
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU  
(28. 6. 1712 – 2. 7. 1778)  

 

Patril k najradikálnejším a najrevolučnejším mysliteľom 18. storočia, svojim 

životom i dielom predstavil syntézu osvietenstva a romantizmu. Vytušil ľudské 

nešťastie vo vzniku vlastníctva, ustanovení vrchnosti a zvrhnutí moci  

do ľubovôle. Označil vznik súkromného vlastníctva za možnosť príčiny 

nerovnosti medzi ľuďmi. Majetok, napriek tomu, že je hybnou silou vývoja 

i rozvoja ľudských záujmov a schopností, plodí aj moc, násilie a nerovnosť. 

Obhajoval teóriu spoločenskej zmluvy, dohodu medzi ľuďmi v spoločnosti,  

ako základ, ktorý vyjadruje všeobecný záujem a vôľu. Jednotlivci sa majú 

podriadiť ústave a právu. Vybadal, že spoločnosť môže byť subjektom zodpo-

vednosti. Štát má spočívať na všeobecnej vôli pre jednotnú slobodu všetkých. 

Každý sa dáva všetkým a získava naspäť to, čoho sa vzdal, 

v pravej slobode, ktorá spočíva v závislosti všetkých na 

zákone, s ktorým sami súhlasili. Zanechal po sebe spisy (Rozprava o vedách a umení, 

Pojednanie o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi, O spoločenskej zmluve), ktoré spolu  

s inými od ďalších mysliteľov, položili základy známeho revolučného pokriku ľudu: 

sloboda, rovnosť, bratstvo. 
 

Z myšlienok 
o Spravodlivosť a pravda, to sú prvé ľudské povinnosti. Láska k človeku, k vlasti, to sú prvé 

ľudské city... Pre dobrého človeka znamená poctivosť viac ako pre učenca veda.  

o Sloboda je poslušnosť voči zákonu, ktorá sme si stanovili... Zrieknuť sa slobody znamená, 

zrieknuť sa svojej ľudskosti. 

o Našimi skutočnými učiteľmi sú skúsenosť a cit; človek cíti dobre, čo je užitočné pre iného 

človeka vždy iba v situáciách, v ktorých sa už sám nachádzal. 

o V hĺbke duše je vrodený princíp spravodlivosti a čnosti, podľa ktorého pokladáme 

nielen svoje činy, ale aj činy druhých za dobré alebo zlé. Tento princíp sa volá 

svedomie. 
o Existuje určitá veľmi špecifická vlastnosť, ktorá odlišuje človeka od zvieraťa a ktorú nemožno 

poprieť: je to schopnosť zdokonaľovať sa.  

o Rozmýšľam o svetovom poriadku, aby som Ho neprestajne obdivoval a zbožňoval: múdreho 

Stvoriteľa, ktorý sa v ňom zjavuje...  

o Všemohúci Bože, priveď nás naspäť k jednoduchosti a chudobe,  

                  to sú jediné hodnoty života, ktoré nás  môžu urobiť naozaj šťastnými.  
o Všetko na svete je vo večnom pohybe. Nič tu nezachováva ustálený a konečný tvar; a naše city, 

ktoré sa spájajú s vonkajšími vecami, tiež pominú a zmenia sa... Preto máme tu na zemi radosť 

len prechodnú. Pochybujem, že niekto pozná šťastie trvalé.   

o Chcem žiaka vyučiť povolaniu žiť. Až vyjde z mojich rúk, nebude ani sudcom, ani vojakom, 

      ani kňazom, ale bude predovšetkým človekom. Aby skúsil veľké dobro, musí poznať aj malé zlá.    

      Ak sa mu darí príliš dobre po stránke telesnej, kazí sa po stránke mravnej. Človek, ktorý by    

      nepoznal bolesť, nepoznal by ani ľudskú nehu, ani sladký pocit zľutovania a jeho srdce by nič    

      nedojalo... Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a prispôsobujú ju pre skutky   

      ešte lepšie.  

o Žiaľ aj radosť zmiznú ako tieň, život uplynie v malom okamihu;  

sám o sebe nie je ničím, jeho cena je v tom, akým spôsobom bol 

žitý. Zostáva jedine dobro, ktoré sme vykonali, a jedine dobro 

dáva životu cenu. Nehovor preto už, že život je pre teba zlom, 

pretože záleží jedine na tebe, aby bol dobrom. 
o Podporujte svoje blaho s najmenšou možnou stratou blaha svojich blížnych. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg
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Vladimír NEFF 
(13. 6. 1909 − 2. 7. 1983)  

 
Český spisovateľ, prekladateľ a scenárista,  

bol rozprávačom s epickým rozmachom 

(Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova  

a Královský vozataj). Bol cudzojazyčným  

lektorom v pražskom nakladateľstve Melantrich. 

