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Lev Davidovič LANDAU  
(22. 1. 1908 – 1. 4. 1968)  

 

Ruský fyzik, syn inžiniera na azerbajdžánskych ropných 

poliach v Baku, vyštudoval v Leningrade, na študijných 

pobytoch bol (19291934) v Nemecku, Švajčiarsku, 

Anglicku, Dánsku (navštívil Heisenberga, Diraca, 

Pauliho, Bohra i Borna), pracoval v Moskve (od 1937). 

Po nezmyselnom udaní, že je nemecký špión, strávil asi rok (193839) vo 

väzení. Z väzenia sa dostal na zásah P. Kapicu. Landau sa stal profesorom 

moskovskej univerzity (1943) a členom AV ZSSR (1946). Skúmal teóriu 

pevných látok. Vysvetlil vlastnosti tekutého hélia a vypracoval celú teóriu 

supratekutosti. Rozpracoval termodynamickú teóriu fázových prechodov 

v pevných látkach. Študoval aj javy supravodivosti, zaoberal sa jadrovou 

fyzikou a kozmickým žiarením. Dau, tak ho 

prezývali jeho kolegovia, hovoril veľmi dobre nemecky aj francúzsky.  

Pri skúškach ho pokladali za krutého a neústupného. Spolu s E.M. Lifšicom 

napísali veľmi úspešnú monografiu Teoretická fyzika. Landau bol členom 

Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1960) aj Americkej akadémie vied 

(1960). Za priekopnícke teórie v oblasti nízkych teplôt získal Nobelovu cenu 

(1962). Po autonehode (1961) utrpel ťažké zranenia, bol niekoľkokrát v stave 

klinickej smrti. Podľa jeho posledného názoru neprežil svoj život zbytočne, 

veľa sa mu podarilo. 
 

Z myšlienok 
 

 Hlavné v živote je pravda. V mene pravdy musí byť človek neúprosný sám k sebe. 

Pravda a práca... Vedec má objaviť skutočnú podstatu zákonov prírody, ktoré 

tvoria podstatu zložitých úkazov...Vzhľadom ku krátkosti života si nemôžeme 

dovoliť strácať život na úlohy, ktoré nevedú k novým výsledkom... Vo vede si 

pravda nájde vždy cestu. 

 Teoretická fyzika je zložitá veda a nie každý je schopný ju pochopiť... V článkoch 

Heisenberga a Schrödingera som jasne pocítil silu ľudského génia... Metóda  

je dôležitejšia ako objav, lebo správna metóda výskumu  vedie k novým, ešte 

cennejším objavom... Najlepším sudcom každej teórie je pokus... Treba sa vždy 

usilovať o jasnosť... Vedci majú spolu hovoriť a nie sa pred sebou schovávať... 

Ťažko sa niekto môže stať dobrým odborníkom vo vede alebo dobrým umelcom,  

ak to nie je vec jeho srdca. 

 Nútiť deti, aby robili veci, ktoré považujú za zbytočné a pre nikoho potrebné, 

znamená učiť ich zvyknúť si na to, že idiotská činnosť neznižuje ľudskú dôstojnosť. 

 Existenciu mysliacich strojov možno vysvetliť iba existenciou 

ľudí, ktorí nevedia myslieť. Je úplne zrejmé: stroje nemôžu 

dokázať iba jedno – myslieť. 

 Človek musí vedieť využiť každú možnosť, aby bol jeho život 

výraznejší a zaujímavejší... Keby som mal toľko starostí. koľko 

majú ženy, nikdy by som sa nebol stal fyzikom. 

 Hlavne robte všetko s vášňou a zaujatím, život je potom veľmi 

pekný.   
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 Jan JANSKÝ 
(* 3.4.1873 – † 8.9.1921)  

 

Český neurológ a psychiater. Ako jeden  

z prvých opísal delenie ľudskej krvi  

na štyri základné krvné skupiny I, II, III  

a IV. Označenie krvných skupín ako A, 

B, AB a 0 bolo zavedené až v tridsiatych 

rokoch 20. storočia. Janský bol 

propagátorom darcovstva krvi. Na jeho 

počesť sa dobrovoľným darcom krvi  

v Česku a na Slovensku udeľuje Plaketa 

profesora MUDr. Jana Janského. 
 

   Vídeňský patolog K. Landsteiner (14.6.1868 – 26.6.1943) již v roce 1900 prohlásil, že „krevní 

sérum normálního člověka je často schopno shlukovat červené krvinky jiného zdravého jedince“. 

Ve snaze tento jev vysvětlit odebral krev sobě a 21 kolegům a zjišťoval reakci každého vzorku 

krvinek na každý vzorek krevního séra. Poté v roce 1901 prezentoval výsledek svých pokusů 

v práci „O projevech aglutinace normální lidské krve“, kde potvrdil existenci 3 krevních skupin.  

Za dva roky na jeho popud kolegové Decastello a Sturli objevili skupinu čtvrtou, nejvzácnější, 

v původních vzorcích chybějící. Autor Landsteiner za svůj objev obdržel v roce 1930 Nobelovu 

cenu. V roce 1921 pak americká lékařská komise uznává Janského prvenství v objevu krevních 

skupin (v pomyslném soupeření o tento primát je Janský upřednostněn před rakouským lékařem 

K. Landsteinerem, který objev krevních skupin učinil již před Janským, ale rozlišil pouze tři, nikoli 

čtyři základní krevní skupiny).                                https://zivotopis.osobnosti.cz/jan-jansky.php 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_skupina 

 
https://www.krevniskupiny.cz/ 

 
https://www.zdravie.sk/clanok/55124/krvne-skupiny 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/3._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychiater
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krv
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%A9_skupiny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%A9_skupiny
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plaketa_profesora_MUDr._Jana_Jansk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plaketa_profesora_MUDr._Jana_Jansk%C3%A9ho
https://zivotopis.osobnosti.cz/jan-jansky.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_skupina
https://www.krevniskupiny.cz/
https://www.zdravie.sk/clanok/55124/krvne-skupiny
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John VENN  učiteľ logiky a morálky 

   V rokoch 18471854 sa G. Boole pokúsil algebraizovať logiku, ale celý rad 

problémov (napr. riešenie logických rovníc v algebre logiky) ešte čakalo na 

nasledovníkov. E. Schröder (18411902) podal (1877) všeobecnú algebraickú 

metódu riešenia takýchto rovníc a tým vlastne vytvoril vo svojich prácach Booleovu 

algebru v dnešnej podobe.  

   Do postupnosti skúmateľov tejto problematiky sa zapojil  

aj anglický logik a matematik John VENN (4.8.1834 Drypool, 

východné Anglicko – 4.4.1923, Cambridge). Vyštudoval  

na univerzite v Cambridgi (18531857), stal sa duchovným 

anglikánskej evanjelickej cirkvi. Od roku 1862 prednášal  

na cambridgskej univerzite morálku, ale zároveň študoval 

 i vyučoval aj logiku. Napísal pozoruhodnú prácu Logika náhody 

(1866). Matematickú logiku rozpracoval v diele Symbolic Logic 

(1881) a The Principles of Empirical Logic (1889). Tak sa stal propagátorom 

symbolickej logiky. Zhromaždil viac než 1200 kníh o logike. 

   John Venn bol aj nadšený turista, horolezec, botanik a znalec mnohých jazykov. 

Napísal dejiny svojej vysokej školy (1897), stal sa členom Kráľovskej spoločnosti 

(1883). Mal aj zriedkavú zručnosť pri zostavovaní automatických strojov. 

