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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.                               Isaac NEWTON (4.1.1643  31.3.1727) 

 

Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového myslenia) 

je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť jednotlivostí sveta... 

Matematika popisuje mimozmysľovú skutočnosť, ktorá existuje 

nezávisle na aktoch aj na dispozíciách ľudskej mysle a je iba 

vnímaná ľudskou mysľou a to pravdepodobne veľmi neúplne.                                         
Kurt GÖDEL (28.4.1906 – 14.1.1978) 

 

Matematická veda ustanovuje nerozdeliteľné celky, organizmus, 

životaschopnosť ktorého je určená spojením medzi jeho čiastkami. 

Nehľadiac na celú mnohotvárnosť vedomostí v rôznych častiach 

matematiky, jasne vidíme totožnosť pomocných logických 

prostriedkov, príbuznosť myšlienok v matematike ako celku, tak aj 

v číselnej analógii v rôznych oblastiach. Tak už môžeme vidieť, že 

čím ďalej sa rozvíja matematická teória, tým harmonickejšie 

a rovnorodejšie stojí jej budova a medzi doteraz rozdelenými vedeckými odbormi sa 

otvárajú neočakávané vzťahy.                               David HILBERT (23.1.1862  14.2.1943) 

 

Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás 

nezávislým, absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto 

absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké životné poslanie... Ten, 

komu je dopriate spolupracovať na budovaní exaktnej vedy, nájde 

svoje uspokojenie a vnútorné šťastie vo vedomí, že vyskúmal, čo sa 

vyskúmať dalo, a v tichosti uctieval to, čo sa vyskúmať nedá. 

Max PLANCK (23.4.1858 – 4.10.1947) 

 

Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... 

Myšlienka tvarí veľkosť človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, 

aby myslel... Celá naša dôstojnosť spočíva v myslení. V ňom sa 

musíme vzopnúť, nielen v priestore a čase, ktoré nedokážeme naplniť. 

Usilujme sa teda, aby sme mysleli správne. V tom je princíp 

mravnosti.                                     Blaise PASCAL (19.6.1623 – 19.8.1662) 

  

Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, 

aby sa cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... 

 musíme ich naučiť samostatne rozpoznávať nesprávne úsudky. 
Bernard BOLZANO (5.10.1781 – 18.12.1848) 

(vybral a zostavil D. Jedinák)  