Prekladal z francúzštiny, nemčiny a ruštiny.  

Za okupácie pracoval na popularizujúcom 

slovníkovom výklade dejín filozofie Filosofický slovník pro samouky 

neboli Antigorgias. V českej literatúre má miesto ako románopisec 

(Malý velikán, Třináctá komnata, Srpnovští páni, Sňatky z rozumu), 

autor filmových scenárov (Tajemství krve, Minulost Jany Kosinové). 

http://www.spisovatele.cz/vladimir-neff#cv 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=821 

 

Z myšlienok 
 

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy,  
jež uvádějí v rozpaky,  

nýbrž drobnými pozornostmi, 
 jež dojímají nebo překvapují. 

 

Křičet s křičícími,  
toť jedna z největších kolektivních slastí. 

 

Humor je příliš vážná věc,  
než aby se nechal v rukou humoristů. 
 

Postav trpaslíka na židli, a nebude o nic větší;  
nanejvýš dostane závrať. 
                                                                                                                                                                                          

 

https://narozeniny.osobnosti.cz/13.cervna
https://narozeniny.osobnosti.cz/13.cervna
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://www.spisovatele.cz/vladimir-neff#cv
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=821
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Franz KAFKA  
(3.7.1883–3.6.1924) 

Nemecky píšuci pražský spisovateľ židovského 

pôvodu, vyštudoval právo a stal sa poisťovacím 

úradníkom. Po ochorení na pľúcnu tuberkulózu  

sa liečil v rôznych zotavovniach v Čechách 

i v cudzine. Vo svojom občianskom živote sa cítil osamelý, bezmocný, 

depresívny, nešťastný. Obchádzal ľudí ako nepochopený stroskotanec. 

Jeho priateľmi boli M. Brod, F. Werfel a niekoľko ďalších intelektuálov. 

Kafka citlivo vnímal protipóly ľudského života: tragiku a komiku, 

odcudzenosť a skepsu. Sledoval osudy jednotlivcov v kolotoči moci 

a poddajnosti, vo víre ponižovania a bezvýchodiskových situácií. Vnímal 

ľudskú neschopnosť nadviazať vzťah s Bohom a prijímať Božie zákony. 

Svoje desivé vnútorné predstavy premietal do literárnej tvorby. 

S umeleckou presvedčivosťou Kafka vyjadril mučivé pocity odcudzenia 

a osamelosti, previnenia a nezaradenosti. Napísal romány Amerika, Zámok, Proces, poviedky 

Premena, Vidiecky lekár, Majster v hladovaní. Väčšina jeho diel vyšla až z pozostalosti  

(30 poviedok, desiatky fragmentov z denníkov a korešpondencie). Nevyhlasoval programy, 

predvídal trpké skúsenosti ľudstva s totalitnými režimami. Stal sa 

svetovo známym predstaviteľom nemeckej literárnej Prahy, jedným  

z najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry 20. storočia. 

Vytušil otrasy, neistoty i absurdity moderného sveta. 

 

Z myšlienok 

 Človek nemôže žiť bez trvalej dôvery v niečo nezničiteľné. 

 Nie každý môže pravdu vidieť, ale každý môže ňou byť. 

 Tu sa to nerozhodne. Silu rozhodovania možno vyskúšať 

iba tu. 

 Život je neustála odchýlka, ktorá nikdy nedosiahne 
pochopenie toho, od čoho sa odchýlila. 

 Nemilujem teba, skôr svoju existenciu: je mi daná tvojím 

prostredníctvom. 

 Raz prijaté zlo už nežiada, aby sme mu verili. 

 To, že naša úloha  je práve taká veľká ako náš život, dáva 

mu zdanie nekonečnosti.  

 Môj život je váhaním pred narodením.  

 Prvou známkou začínajúceho poznania je túžba zomrieť.  