   John Venn hľadal grafickú metódu pre riešenie logických a množinových úloh, 

aby využil geometrický názorný spôsob na vyjadrenie uvažovanej situácie. ... je 

nevyhnutné nakresliť postupnosť uzavretých kriviek ľubovoľného tvaru tak, aby každá 

z nich preťala všetky predchádzajúce a tak zdvojnásobila počet častí roviny. Vhodné 

usporiadanie polohy  n uzavretých čiar v rovine, rozdeľujúce rovinu na n2  častí, sa 

stalo množinovým diagramom. Pre n = 1, 2, 3, 4 sa rozdelenie na n2

častí dá urobiť hranicami konvexných útvarov v rovine (skúste si to 

nakresliť pre n = 4). Dnes používané tvary Vennových diagramov sa 

stali symbolom pomôcky pre množinové a logické úlohy  

a ich riešenie. 

   Eulerove kruhy (1761) už svojou 

polohou vyjadrujú vzťahy medzi množi-

nami. Vennove diagramy (tu sú stále 

vzájomné polohy znázornených množín) 

vyjadrujú vzťahy naznačených množín 

pomocou vpisovaných dohodnutých 

znakov do určitých častí diagramu. Množinové diagramy sa už používajú v školách 

úplne samozrejme. Spomienka na prínos diela, ktoré vytvoril J. Venn zostane  

v základoch našich predstáv pri využití jeho množinových 

diagramov. Okrem toho nezabudneme, že John Venn rozpracoval  

a objasnil zmysel Booleovej algebry, zaviedol grafické znázornenie 

formúl matematickej logiky, ktoré neskôr získali uplatnenie aj napr.  

v teórii automatov. Vieme, že podstatne prispel k prehĺbeniu 

symbolickej logiky a uplatneniu pravdepodobnostnej logiky.     
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Martin Luther KING  
 (15. 1. 1929 – 4. 4. 1968) 

 

Jeden z najvýznamnejších černošských vodcov 

v histórii, vyštudoval Pennsylvánsku  

a Harvardovu univerzitu a na univerzite v Bostone získal doktorát  

z filozofie a teológie. Organizoval masové akcie a pochody za slobodu 

černochov. Veľkou osobnou odvahou, nenásilnými masovými protestmi 

vzbudil úctu celého sveta k čiernemu ľudu. Vedel, že kto je schopný sa 

zrieknuť násilia, musí byť naozaj silný. Násilím nemožno zabiť lož ani 

nastoliť pravdu. Za vec rovnoprávnosti, úsilia proti chudobe a mier medzi 

rasami precestoval tisíce kilometrov a predniesol stovky prejavov. Zostal 

nepochopený u bielych i čiernych radikálov. Bol niekoľkokrát zranený  

a viac než dvadsaťkrát uväznený. Nikto si nedokáže spomenúť ani na 

jediný okamžik, kedy by bol proti komukoľvek predniesol slovo 

nenávisti. Presvedčil svet, že človek sa nemá neposudzovať podľa farby 

pleti, ale podľa charakteru. Hrdinskou a neúnavnou prácou na čele amerických černochov dosiahol 

zákaz segregácie na území Spojených štátov amerických. Za nenásilnú obhajobu ľudských práv 

získal Nobelovu cenu za mier (1964). Coretta Kingová vytušila, že posolstvo jej manžela nebude 

umlčané: Uvidíte ho všade tam, kde hrdí, statoční ľudia sa nenásilne bránia proti sociálnemu 

bezpráviu. Jej viera v Boha bielych i čiernych prekonala smútok 

neradostného osudu: I keď nechápem, prečo sa to stalo, verím 

slovám písma, že všetky veci spolu pôsobia pre dobro tých, ktorí 

milujú Pána. 

 

Z myšlienok 

 

 Pred 2000 rokmi povedal hlas z Betlehemu, že všetci ľudia sú si rovní... 
s opovrhovanými zmenil smer vývoja ľudstva. 

 

 Láska má určovať naše skutky... Evanjelium slúži celému človeku. 
 

 Budeme apelovať na Vaše srdcia a Vašu dušu tak dlho, až vás získame. 
 

 Nespolupráca so zlom je takou istou povinnosťou, ako spolupráca 
s dobrom.  

 

 Mier nie je stav bez napätia, ale to, keď vládne spravodlivosť. 
 

 Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky zlých ľudí, 
ale tiež strašné mlčanie dobrých. 

 

 Nezáleží na dĺžke života, ale na jeho kvalite. 
 

 Najdôležitejšia a najaktuálnejšia je otázka:  
Čo si vykonal pre iných? 

 

Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť,  
nie je zrelý pre život. 
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Rafael SANTI 
(6.4.1483−6.4.1520) 

Rafael Santi, ale aj Raffaello Sanzi, Raffaello 

Sanzio, Raffaello Santi, Raffaello da Urbino 

alebo Rafael Sanzio da Urbino, bol taliansky 

maliar,  sochár, architekt florentskej školy  

v období vrcholnej renesancie. Patrí spolu  

s da Vincim a Michelangelom k vrcholným  

a najviac charakteristickým predstaviteľom 

renesancie. Vytvoril si vlastný, kultivovaný  

a osobitý štýl maľby. Brilantné zvládnutie techniky odzrkadľuje absolútnu 

perfektnosť a harmonickú vyrovnanosť jeho diel. V nich sa sústreďuje  

na vyváženosť deja a výrazu, emócie vyjadruje pohybom celého tela.  

Mal schopnosť zobraziť celú škálu emotívnych stavov. Typická je 

mäkkosť kontúr a prirodzený zmysel pre jednoduchosť. Zostalo po ňom 248 autentických malieb. 

Na jeho náhrobku (rímsky Pantheon) je nápis: Tu leží Rafael, za ktorého života sa Príroda obávala, 

že nad ňou zvíťazí. Keď zomrel, túžila zomrieť s ním.       https://cs.wikipedia.org/wiki/Raffael_Santi 
 

Z diela                             https://www.youtube.com/watch?v=cxm9dqUHJ8c 

 

 
http://www.vytvarnavychova.sk/maliari/81-raffaelo-sanzio-raffael 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Raffael_Santi
https://www.youtube.com/watch?v=cxm9dqUHJ8c
http://www.vytvarnavychova.sk/maliari/81-raffaelo-sanzio-raffael
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Albrecht DÜRER  
(21.5.14716.4.1528) 

 

Najvýznamnejší nemecký maliar a grafik, geniálne 

spojil renesančné túžby po umeleckom poriadku so 

stredovekou záľubou tajomstve. Vyučil sa v otcovej 

zlatníckej dielni, od roku 1486 sa venuje maliarstvu, 

vlastnú dielňu si založil v Norimbergu (1497).  

Za umeleckými dielami cestoval do Talianska (149414955; 15051507) 

a Holandska (15201522). Stal sa významným maliarom (Ružencová 

slávnosť, 1506; Adam a Eva, 1507; Všetci svätí, 1511; Štyria apoštolovia, 

1526), grafikom, drevorytcom (Apokalypsa, 1498), medirytcom 

(Melanchólia, 1514), portrétistom (Vlastná podobizeň v kožuchu, 1500; Portrét mladej Benátčanky, 

1505), zvládol krajinomaľbu, bol teoretikom perspektívy v maliarstve, znalcom proporcií ľudského 

tela (Štyri knihy o proporciách, 1528). Geniálne spojil precíznosť postrehu s dokonalým ovládnutím 

vyjadrovacích výtvarných prostriedkov. Strhujúcou výtvarnou formou vyjadril vnútorný život 

človeka v súdobej spoločnosti (obraz bol písmom ľudu) na prelome stredoveku a novoveku. 

