším ideálom každého národa, lebo prvou 

bude vždy tá krajina, ktorá v oblasti myslenia a ducha predíde os-

tatných.  
 

 Napĺňajú ma dva hlboké dojmy. Prvý z nich je, že veda nepozná vlasť. Druhý 

dojem je ten, že veda síce nemá vlasť – ale vedec ju má. 
 

 Vedieť žasnúť je prvým pohybom ducha k objavu. 
 

 V oblasti pozorovania náhoda praje len tým, čo sú na ňu pripravení. 
 

 Vážte si kritického ducha. Sám osebe síce neinšpiruje k novým myšlienkam  

alebo grandióznym činom, ale bez neho stojíte na nepevnej pôde. 
 

 Čo sa osvedčí v laboratóriu, osvedčí sa aj v praxi.  
 

 Keď po nekonečnej námahe a úsilí dosiahneme napokon istotu, 

pocítime najväčšiu radosť, akú človek môže zažiť.    
 

 Málo poznania nás od Boha vzďaľuje, veľa vedy nás 
k nemu opäť približuje.            

 

                                                                              

 

 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Louis_Pasteur.jpg
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Tableau_Louis_Pasteur.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tableau_Louis_Pasteur.jpg&usg=__MJxCf225Vlek6Moyl1yYN6k5a-Q=&h=680&w=574&sz=391&hl=sk&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=tPppBs4iM2shtM:&tbnh=139&tbnw=117&prev=/images?q=Louis+PASTEUR&um=1&hl=sk&sa=N&tbs=isch:1&prmd=o
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František SALESKÝ  
(21.8.1567 – 28.12.1622) 

 

Ako potomok šľachtického rodu odišiel študovať filozofiu a právo do Paríža  

a prešiel aj krízou viery, na ktorej sa podieľalo Kalvínovo učenie o predurčení. 

Stal sa právnikom, ale kariéra ho nelákala. Prijal kňazské svätenie (1593), neskôr 

sa stal (1602) biskupom v Ženeve.  Všade kázal, udeľoval sviatosti, navštevoval 

chorých, podporoval chudobných, kam prišiel šíril pokoj a lásku. Často 

zdôrazňoval vnútornú snahu o dokonalú lásku k Bohu a k blížnemu, ktorú kládol 

na prvé miesto. Bol človekom, s ktorým chcel komunikovať každý,  

kto ho spoznal. Mal veľmi bohatú korešpondenciu, napísal okolo 6000 listov, 

ktoré sa neskôr stali základom knihy Filotea. Aj obyčajný človek sa má snažiť 

rásť ku svätosti. K druhým môže byť láskavý a ohľaduplný, sám 

ku sebe prísny. František bol (1877) vyhlásený za učiteľa katolíckej cirkvi. Stal sa patrónom 

žurnalistov (a možno aj bloggerov).  
 

Z myšlienok 

 Boh dal človeku rozum, aby ho viedol... Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, 

slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.  

 Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha...  
 Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah,  

ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť...  
 Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie 

pocítime jeho prozreteľnosť. 
 Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.   

 Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť 

čestnými ľuďmi na zemi... Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme 
totiž v prítomnosti Boha.  

 Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, 

ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.  

 Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste  
a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre.  

 Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť 

jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné 

nedokonalosti... Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme.   

 Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom 

sa o dokonalosť odvážne usilujme. 

 Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, 
kde je naviazanosť na svetské veci... Nech si svet kričí koľko 
chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia 
vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.  

 Všetko, čo pomáha pozdvihnúť srdce k Bohu, je modlitbou... 

Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý 

jediný je živou radosťou a útechou... Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu  

ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom. 

 Kresťanská dokonalosť nespočíva v tom, že nemáme priateľstvá, ale že naše 

priateľstvá sú dobré a sväté... Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého...  
 Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý. 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Riadenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krit%C3%A9rium
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Arthur S. EDINGTON 
(28.12.1882  22.11.1944) 

 

V roku 1919 publikoval výsledky merania  

zo zatmenia Slnka (29.5.1919), ktoré 

potvrdili ohyb svetla v gravitačnom poli 

Slnka ako dôsledok Einsteinovej všeobecnej 

teórie relativity. Odhalil vzťah medzi 

hmotnosťou a svietivosťou hviezd (1924) a vytvoril teóriu ich 

vnútornej štruktúry (Internal Constitution of the Stars; 1926). 

Vypracoval teóriu pulzujúcich premenných hviezd. 