 Logika je síce neotrasiteľná, ale človeku, ktorý chce žiť, 

neodolá. 

 Kto si zachová schopnosť vidieť krásu – nestarne. 
 Základným ľudským hriechom je netrpezlivosť. 

 Luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných. 

 Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne. 

 Z modlitby čerpáme silu pre úsilie... Pokora je pravým jazykom modlitby. 

 Ak spása nepríde, predsa jej chcem byť v každom okamihu hodný. 

 Zázrak sa môže stať vždy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kafka-Denkmal.jpg
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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 rehole 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  
 O 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
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/original.2/0000053353.jpg&imgrefurl=http://www.litcentrum.sk/31566&h=230&w=178&sz=45&tbnid=n_LU450UniFJJM:&tbnh=97&tbnw=75&prev=/search?q=adam+franti%C5%A1ek+koll%C3%A1r&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=adam+franti%C5%A1ek+koll%C3%A1r&docid=axd12AsCAq8WYM&hl=sk&sa=X&ei=THNiTtnVIIzxsga967iZCg&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwCg&dur=2578
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 Mikoláš ALEŠ 
(18.11.1852−10.7.1913)   

Český maliar, dekoratér, ilustrátor, popredný 

predstaviteľ národnoobrodenských snáh 

v českom výtvarnom umení. V roku 1879 

spoločne s F. Ženíškom zvíťazil s cyklom 

„Vlast“ v konkurze na výzdobu foyera 

Národného divadla. Na Národopisnej výstave  

v roku 1895 bolo vystavených mnoho jeho 

sgrafit. Vytvoril cykly obrazov Smysly 

(1876), Živly (1881), Praha (1882), Život 

starých Slovanů (1891). Vyzdobil chrám 

Narodenia Panny Márie na námestí 

Slobody vo Vodňanoch. Navrhol fresky  

a sgrafita na fasádach mnohých domov. Vytvoril akvarel „Svatý Václav“ 

(1913). Umění musí být více než fotografický aparát, duši vyjádřiti 
musí. 

http://www.isabart.org/person/2253 

Z diela 

 

 

 

 

 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1879
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodopisn%C3%A1_v%C3%BDstava&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1895
https://sk.wikipedia.org/wiki/1876
https://sk.wikipedia.org/wiki/1881
https://sk.wikipedia.org/wiki/1882
https://sk.wikipedia.org/wiki/1891
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vod%C5%88any
https://sk.wikipedia.org/wiki/1913
http://www.isabart.org/person/2253
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Joseph STEPLING  
(* 29.6.1716 − † 11.7.1778)  

Po matke Čech, po otcovi Nemec, jezuita 

(1733; kňaz 1747), matematik (1748, učiteľ 

geometrie; 1752, experimentálny fyzik  

a meteorológ), astronóm, zakladateľ (1751) 

klementínskej hvezdárne a matematickej 

knižnice v Prahe, ctiteľ Isaaca Newtona.  

Bol poverený vedením vyššieho školstva 

v Čechách, vychoval učiteľov matematiky 

(Tesánek, Strnad, Gerstner, Vydra), 

podporoval katolícke osvietenectvo.  

Aj vďaka nemu má Praha súvislý rad 

základných meterologických údajov od rokov 

1752, 1775. Napísal pojednania z matematiky, 

fyziky, astronómie, meteorológie aj filozofie. 

Márie Terézia mu nechala (1780) postaviť malý pomník v pražskom Klementíne. 

Z myšlienok a diela 
 

 V časopise Acta eruditorum v Lipsku, vyšiel prvný Steplingov odborný článok 

s názvom Pozorování úplného zatmění Měsíce v Praze 8. srpna 1748. 

 V rokoch 1759 − 1761 pozoroval zatmenie Jupiterových měsiacov a v roku 1776 

uverejnil štúdiu o určení zemepisnej dĺžky mesta Prahy. 

 Skonštruoval (1751) vlastní teplomer, „termometrum Steplingianum“ – ortuťový 

teplomer s Réaumurovou stupnicou. 

 Pojednaním (1753) Baroskopická, termoskopická a hyetometrická pozorování  

za rok 1752, založil tradíciu pražskej meteorologické činnosti. 

 V Pojednání soukromé společnosti v Čechách k podpoře matematiky, 

vlasteneckého dějepisu a přírodopisu mal Stepling celkom 14 príspevkov 

a výsledkov jeho vedeckého bádania. 