Spoznal, ako vytvárať nielen veľké maľby monumentálnej krásy, ale aj mohutnosť grafických 

listov. Vedel stvárniť myšlienky pre pochopenie krásy, pravdy a dobra. Ovplyvnil rozvoj 

výtvarného umenia v Nemecku, Holandsku aj Taliansku. Vyrovnal sa veľkým osobnostiam 

talianskeho renesančného umenia. Za cisára Rudolfa II. viezli Dūrerov obraz Ružencová slávnosť 

pešo z Benátok až do Prahy. Maľuje aj to, čo sa nedá, oheň, slnečné lúče, hromy, blesky a dokonca 

aj to, čo nemožno vidieť, dojmy, city, celú ľudskú dušu (Erazmus Rotterdamský o A.D.). 
 

Z myšlienok a diela 
 

V skutočnosti každé umenie spočíva v prírode. Umelcom sa stane 

ten, kto to dokáže z nej vybrať...  

... ale čo je krása, to neviem... 
Zachytiť črty ľudí je jednou z hlavných úloh maliarstva. 

Tak sa mi darí, ako nebesá dali. 
 

← Grafický list 
Melanchólia 

 

Zádumčivá 

postava 

možno 

predstavuje 

ťažký  

a trpký osud 

ľudského 

poznania 

(geometria), 

ktoré je 

smutné  

a neisté z toho, že iba meraním a počítaním neovládne všetky možnosti, ktoré vedecky a umelecky 

pozorujeme vo svete práce a myšlienok. Tvorivý ľudský duch sa ocitol beznádejne tvárou v tvár 

sám sebe. Do obrazu je vpísaný magický štvorec z čísel 1 až 16 (súčet čísel v riadkoch, stĺpcoch  

i po uhlopriečkach je rovnaký). Spája ich tajomná magická čiara asi s presvedčením, že bezbrehé 

skúmanie tvorivého človečenstva sa predsa len dobre skončí.   
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Pablo PICASSO 

(25.10.18818.4.1973) 
 

Maľoval a kreslil od svojich trinástich rokov. Vytvoril asi 15 000 

obrazov, okolo 660 sôch, neuveriteľne veľa kresieb, grafík 

 keramických prác. Vytváral plagáty, litografie, rytiny. Zakladateľ 

kubizmu, kombinujúci vo svojich dielach rôzne umelecké štýly  

a techniky. Neuveriteľne talentovaný kreslič, grafik a maliar. 

Posadnutosť sexom, ktorú nezvládol v osobnom živote, preniesol   

aj do svojich diel. Chcel som sa stať maliarom, a stal som sa Picassom.  
 

Z myšlienok a diela 
 Keby som vedel, čo je umenie, netajil by som to. 

 Keď sme vynašli kubizmus, nemali sme vôbec v úmysle ho nájsť.  
Chceli sme len vyjadriť čo je v nás.  

 Nehľadám, nachádzam ... Nemaľujem čo vidím, maľujem to, na čo myslím. 

 Keby bola iba jedna pravda, nebolo by možné namaľovať sto plátien na tú istú tému. 

 Umenie zmýva z duší prach každodennosti. 
 Vďaka kritikom sa maliari dozvedajú, čo chceli svojím dielom vyjadriť.  

A niektorí tomu dokonca uveria ... Všetko, čo si vieš predstaviť, je skutočné... 
 Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. 

 Inteligentná žena sa nespolieha na svoju krásu ...  

Krásna žena poskytuje úžitok len milencom a maliarom bez fantázie.                                                                                       

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tajnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Kubizmus&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nach%C3%A1dzanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ma%C4%BEovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Videnie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kritik
http://sk.wikiquote.org/wiki/Maliar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dielo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Omyl
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/63/Picasso_-_Le_pigeon_aux_petits_pois_1911.jpg
http://www.google.sk/imgres?q=Picasso&hl=sk&lr=lang_sk&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=582&tbs=lr:lang_1sk&tbm=isch&tbnid=4-VW4kayFa_nGM:&imgrefurl=http://smarthistory.khanacademy.org/les-demoiselles-davignon.html&docid=YfQPrj7dZ0M2xM&imgurl=http://smarthistory.khanacademy.org/assets/images/images/avignon.jpg&w=824&h=871&ei=UX8WUaeoJoeI4ASBwYCwBw&zoom=1&iact=rc&dur=437&sig=106364580566884671044&page=1&tbnh=133&tbnw=120&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:16,s:0,i:170&tx=89&ty=91
http://www.hduquesadecardona.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/museu-picasso-barcelona.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_vnZMaDBKXcw/S73B4R2-j_I/AAAAAAAAAQg/mN3_WR3ACrM/s1600/the+eyes+of+picasso.jpg
http://static.sashe.sk/photos/b/4/0/6/8/b-406882_f3fdd1ac7d.jpg
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Francois RABELAIS  
(* 1494 − † 9. 4. 1553)  

Francúzsky renesančný spisovateľ a humanista, 

spájal tradície stredoveku a renesancie, búril sa 

proti slepo uznávaným pravidlám - dogmám  

a oslavoval ľudskú prirodzenosť a opájanie sa 

životom. Spája sa v ňom radosť  

s bezočivosťou, vzdelanie s hanebnosťou.  

Je posmeškár, pijan, samopašník i vedec posadnutý gréckou  

a latinskou kultúrou. Vie žartovať s vkusom i nezáživne.  

Je moralizátor jasného rozumu a uváženého úsudku. Vie nájsť zrno 

pravdy a odviať plevu falše. Je v ňom nerozlučne spätý šašo a vážny 

muž. Bol hlavný spisovateľ francúzskej renesancie, lekár, kňaz a humanista. 

Je označovaný ako avantgardný spisovateľ satiry, grotesiek, oplzlých vtipov 

a pesničiek. Rabelais bol už človek renesancie, výborný humorista, 

nezmieriteľný odporca myšlienkovej zaostalosti. Jeho predstavivosť 

dokázala vymýšľať scény a príhody s úžasnou dávkou fantázie. Bez milosti 

odhaľoval zlo, ľudskú hlúposť, zákernosť, lož, nepoctivosť. Proti asketizmu 

stavia prírodu, mocnú večnú darkyňu života. 

                      http://www.abradio.cz/interpret/31131-francois-rabelais/ 

 
Z myšlienok 

Tajomstvo života je poznať,  
aby sme mohli milovať. 
                                     Výsadou človeka je smiech. 
Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje. 
                         Veda bez svedomia je skaza duše. 
Keď je koryto, svine sa už nájdu.  

Nevzdelanci trpia na čudnú chorobu - necítia, 
že sú nevzdelanci.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Spisovateľ Francois Rabelais sa musel raz súrne dostať z Lyonu do Paríža, ale zmeškal poštový dostavník. 
Preto naplnil dva mešce popolom a krčmárovi prikázal, aby na ne pripevnil lístky s nápisom: Jed pre kráľa  

a Jed pre kráľovnú. Potom ho požiadal, aby o celej záležitosti mlčal. Krčmár ihneď bežal na políciu. Rabelais 
bol zatknutý a zvláštnym poslom dopravený do Paríža. Keď ho predviedli pred kráľa, celú záležitosť vysvetlil: 

- Chcel som len Vašu Výsosť presvedčiť o tom, že nemusíme mať vždy peniaze v mešci,  
                                                                                        keď sa chceme dostať do Paríža. Niekedy stačí i popol. 
 