Propagoval Einsteinovu teóriu relativity a jej aplikácie 

v kozmológii. Britský astrofyzik a filozof vedy bol 31 rokov 

riaditeľom astronomického observatória v Cambridge. Stal sa jedným  

zo zakladateľov modernej astrofyziky. Bol presvedčený o tom, že pravda nepozná 

hranice. Vedel zrozumiteľne vykladať získané vedecké poznatky aj laikom. 
 

Z myšlienok 
 

 Veda je ako ostrý nástroj, s ktorým sa ľudia 
hrajú ako deti a porežú si prsty. 

 
 Moderná fyzika nás neodvádza od Boha, ale naopak, nevyhnutne 

nás vedie bližšie k Bohu. 
 
 Ani jeden hlásateľ ateizmu nebol prírodovedcom,  

všetci boli len priemernými filozofmi. 
 
 Počiatok vesmíru pred nás kladie neprekonateľné 

ťažkosti, ak sa na vec nezačneme dívať ako na 
nadprirodzenú udalosť. 

 
 Látkou sveta je látka Ducha. 
 
 Každá hmota je duch.  
 

 Páni,  
ak to neviete vyjadriť v číslach,  

nie je to veda. 
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Alfred North WHITEHEAD   
(15. 2. 1861 –  30. 12. 1947) 

 

 Anglický filozof, matematik, logik vyštudoval Trinity 

College v Cambridgii, pôsobil ako profesor matematiky, 

stal sa aj profesorom filozofie na Harvardskej univerzite. 

Svoj hĺbavý svetonázor vyložil hlavne v dielach Veda a moderný svet, Proces 

a realita, Dobrodružstvá ideí. Spolu s B. Russellom vydal trojzväzkové Principia 

Mathematica (1910–1913), aby upevnili a zjednotili logické základy matematiky. 

Matematiku chápal ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha. Vytrvalo hľadal 

hlboké súvislosti medzi vedou, moderným svetom i náboženstvom (Funkcia rozumu, 

Príroda a život, Mody myslenia). Vedu možno chápať ako štúdium všeobecných 

podmienok, skúmanými s cieľom riadiť fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom 

jedného typu základnej skúsenosti ľudstva, je reakciou ľudskej povahy na jej hľadanie Boha. Prirodzený 

život vnímal ako vnútorné dozrievanie hodnôt (Každá ľudská bytosť je zložitejšia než akýkoľvek sociálny 

systém, ku ktorému patrí). Snažil sa duchovný i materiálny svet vnímať a vysvetľovať ako nedeliteľnú 

jednotu. Sila rozumu i nádej lásky sú dobrodružstvom ducha túžiaceho po harmonickom usporiadaní 

zložitých detailov, po najvyššom ohraničení, po autorovi hry, ktorý oddeľuje dobré od zlého. 
 

Z myšlienok 

 Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera 

o vieru... Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami...   

 Matematika je myslenie pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého 

prípadu toho, o čom práve vypovedá... Najväčšie abstrakcie sú tými pravými nástrojmi, ktorými 

kontrolujeme svoje uvažovanie o konkrétnych faktoch... Originalita matematiky spočíva v tom, 

že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania 

ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 

 Vzhľadom k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) vedou v plienkach. 

Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich dvoch tisícročiach bude najväčšou 

novinkou v ľudskom myslení nadvláda matematického rozumu. 

 Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 

poriadku... Každá schéma analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma skutočnosťami: so zmenou 

a pretrvávaním. 

 Vo veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by odsunul nabok všetku nádej na víziu 

harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí 

k sebaúcte intelektu, aby sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 

 Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a uprostred pominuteľného toku 

bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká na svoje uskutočnenie, čosi, čo je 

vzdialenou možnosťou, a predsa je najvýznamnejším z prítomných faktov: je to niečo, čo dáva 

zmysel všetkému pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho vlastníctvo predstavuje 

najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, a zároveň 

beznádejným hľadaním... Existujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, v rámci ktorých 

možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. 

 Ani fyzikálnu prírodu, ani život nemožno pochopiť bez toho, aby sme ich nespojili dohromady 

ako podstatné faktory v skladbe “skutočne reálnych“ vecí, ktorých vzájomné súvislosti  

a individuálne povahy tvoria svet. 
 

 Každý konečný zmysel existuje len ako smerovanie k hodnote,  
ako vnútorné dozrievanie hodnoty. 

 

 Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne spojená so všeobecnosťou 

nazerania. Protirečenie medzi všeobecným dobrom a individuálnym 

záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua je  

všeobecné dobro.              
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