 Z matematických spisov: Liber II. Euclidis algebraicae 

demonstratus (1756), Miscellanea philosophica tam 

mathematica quam physica (1759, 1763), Differentiarum 

minimarum quantitatum variantium calculus directus vulgo 

differentialis (1765).  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/29._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/11._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1778
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Irving STONE 
(14.7.1903–26.8.1989) 

Rodený Irving Tennenbaum, americký 

spisovateľ.  Štúdiá absolvoval na kalifornských 

univerzitách (Berkeley, Los Angeles) a dlhé 

roky na nich i učil - najprv ekonómiu a napokon ako hosťujúci 

profesor tvorivé písanie. Patri medzi uznávaných majstrov 

životopisného románu. Mal okrem iného zriedkavý dar historickej 

evokácie, vedel niekoľkými náznakmi vystihnúť atmosféru doby,  

jej cítenie a pohľad na svet. Najznámejší z románov je životopis 

amerického spisovateľa Jacka Londona (Námorník 

na koni), v Európe si väčšiu popularitu získala 

kniha Agónia a extáza. Niektoré z jeho románov 

boli sfilmované.Za vyše 60 plodných rokov 

zanechal výraznú stopu na literárnej scéne i vďaka 

prekladom najmenej do 40 svetových jazykov. 

 

Z myšlienok 
 

Píšem o ľuďoch, ktorí niekedy počas svojho života mali víziu či čin, ktorý ich 

presvedčil a oni sa pustili do práce. Boli roky na dne, nedarilo sa im najlepšie,  

ale oni sa vždy pozbierali. 
 

Krutosť je dieťaťom nevedomosti. 

Jedného dňa ľudia sa prestanú 

súdiť a odsudzovať. Chcel by som 

svet urobiť jemnejším a ľudskejším. 

 

Budem hľadať pravdu, hoci ju nikdy neobjavím celú, alebo 

kým neobjavím aspoň časť večnej pravdy, lebo pravda je ako 

chameleón, ktorý mení farbu v okamihu, keď sa nám podarí 

nasypať mu na chvostík štipku soli. 
 

Manželstvo nie je len najdôležitejším 

vzťahom, je i vzťahom, ktorý dáva 

človeku pocit, že život je krásny a hodný žitia, i keby bol 

navonok sebaťažší. 
 

Láska je soľou života. Človek ju potrebuje,  
aby poznal, ako chutí svet.  
 

Radosť je jedna  
z najdôležitejších zložiek 
života, práve tak ako 
potrava, nápoj alebo 
umenie. 
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Miroslav HOLUB  

(13.9.1923−14.7.1998)  
 

Český básnik a lekár, ale aj esejista, 

vedec v oblasti imunológie. Promoval 

(1953)na lekárskej fakulte UK v Prahe. 

Na Mikrobiologickom ústave sa začal venovať imunológii. V rokoch 

1972 – 1994 pracoval v IKEM-e. Publikoval viac než 150 vedeckých 

pojednaní. Okrem toho písal prózu aj poéziu, ale tiež podnetné eseje 

a populárno-vedecké úvahy. Spolupracoval 

s časopisom Vesmír, bol jeho dlhoročným 

výkonným redaktorom. Jeho literárne dielo  

bolo prekladané aj v cudzine (asi 30 jazykov). 

Vniesol do českej poézie svet vedy a medicíny. 

 

MIROSLAV HOLUB 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1023 

http://www.britskelisty.cz/9807/19980716f.html 

 

Z myšlienok 
 

Poezie je pro mě dialog. Poezie je mezilidskou komunikací. 
A při této komunikaci chci být co nejsrozumitelnější.  
 

Láskavé posolstvo histórie je, že bývalo ešte horšie. 
 

Sebadôveru možno nadobudnúť mnohými spôsobmi,  
zrejme tým, že si kladieme skromnejší cieľ. 
 

Vedecká a umelecká činnosť sa nedajú vzájomne vylučovať, 
i keď ich techniky sú radikálne odlišné.  
Ide v podstate o energiu, či odvahu k premenám energie. 
 

Technika je spôsob, ako meniť zázraky na samozrejmosti. 
 

Milovat, když už není naděje: jenom toto je láska. 