Francois Rabelais vynikal noblesnosťou tela i ducha. Jeho reč bola vždy vzorne vyberaná a uhladená. 
Raz sa ho istý priateľ spýtal, ako je možné, že v jeho románoch sa len tak hmýria šťavnaté výrazy, ktoré veľmi 
kontrastujú s autorovou jemnosťou. - A či ja za to môžem, ako rozprávajú postavy mojich kníh? – povedal 
Rabelais. – To je predsa ich vec, ja sa im do toho nepletiem! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://sk.wikipedia.org/wiki/Asketizmus
http://www.abradio.cz/interpret/31131-francois-rabelais/
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Joseph Louis LAGRANGE  
 (25. 1. 1736 − 10. 4. 1813) 

Mal francúzsko-taliansky pôvod. Jeho pradedko prišiel 

z Francúzska a bol v službách savojského kráľa Karola 

Emanuela II. Lagrangeov starý otec slúžil ako vojak 

v Taliansku, otec bol vojenským pokladníkom, ale jeho 

rodina bola chudobná. Neskôr, keď bol už známym 

matematikom, povedal: Keby som bol bohatý, nedosiahol by som 

pravdepodobne svoje postavenie v matematike. 

Najprv študoval vlastnosti zvuku (spis O podstate a šírení zvuku, 1759). 

Zistil nové metódy integrácie a hľadania extrémov funkcií. Tieto 

výsledky oznámil Eulerovi, ktorý ich ocenil návrhom, ešte len 20 

ročného, Lagrangea za člena Berlínskej akadémie. V roku 1764 vyhral 

cenu Parížskej akadémie za teoretické práce o pohybe Mesiaca.  

Matematika bola jeho vášňou. Zaplnila mu celý život, priniesla mnoho radostných chvíľ. Založil 

(1797) pojem derivácie na mocninových radoch, po ňom je pomenovaná známa veta základov 

matematickej analýzy o existencii bodu, v ktorom má spojitá funkcia deriváciu určitej vlastnosti. 

Vyriešil zaujímavé problémy analytického variačného počtu, vytvoril metódy pre separáciu 

reálnych koreňov algebraickej rovnice a ich aproximáciu reťazovými zlomkami. Študoval 

racionálne funkcie koreňov rovníc a ich správanie sa pri permutáciách koreňov. Zaoberal sa 

dôvodmi, prečo úspešné metódy riešenia algebrických rovníc nižšieho stupňa  

(n ≤ 4) sú pre vyššie stupne neúspešné. Dosiahol upevnenie základov 

diferenciálneho a integrálneho počtu, prispel k rozvoju teórie determinantov a matíc, 

teórie pravdepodobnosti, aritmetiky i algebry. V teórii čísiel dokázal, že každé 

prirodzené číslo možno napísať v tvare súčtu najviac štyroch štvorcov, 

 t. j. druhých mocnín iných čísiel. Naznačil veľa nových matematických pojmov, 

napr. pojem grupy, invariantu, trojný integrál, primitívna funkcia a podobne. Skúmal 

zákon skladania síl pôsobiacich v rovnakom bode. Formuloval zásady klasickej mechaniky, 

výsledky svojich prác aplikoval na problémy dynamiky.  

V novembri roku 1766 prišiel na pozvanie pruského kráľa Fridricha II. do Berlína, aby nastúpil na 

miesto Eulera za riaditeľa matematickej sekcie Akadémie vied. V Berlíne prežil skoro 21 rokov. 

Boli najproduktívnejším obdobím jeho života. Nehýril dvorným životom, ale svoj čas obetoval 

vede: Zaoberám sa štúdiom matematiky v pokoji a tichosti. Pretože ma nič a nikto nenaháňa, 

pracujem viac pre svoje potešenie ako z povinnosti, staviam, búram, prestavujem až dovtedy kým 

dostanem niečo, s čím som aspoň trochu spokojný. 

V roku 1787 odišiel do Paríža, kde bol (1772) prijatý za akademika a vysoko 

uznávaný vo vedeckých kruhoch. Od panovníka Ľudovíta XVI. dostal penziu a byt 

v Louvri. Uverejňoval výsledky predchádzajúcich matematických a fyzikálnych 

štúdií, napr. Analytická mechanika (1788), písal učebnice. Zaoberal sa filozofiou, 

chémiou, históriou i medicínou. Ani revolučné roky  vo Francúzsku (1789–1794) 

neotriasli jeho pozíciou. Bol „Cheopsovou pyramídou vedy“. Stal sa profesorom  

na École Normale (1795) i École Polytechnique (1797). Lagrangeove zobraté spisy z matematiky, 

astronómie a mechaniky obsahujú 14 zväzkov. Prispel aj k reforme mier a váh.  

Za Napoleonovej vlády dostal veľa vyznamenaní i rád Čestnej légie, bol senátorom, dostal grófsky 

titul. Po nešťastnom úraze ochorel. Svoju poslednú hodinku očakával s obdivuhodným zmierením: 

Na nikoho som sa nehneval, nikomu som nič zlého neurobil, chcem svoju cestu skončiť...  

Pochovaný je v Pantheone – francúzskom národnom pamätníku. 

Do víru spoločenských revolúcií sa niekedy dostanú i vedci, ktorí často zostávajú bokom  

od politického života. Za francúzskej revolúcie odsúdil v Paríži revolučný tribunál na smrť 

významného chemika a fyzika A. L. Lavoisiera. Jeho popravu (8.5.1794) smutne komentoval 

uznávaný matematik J. L. Lagrange slovami: Stačil moment, aby odsekli hlavu, ale možno nepostačí 

ani sto rokov, pokiaľ sa objaví podobná.   
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 Adam František KOLLÁR  
(15. 4. 1718  10. 7. 1783) 

 

Ako knihovník a historik archivár i filológ, 

pedagóg a dvorský radca sa zaslúžil o rozvoj 

Dvorskej knižnice vo Viedni. Bol zástancom 

absolútnej moci osvieteneckého panovníka, 

vystupoval aj proti výsadám šľachty a cirkvi. 

Prispel ku školskej tereziánskej reforme Ratio educationis (1777). Usiloval sa 

o zavedenie výučby materinského jazyka a právo na vzdelanie pre všetky 

národnosti v monarchii. Zaslúžil sa o založenie Cisársko-kráľovskej akadémie 

orientálnych jazykov vo Viedni. Bol povýšený do zemianskeho stavu (1775). 

Veľmi mnoho času venoval zbieraniu listín k uhorským dejinám. Stal sa 

ojedinelým zjavom slovenskej inteligencie, vzdelancom európskeho formátu. 

Vyštudoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici, v jezuitskom lýceu v Trnave, 

na univerzite vo Viedni. Z reholy jezuitov vystúpil v roku 1748. Pôsobil v Liptovskom Mikuláši, vo Viedni 

(aj ako riaditeľ knižnice 17741783). Prednášal na viedenskej univerzite (gréčtinu 17481751, dejiny  

aj právo). Dekanom filozofickej fakulty sa stal roku 1774 a bol poverený vypracovať návrh na reformu 

latinských gymnázií. Napísal Dejiny patronátneho práva apoštolských kráľov uhorských (1762) i O pôvode 

 a stálom používaní zákonodarnej moci vzhľadom na posvätnosť apoštolských kráľov Uhorska (1764). Vydal 

aj latinskú gramatiku i gramatiku tureckého jazyka. Mal dôkladnú znalosť uhorských 

dejín, práva a ústavy. Stal sa slovenským Sokratom. A. F. Kollár okrem slovenčiny, 

nemčiny a maďarčiny hovoril po latinsky, grécky, hebrejsky, turecky, perzsky, arabsky 

a ovládal prakticky všetky slovanské jazyky. Okrem iného navrhoval úplné zrušenie 

nevoľníctva, zavedenie urbáru, garanciu náboženskej slobody, aj zdanenie šľachty, 

podporu roľníctva, baníctva či mincovníctva. Predpokladal, že predkovia Slovákov  

sa dobrovoľne spojili s Maďarmi a spoločne založili uhorský štát.  
 

Z myšlienok  
 

 ľude, čo za našej pamäti obýva Uhorsko, treba najmä toto vedieť: v hlavných 

mestách a v rušnejších mestečkách bývajú predovšetkým Maďari, Nemci  

a Slovania: na tieto národy a na Valachov (Rumunov) rozdeľuje sa celé 

kráľovstvo. Ale slovenské národy, rozdelené na Slovákov, Poliakov, Čechov, 

Moravanov, Chorvátov, Dalmatíncov, Slovincov, Srbov zapĺňajú najväčšiu časť 

kráľovstva natoľko, že sa zdá, akoby táto časť Európy brala na seba znova  

tú podobu, akú mala pred príchodom Maďarov... 

 Ak je niekto rodom Slovák ako ja a podľa môjho príkladu vynaloží trochu času  

na poznanie ostatných nárečí, veľmi ľahko porozumie jazyk a písmo celého 

slovanského národa, a keď to bude vyžadovať vec alebo osud, môže prejsť  

od Jadranu cez rozsiahle oblasti severu až k hraniciam čínskym bez sprievodcu 

alebo tlmočníka. A tu by som spomenul celkom vynikajúcu schopnosť nášho 

jazyka, že vie úspešne napodobniť zvuky iného jazyka, čo som sám skúsil na svoju 

veľkú radosť. Toto som chcel zdôrazniť kvôli mojim Slovákom, 

aby reč a svoj kmeň neprestali milovať preto, ako sa to často 

stáva, že sú posmievaní takými, ktorí tiež bývajú v Uhorsku,  

lebo aj vodou, ktorá sa všeobecne užíva, zrejme už opovrhujú  

iba márnotratníci a prednosť aj tej najlepšej veci nemôžu poznať 

očami obťaženými opilstvom... 

 Tolerancia nech je zásadou každého kresťanského panovníka.    
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AFKollar_1779.jpg
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Émile DURKHEIM 
(15.4.1858 – 15.11.1917) 

Francúzsky sociológ chápe svoju vedu  

ako popis a vysvetlenie spoločnosti, ktorá  

je rozdelená na sociálnu morfológiu (demografia  

a sociálna geografia) a sociálnu fyziológiu 

(štúdium sociálnych faktov ako je 

náboženstvo, etika, ekonomika, jazyk, právo).  

Svoje metodologické úvahy zhrnul dielach: 

Spoločenská deľba práce (1893), 

Pravidla sociologickej metódy (1895), 

Samovražda (1897), Primitívne formy 

náboženského života: systém totemizmu  

v Austrálii (1912). Ústrednými všeobecnými témami jeho sociológie boli 

hlavne veda, morálka a pedagogika. Sociálna realita najvyššou realitou,  

a preto vzniká sociologizácia všetkých spôsobov a prostriedkov výskumu 

spoločnosti. Cieľom sociológie sú nielen opisy sociálnych javov,  

ale aj hľadanie ich objektívnych príčin 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim 
 

Z myšlienok 
 Určujúca príčina spoločenského javu musí byť hľadaná v predchádzajúcich 

javoch spoločenských, a nie v stavoch individuálneho vedomia. 
 Morálne fakty sú také isté javy ako ostatné: spočívajú v pravidlách konania, 

ktoré poznáme podľa určitých charakteristických znakov.  
Preto ich možno pozorovať, opisovať, klasifikovať a hľadať zákony,  

ktoré ich vysvetľujú. 
 Náboženské viery sú predstavami, ktoré vyjadrujú povahu posvätných vecí  

a vzťahy, ktoré majú tieto posvätné veci k sebe navzájom alebo k profánnym 
veciam... Náboženské viery vo vlastnom zmysle slova sú vždy spoločné určitej 
kolektivite... sú vecou skupiny a vytvárajú jej jednotu... Náboženstvo je pevný 
systém vier a praktík, vzťahujúcich sa na posvätné veci, t. j. na veci oddelené  
a zakázané, systém vier a praktík, spájajúcich všetkých, ktorí ich vyznávajú,  
do jediného morálneho spoločenstva, zvaného cirkev. 

 Celé naše spoločenské prostredie sa nám javí ako naplnené silami, ktoré skutočne existujú  
len v našich vlastných mysliach. 

 Každá nová generácia je vychovávaná svojimi predchodcami;  
musí sa zlepšiť, aby sa zlepšili jej nástupcovia. 

 Úloha umenia, morálky, náboženstva, politickej viery, vedy nie je na opravu organického 
vyčerpania ani na zabezpečenie zdravého fungovania orgánov. Celý tento nadprirodzený 
život je budovaný a rozšírený nie kvôli požiadavkám kozmického prostredia,  
ale kvôli požiadavkám sociálneho prostredia.  
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Francisco GOYA 
(30.3.1746−16.4.1828) 

Španielsky maliar a grafik mal vynikajúci pozorovací talent. 

Maľoval ľudí a ich správanie. Odhaľoval aj psychické 

pozadie portrétovaných postáv − panovníkov, politikov aj inkvizítorov. 

Vedel znázorniť nevinnú krásu aj hrôzostrašné vidiny. Výtvarne 

znázorňoval pokrivenú dušu i prízraky, ktoré sa rodia v ľudskej mysli. 

Dokázal prechádzať medzi štýlmi - oficiálnym a osobným, ovládal 

majstrovsky mnoho maliarskych techník. Stal sa kráľovským maliarom 

i riaditeľom akadémie. Vytvoril 11 kompozícií na biblické témy, náčrty pre 

tapisérie, kritické podobizne aj démonické výjavy. Stal sa  

najvýznamnejším španielskym maliarom sto rokov  

po Velásquezovi a sto rokov pred Picassom. 
 

Z myšlienok a diela 

 Dajte mi kúsok uhlíka a ja nakreslím váš portrét. 

 Ak rozum spí, rodia sa príšery. 
 Priateľstvo je dcérou cností. 

 Zločinci sa môžu spolčiť, nie však spriateliť.  
 Sú ľudia, ktorých tvár je najhanebnejšou časťou ich tela. 

 Fantázia opustená rozumom plodí nemožné príšery. Spojená s ním je matkou všetkých umení  

a zdrojom ich zázrakov. 

 Povoľnosť, príliš veľká zhovievavosť a rozmaznávanie robia z detí tvory rozmarné, vzdorovité 

a domýšľavé, maškrtné, lenivé a neznesiteľné. Vyrastú a zostávajú deťmi. 