 
 

Obecně řečeno, smějeme se, když nám je do smíchu. 
Ve speciálních případech se smějeme, 

když nám vůbec do smíchu není, 
smějeme se, protože je to předepsáno,  

nebo se smějeme, protože to není předepsáno. 
A tak se vlastně smějeme furt, už proto, 

aby nebylo slyšet, jak se pořád někdo 
směje nám. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FxEYvknLo8 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=66&ved=0ahUKEwich9y42__XAhUQyKQKHTS3AXQ4PBAWCE0wBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.svkul.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fmedailon-m_-holub.pdf&usg=AOvVaw0C38k5W-B6GFP8LCj6tsiX
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1023
http://www.britskelisty.cz/9807/19980716f.html
https://www.youtube.com/watch?v=6FxEYvknLo8
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Pavol Peter GOJDIČ 
(* 17. 7. 1888 − † 17. 7. 1960)  

 

 

 

 

 
https://www.osobnosti.sk/osobnost/pavol-peter-gojdic-1471 

 
 

 

http://www.zivotopisysvatych.sk/pavol-gojdic/ 

 

 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20011104_beat-gojdic_sl.html 

 

 

 
 

Modlitba bl. hieromučeníka 

Pavla Petra Gojdiča 

Pane, Bože môj!  
Som presvedčený, že Ty ochraňuješ v Teba dúfajúcich.  

Dôverujem ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto Ťa o niečo prosí,  
a preto sa na Teba celkom spolieham.  

Do Tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány.  
Nech mi je vzdialený každý nepokoj. Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť 

moje plány, môžem prísť o svoj majetok, choroba mi môže vziať posledné sily, 
okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže 

pozbaviť Tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu,  
no dôveru k Tebe nikto nevytrhne z môjho srdca.  

Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života.  
Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca  

moju dôveru k Tebe,  
lebo Ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán… 

https://www.osobnosti.sk/osobnost/pavol-peter-gojdic-1471
http://www.zivotopisysvatych.sk/pavol-gojdic/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20011104_beat-gojdic_sl.html
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Jakub KRESA   
(19. 7. 1648 – 28.7.1715) 
 

Otvorili sme knihu Analysis speciosa trigonometriae sphericae..., 

ktorá vyšla v Prahe roku 1720, zistili sme, že spomínaná publikácia 

je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub Kresa, 

jezuitský profesor teológie i matematiky. Spis obsahuje 356 strán  

a je rozdelený do troch kníh. V prvej sú uvedené algebraické 

operácie s mnohočlenmi a zlomkami, výklad o aritmetickej a geometrickej 

postupnosti i problematika finančnej matematiky. Druhá kniha obsahuje vzťahy 

rovinnej trigonometrie, 38 všeobecne (s písmenami) vyriešených úloh. Problematika 

sférickej trigonometrie s úlohami motivovanými a formulovanými astronómiou  

sú obsahom tretej časti spomínanej publikácie. Zaujímavým faktom je aj to, že Kresa 
v knihe cituje aj anglických matematikov a ich publikácie. Ako jeden z prvých 

matematikov používal na vyjadrenie vzorcov algebraickú symboliku.    

   Jakub Kresa pochádzal z roľníckej rodiny od Prostějova. Navštevoval jezuitské 

gymnázium v  Brne. Študoval tak ľahko, že ho obdivovali nielen jeho spolužiaci,  

ale i učitelia. Medzi jezuitov bol prijatý (1667) zložením rádových sľubov, stal sa 

kňazom (1680). V štúdiu pokračoval na pražskej filozofickej fakulte (1670–1673). 

Záverečné dišputácie vykonal z filozofie a matematiky. Po krátkom pôsobení na 

gymnáziu v Litoměřiciach sa vrátil do Prahy  a pokračoval v štúdiu teológie (1675-

1680). Doktorát filozofie získal v Olomouci (1681). Po krátkom pobyte v Telči  

sa stal profesorom hebrejčiny na univerzite v Olomouci, neskôr prednášal  

aj matematiku. V školskom roku 16851686 bol profesorom matematiky v pražskom 

Klementinu a zaslúžil sa aj o lepšie vybavenie Matematickej sály. Kresa  
s obdivuhodnou ľahkosťou počas svojho života zvládol jedenásť 

jazykov (češtinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, 

taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, angličtinu 

a katalánčinu). V roku 1686 prijal pozvanie do Španielska. 