                                                                                                      

                 
 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/goya,-francisco-de/2863
http://www.citaty.emamut.eu/citat/goya,-francisco-de/2863
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Goya_selfportrait.jpg
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 Ladislav KLÍMA  
(* 22.8.1878 − †19.4.1928)  

 

Český prozaik, dramatik, básnik a filozof. 
 

http://ladislav-klima.webnode.cz/ 

http://lege.cz/klima.htm 

https://www.odaha.com/ladislav-klima 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/klima.html 

http://www.misantropovaknihovna.estranky.cz/clanky/klima-

ladislav/ladislav-klima--vlastni-zivotopis.html 
 

Zostal takmer vo všetkom nekompromisne neprispôsobivý 

 až do smrti.  

Filozof Jan Patočka ho nazval „predčasný mysliteľ absurdity“. 

Prof. Karel Skalický ho nazval „Diogenes české filosofie“. 

 
Z myšlienok                                    http://citato.cz/autor/ladislav-klima 
 

Nejsem filosof teoretický, ale praktický; chci žít a být, a ne 
něco říct a učit, ... žít bez občanského povolání, svobodný, 
eremitsky jen sám sobě... 
Svět spočívá jen v glorifikaci sebe sama; jest jen svá vlastní 
zář; je pouze hymnus na sebe; 
Vším myslitelným chce se Bůh ve věčnosti stát, jen k tomu 
cíli „stvořil“ si čas...  „Nynější můj život, můj každý dřívější 
 i budoucí vesmírný život je sen Boha. 

Není věcí, jsou jen soudy o věcech, tedy o soudech;  
svět je kritika kritiky a vše to točí se kol ničeho. 

Umění jest ubohé, jako vše lidské. Možno, ať uměleckým  
ať jiným způsobem, vyjádřit jen obstojně jen věci nízké,  
jen věci lidské. Velké Tajemství ne. 
Nemožno člověku přestat být tím, 

čím je. 
Vše je snem – snem je věčnost.  

A jediným hříchem je to,  
že se ve snu šílí; to musí být 

vyhojeno, k vůli tomu žijí všichni 
lidé a zvířata a rostliny  

a hvězdy. 
Vzplaň, sviť, zahřívej, zažehuj, 
až sám – ne bídně dovegetuješ, 

ale shoříš. 
... aby z dnešního člověka, který je veskrze zvířetem,  

stal se jednou – Bůh. 
 

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

http://ladislav-klima.webnode.cz/
http://lege.cz/klima.htm
https://www.odaha.com/ladislav-klima
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/klima.html
http://www.misantropovaknihovna.estranky.cz/clanky/klima-ladislav/ladislav-klima--vlastni-zivotopis.html
http://www.misantropovaknihovna.estranky.cz/clanky/klima-ladislav/ladislav-klima--vlastni-zivotopis.html
http://citato.cz/autor/ladislav-klima
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147894/141392_0_
https://www.youtube.com/watch?v=xDGMTRYoXQE
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 Jan Anastáz OPASEK 
(* 20.4.1913 − † 24.8.1999) 

 

Český katolícky kňaz – benediktín, 

básnik a teológ, prezývaný aj Opat 

chuligán, bol významnou postavou 

rim. kat. cirkvi aj verejného diania. Mal široký kultúrny rozhľad, 

zmysel pre humor, bol tolerantným mužom s  neobvyklým 

osobným šarmom. Spoluzakladal (1972) laické združenie Opus 

bonum, ktoré okrem iného organizovalo 

vzdelávacie akcie pre mládež 

a sprostredkúvalo stretnutia pre posúdenie 

odlišných názorov rôznych spoločenských 

skupín. Napriek jedenásťročnému väzeniu  

si uchoval pozitívnu myseľ, ústretovosť 

a otvorenosť. „Nejsem žádný potentát  

ani primadona,“ hovorieval o sebe. Do břevnovského kláštora v Prahe sa 

vrátil (1990) a obnovil tam nielen rehoľný život, ale aj kultúrny i náboženský. 

Bol veselým majstrom dialógu, k rokovaciemu stolu dokázal dostať  

aj politických protivníkov. 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/ 

http://www.praha6.cz/opasek 

http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/ 
 

Z myšlienok 
Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem. Mám svobodu ve všem 
rozhodování, jsem omezen pouze tím, co je špatné. A měřítkem pro dobro  
a „špatno“ je pro mne desatero, jako zákon boží. V tom ostatním mám svobodu,  
ta je pro mne dostačující. Člověk, který nemá náboženství, se řídí jenom svědomím, 
ale je v tom určitá zmatenost: jiné svědomí má ten a jiné onen člověk. 
 

Křesťanství není něco, co by měl člověk jednou provždy v ruce, mohl tím kolem sebe 
mávat a chlubit se tím. Křesťanství je něco, co s sebou nese povinnost 
každodenního začátku. Když se probudíte, jste v polospánku a křesťanem se teprve 
v průběhu dne stáváte. A když ten den skončí, jste možná o kousek dál,  
ale v žádném případě nejste hotovým křesťanem... 

 
Rozjímání 

Kde slova skončí, 
není noc mlčení, 
je přemítání slyšeného, 
tak vzchází úroda 
do daru nové myšlenky i slova, 
které se rodí v nás. 
Čas zrání v tichu; 
v tichosti srdce 
rostou slova nové podoby - 
a dozrála v horoucím srdci. 
 

anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf 

 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/
http://www.praha6.cz/opasek
http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/
http://www.literatiznasictvrti.cz/archiv/content_cz/anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf
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Ferdinand PEROUTKA  
(6. 2. 1895 – 20. 4. 1978) 
 

Český žurnalista, spisovateľ a komentátor bol 

obdarený melancholickou intuíciou k javom 

politiky i všedného života. V osobných 

výpovediach ponúkal zovšeobecňujúce 

filozofické úvahy v aktuálnych dobových 

komentároch. Vyštudoval gymnázium v Prahe, bol redaktorom 

Lidových novin i šéfredaktorom časopisu Přítomnost. Po zatknutí 

bol (1939) odvezený do koncentračného tábora. V rokoch 1945 – 

1946 bol poslancom Národného zhromaždenia. Po roku 1948 

odišiel do Nemecka a USA. Pôsobil aj ako riaditeľ čs. oddelenia 

rozhlasovej stanice Slobodná Európa. 

Zomrel v New Yorku, urna s popolom 

je uložená na pražskom Vyšehrade.   
 

 

Z myšlienok 
 Člověk se nikdy nerozvine, nevybojoval-li nikdy ve svém nitru mučivý boj 

s pravdou... Prví věc, která je národu třeba, je duchovní pořádek a uznání,  

že zlo je zlem... Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno 

plodit další zla. 

 Lid je anonymní a mlčky nese na sobě pořádek světa a udržuje souvislost věcí tam, 

kde by hlasití filozofové svět roznesli. 

 Pravda je asi jako koule, to je průsečík všech možných vlivů ...  
vidíme jenom stranu té koule. 

 Nevyplenitelným českým ideálem je chytrost a rozumnost, a naše humanita souvisí 

se zdravým rozumem, který se zdá být jedinou naší spolehlivou tradicí. 

 Co učiní moudry muž, zabloudí-li v lese? Vrátí se, odkud vyšel, a počne hledati 

znovu. Co učiní moudry muž, zabloudí-li ve světě idejí? Vráti se k pozorování 

skutečnosti. 

 Podstatou mužného ideálu není hrubost, tvrdost nebo něco podobného, nýbrž 

práceschopnost udržet v harmonické rovnováze všechny mohutnosti lidské povahy. 

 Lží ovšem může člověk někdy oklamat svět, ale pomsta je ta, že vnitřně oslábne, 

uče se vyhýbat překážkám a obcházet je slovy. 

 Historie je stálá tvorba a pobídka ke stále činnosti... Vždy je nutno zastupovat 

princip v nových podmínkách. 

 Politika pozůstává mezi jiným i v umění lákat různými úskoky lid k činům. 
 Národ kupodivu není nikdy spasen ani zatracen vítězstvím nebo porážkou  

jedné strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena. 
 

 Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov.  
          Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota. 

 

 On (K. Čapek) ze všeho, co vzal do ruky, něco udělal. 
 

 Ale rád bych dožil, jak jsem žil – po svém.      
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Max PLANCK   
(23.4.1858–4.10.1947) 

 

Nemecký fyzik, vyštudoval experimentálnu fyziku  

a matematiku. Zaoberal sa termodynamikou, optikou 

 i náukou o elektrine. Skúmal súvislosti medzi teplom  

a mechanickou energiou. Štúdiom základných zákonov 

termodynamiky a rozborom experimentálnych meraní 

odvodil (1900) zložitý vzorec pre popis žiarenia, ktoré 

emitujú žeravé telesá. Závislosť bola funkciou teploty telesa. Zdôvodnenie 

vzťahu však vyžadovalo prijať predpoklad, že žiarenie je vysielané nespojito 

po malých dávkach energie - kvantách, ktoré majú rovnakú energiu priamo úmernú kmitočtu 

vyžarovaného svetla (E = hv). Konštantu úmernosti nazval elementárnym kvantom účinku a určil ju 

s obdivuhodnou presnosťou. Prvý nastolil myšlienku nespojitosti vyžarovania a pohlcovania 

energie. Zasiahol do diskusie o filozofii prírodných vied. Uznával, že nespoznávame svet priamo, 

ale zhromažďovaním, porovnávaním a zovšeobecňovaním zmyslových a rozumových skúseností. 

Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia  

so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta. Rozumne uvažujúci človek 

môže tieto zákonitosti vysvetliť čistým myslením. Pochopiteľnosť objektívneho 

sveta je najväčším zázrakom. Získal Nobelovu cenu (1918). 
 

Z myšlienok 
 

 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. 

 Základom teoretickej fyziky je uznanie existencie reálnych pochodov nezávislých 

na zmyslových vnemoch. Toto uznanie musí zostať v platnosti za každých 

okolností.  

 Veda tiež vyžaduje veriaceho ducha. Každý, kto sa seriózne angažoval vo vedeckej 

práci, konštatuje, že nad vstupom do chrámu vedy je napísané: Musíte mať vieru. 

Je to vlastnosť, ktorá vedcovi nemôže chýbať.  

 Hmota vzniká a udržuje sa len silou, ktorá dáva do pohybu časti atómov a robí  

z nich najdrobnejšiu slnečnú sústavu atómu... duch je základ každej hmoty.  

 Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti  

a bázni... Človek potrebuje prírodné vedy pre poznanie, ale náboženstvo  

pre konanie.  

 Nebojím sa nazvať tajomného Stvoriteľa Bohom,  
tak ako ho nazvali kultúrne národy  

v predošlých storočiach. 
 Tak ako náboženstvo i prírodné vedy potrebujú pre svoju 

činnosť vieru v Boha. Potom je Boh v náboženstve  

na počiatku, v prírodných vedách zasa na konci myslenia  

do hĺbky. Pre jedných je Boh základom, pre druhých korunou 

výstavby každej svetonázorovej úvahy. 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.spaceandmotion.com/Images/planck-max-quantum-1.jpg&imgrefurl=http://www.spaceandmotion.com/Physics-Max-Planck.htm&usg=__rBm6XKrKwAJtBCr5ryrmHKg0638=&h=289&w=200&sz=5&hl=sk&start=48&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=_pWJn-SL6dh7WM:&tbnh=115&tbnw=80&prev=/images?q=Max+PLANCK&start=40&um=1&hl=sk&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Andrej N. KOLMOGOROV  
(25. 4. 1903 − 20. 10. 1987) 

 

Andrej Nikolajevič sa narodil v Tambove. Matka 

zomrela hneď po jeho narodení. Otec, agronóm, 

nechal syna vychovávať sestrám svojej ženy. Ich 

starostlivosťou sa v mladíkovi postupne prebudili 

zmysel pre zodpovednosť, neznášanlivosť 

k nečinnosti, samostatnosť a usilovná pracovitosť.  

Andrej si predsavzal pozorované javy nielen si zapamätať, ale aj 

pochopiť ich a porozumieť súvislostiam medzi nimi. V roku 1920  

sa stal študentom Moskovskej univerzity. Nevedel sa rozhodnúť 

o svojich záujmoch. Okrem matematiky a fyziky si medzi prednášky 

zapísal aj dejepis, lebo ho priťahovala ruská 

história a umenie. Prednášky v seminároch 

V.V. Stepanova a  N.N. Luzina mu nadhodili množstvo zaujímavých 

matematických problémov z oblasti teórie konvergencie trigonometrických 

radov. Kolmogorov ako prvý zostrojil príklad všade divergentného 

Fourierovho radu. Stal sa známym matematikom.  
 

Po skončení štúdia na univerzite zostal tam ašpirantom. V roku 1931 bol vymenovaný  

za vysokoškolského profesora. Akademikom sa stal v roku 1939, bol iba tridsaťšesťročný. Od roku 

1925 sa Kolmogorov intenzívne zaoberal teóriou pravdepodobnosti. Spolu s matematikom A. Ja. 

Chinčinom položili prvé základy axiomatizácie pre teóriu pravdepodobnosti. V rokoch 1934–1941 

Kolmogorov vytvoril viac ako 50 vedeckých pojednaní, ktoré riešili úlohy z oblasti matematickej 

štatistiky, geometrie, topológie, funkcionálnej analýzy, teórie funkcií aj z matematickej logiky.  
Počas druhej svetovej vojny Kolmogorov prispel k riešeniu obranných úloh národného 

hospodárstva, vyriešil otázky štatistickej kontroly kvality hromadnej priemyslovej produkcie. 

Rozvinul teóriu náhodných procesov, ktorá sa uplatnila v teórii procesov jadrového odpadu. 

Tvorivá matematická práca Andreja Nikolajeviča prispela k riešeniu úloh v oblasti teórie 

informácií, teórie dynamických systémov, teórie automatickej regulácie, ale aj v matematickej 

lingvistike. Kolmogorov vynikal hlbokými komplexnými vedomosťami, výbornými analytickými  

aj  kombinačnými schopnosťami. Po celý život sledoval otázky pedagogické 

i metodologické. Podieľal sa na zostavení Veľkej ruskej encyklopédie. 

Podstatne prispel k založeniu a organizácii internátnej školy pre žiakov 

s nadaním pre matematiku a fyziku pri Moskovskej štátnej univerzite. Spolu 

s akademikom I.K. Kikoinom založili (1970) populárnovedecký matematicko-

fyzikálny časopis Kvant, ktorý úspešne šíril matematickú osvetu aj v iných 

krajinách.  
 

Za úspešnú vedeckú, pedagogickú a organizátorskú prácu sedem ráz Leninov 

rád, Štátnu cenu, Čebyševovu cenu a celý rad ďalších ocenení. V roku 1963 

dostal Bolzanovu medailu za zásluhy v matematických vedách. Bol členom 

viac než 20 zahraničných akadémií vied napr. vo Francúzsku, Anglicku, 

Holandsku, Poľsku, Maďarsku i v USA.  

Zanechal hlbokú stopu v mnohých matematických 

disciplínach. Skromnou dušou a tvorivým rozumom 

prispel k rozvoju celej ľudskej kultúry. Svojim žiakom, 

spolupracovníkom a všetkým priateľom túžby po hlbokom poznaní odkázal: 

Musíme si uvedomiť, ako budovať trvalú, veľkú, rozvíjajúcu sa ľudskú 

kultúru. Ako vystihnúť celú šírku tohto pojmu a stať sa účastníkom 

budovania najkrajšej budovy pre ľudstvo a človeka... Budúcnosť si 

predstavujem ako kráľovstvo rozumu.                                                                                

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://epa.oszk.hu/00700/00775/00053/2003_04_Kolmogorov%2003.jpg&imgrefurl=http://epa.oszk.hu/00700/00775/00053/2003_04_12.html&usg=__u3R_RlePVNN0b2bbaDTVbwZ0UFk=&h=563&w=450&sz=53&hl=sk&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=Pd4FiWWX--6nLM:&tbnh=133&tbnw=106&prev=/images?q=Kolmogorov+Andrej&um=1&hl=sk&sa=N&tbs=isch:1
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Eugène DELACROIX 
(*26.4.1798 –†13. 8.1863) 

V jeho maliarskom diele 

nachádzame portréty, obrazy  

s náboženskými námetmi, scény  

z histórie alebo literatúry. 

Francúzsky maliara teoretik umenia,  

predstaviteľ romantizmu patrí medzi 

najvýznamnejšie osobnosti 

svetového maliarstva 19. storočia.  

V roku 1830 vytvoril obraz  

Sloboda vedie ľud na barikády, 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUFRcD9VBYg 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=479 

 
 

Z myšlienok a diela 
 

 Musíme byť veľmi smelí, aby sme sa 
odvážili byť samými sebou. 

 Pravda sa zjavuje iba géniovi,  
a génius je preto vždy sám. 

 Nepracujeme, len aby sme produkovali, 

ale aby sme dali času hodnotu. 

 Ako človek milujem rozum, ale ako 
umelec nenávidím rozumné veci. 
 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/26._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/Romantizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1830
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda_vedie_%C4%BEud_na_barik%C3%A1dy
https://www.youtube.com/watch?v=fUFRcD9VBYg
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=479
https://sk.wikiquote.org/wiki/Musie%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Smelos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=G%C3%A9nius&action=edit&redlink=1
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Jacques MARITAIN   
(18.11.1882 – 28.4.1973)  

 

Pochádzal z prostredia poznačeného republikánstvom  

i antiklerikalizmom, rozvinutými intelektuálnymi ideálmi  

a melancholickou aroganciou. Po prednáškach  

H. Bergsona na Collége de France začal chápať 

uspokojivosť odpovedí na metafyzické túžby v zmysle pre 

Absolútno. Zoznámil sa s katolíckymi intelektuálmi (L. Bloy, Ch. Péguy,  

P. Claudel a ďalší) a spolu s manželkou Raisou prestúpil na katolícku vieru 

(1905). Uveril, aby porozumel. Spoznal Boha ako Pravdu a Lásku. Filozofiou 

nasledoval pravdy prirodzené, štúdiom teológie pravdy zjavené. Francúzsky 

mysliteľ, profesor filozofie v Paríži, Kanade a USA, vnímal ľudskosť ako 

bytostnú obdarenosť duchom, ako povolanie k nesmrteľnosti v Bohu. Napísal viac než 50 kníh. 

Hlavné literárne diela: Umenie a scholastika, Prvotnosť duchovného, Stupeň poznania, Integrálny 

humanizmus, Človek a štát, Filozofia morálky, Výchova na rázcestí a Filozofia výchovy. 

Humanizmus vnímal ako cestu človeka, s nesmrteľnou dušou, smerujúcu k Bohu. Postupne 

odhaľoval tajomstvá ľudskej osobnosti i kresťanské smernice pre každodenný život. Prijal zvesť 

o tom, že  celé ľudstvo je povolané k nadprirodzenému cieľu, k videniu nekonečného Boha. 

Zameranosť na Boha sa stala jeho apoštolátom pravdy. Ľudstvo postupne zduchovnieva poznaním 

sveta ako celku aj cestami prirodzeného rozumu i evanjeliovej viery, nádeje a lásky. Rozumové 

štúdium Zjavenia prehlbuje vieru, ukazuje nadprirodzený zmysel náboženských právd. Syntetické 

dopĺňanie sa vedy a viery nás usmerňuje do oblasti nadprirodzena, k duchovnému vzťahu s vždy 

prítomnou nekonečnou božskou Podstatou. Ako jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov novotomizmu, postavil svoju filozofiu na prirodzenej 

schopnosti ľudskej mysle a kresťanskom zjavení. Zodpovedne sledoval 

význam poznatkov experimentálnych vied i teologický zmysel celého 

ľudského života. Nepredpojate akceptoval fakty a zároveň zachovával jednotu 

absolútnych a večne platných princípov. 

 

Z myšlienok 
 

 Základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať človeka, oveľa viac je však 

dynamicky ho viesť k tomu, aby sa formoval sám a aby sa stal človekom...  
Človek svojou slobodou presahuje hviezdy a celú prírodu...  

 Chceme podržať v prítomnosti aktualitu toho, čo je večné. 
 Výchova ako oslobodenie cez poznanie a múdrosť, dobrú vôľu a lásku. 

 Ak nám Boh dal v pojmoch a v konceptuálnych logických výrazoch... pravdy, ktoré 

transcendujú rozumové schopnosti a sú neprístupné nášmu rozumu, skutočná 

pravda Jeho božského života, hĺbka, ktorá je Jeho, je preto, že pojem nie je len 

praktický inštrument neschopný sám v sebe preniesť skutočno do našej mysle, 

ktorého jediné použitie je len v umelom rozbíjaní nevysloviteľnej dynamickej 

kontinuity, zanechávajúc absolútno unikajúc ako voda cez sito. 

 Moje filozofické reflexie smerovali k nezničiteľnej pravde vecí poskytnutých 

vierou, aby sa obnovila pôvodná povaha chápavosti k bytiu, 

k spoznaniu ontologického vzťahu práce rozumu. 
 

 Na svete niet nič krajšie než podivuhodné priateľstvá, ktorým Boh 

dáva vznikať a ktoré sú odrazom jeho nezištnej a veľkorysej lásky. 

 Rozlišovaním k jednote. 
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 Édouard MANET  
(23.1.1832−30.4.1883)  
 

Francúzsky maliar, ktorý sa medzi prvými umelcami 19. storočia 

venoval témam moderného života. Stal sa vedúcou postavou  

pri prechode od realizmu k impresionizmu. Jeho dielo obsahuje  

viac než 400 olejomalieb, vyše 100 akvarelov, 85 pastelov a stovky 

grafických listov a je rozptýlené po celom svete. Majstrovské diela 

Raňajky v tráve (1863) a Olympia (1863) sa dnes považujú za predel  

v histórii moderného umenia. 

 

 

http://www.vytvarnavychova.sk/maliari/38-edouard-manet 

 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=574 

https://www.guggenheim.org/artwork/artist/edouard-manet 

https://sk.wikipedia.org/wiki/23._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/23._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/30._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/30._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar_%28umelec%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Realizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Impresionizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/1863
https://sk.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%A9_umenie
http://www.vytvarnavychova.sk/maliari/38-edouard-manet
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=574
https://www.guggenheim.org/artwork/artist/edouard-manet