Prednášal matematiku v Madride i na kráľovskej námornej škole  

v Cadize. Napísal prácu Theses mathematicae defendidas… (1688), 

ktorá obsahuje najmä aritmetiku, zlomky a logaritmy, 

trigonometriu rovinnú i sférickú, astronómiu, algebru. Preložil  

do španielčiny aj časť Euklidových Základov (knihy 1- 6, 11, 12). 

Španieli mali k nemu takú dôveru, že skôr než vydali nejaký matematický spis,  

tak mu ho dali posúdiť. Najmä za preklad Euklidových Základov ho v Španielsku 

nazývali „Euklid Západu“ (Euclides Hesperiare). Jakub Kresa je autorom učebnice 

aritmetiky Arithmetica Tyro-Brunensis curiosa varietate... (Praha 1715).  

Stal sa pravdepodobne najuznávanejším českým matematikom pred rokom 1740.   

   Po smrti kráľa Karola II. Španielskeho sa Kresa vrátil do Prahy (1701), stal sa 

profesorom teológie. Pôsobil aj ako spovedník Karola Habsburského, doprevádzal  

ho nielen v Španielsku a Portugalsku, ale aj na cestách po strednej Európe, 

Holandsku i Anglicku. Po desiatich rokoch služby u dvora sa vrátil do vlasti.  

Jeho mumifikované telo sa nachádza v krypte jezuitského kostola v Brne.     
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Rudolf UHER   
(19. 7. 1913 −27.8.1987) 

 

Slovenský sochár v rokoch 1941 – 1944 absolvoval 

Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, 

na Oddelení kreslenia a maľovania u prof. Jozefa 

Kostku. Zúčastnil sa niekoľkých študijných 

zahraničných pobytov a medzinárodných sochárskych sympózií.  

V roku 1972 mu bola obmedzená výstavná činnosť. Po roku 1989 

bolo jeho dielo rehabilitované. Prešiel vo svojom živote i tvorbe 

zložitými obdobiami sympatie i nepochopenia, nadšenia i sklamaní. 

Venoval sa kresbe, komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe  

na pomedzí figuratívneho a nefiguratívneho 

prejavu. Pre jeho tvorbu je charakteristické 

spájanie mohutnosti a nehy, neočakávaná lyrika  

v monumentálnom tvare. Bol sochárom syntézy  

v sústave myslenia, v názore na svet i tvar. 

 

Z diela                         https://www.youtube.com/watch?v=LtUf3T9z0XA 

 

 

  

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtUf3T9z0XA
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Janusz KORCZAK 
(22.7.1878 −10.8.1942)   

Významný poľský pedagóg, lekár, publicista 

a prozaik, vlastným menom Henryk Goldszmit, 
vyštudoval medicínu vo Varšave, pôsobil ako 

detský lekár. Spolupracoval s časopismi, viedol 

pravidelný rozhlasový program Starý Doktor, 

vydaný knižne pod názvom Žartovná pedagogika 

(1939).  Židovský tábor sirôt viedol v rokoch 

1911 - 1942. Zahynul v koncentračnom tábore 

Treblinka, kam odišiel so svojimi zverencami 

priamo z varšavského geta. Svoj pedagogický 

systém založil na zásade rozvíjania samostatnosti 

a spoločnej činnosti.  

Chcel pre deti zorganizovať 

spoločnosť, založenú  

na princípoch spravodlivosti, rovnosti a zodpovednosti 

.Publikoval: Výchovné momenty, Ako mať rád deti, Právo 

dieťaťa na úctu, Deti ulice, Dieťa salónu. Počas svojej 

spisovateľskej kariéry napísal 24 kníh a viac než 1400 

ďalších textov (článkov, esejí, fejtónov). 
 

Z myšlienok 
 

 

  

 

 

 

 

 

Môj život bol ťažký, ale zaujímavý. 

Práve o taký som v mladosti  

prosil Boha.      

https://narozeniny.osobnosti.cz/22.cervence
https://narozeniny.osobnosti.cz/22.cervence
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
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Adolf HOFFMEISTER  

(15. 8. 1902 − 24. 7. 1973) 
 

Spisovatelé říkají, že jsem malíř, malíři,  

že jsem právník, a právníci, že jsem cestovatel, 

lid obecný, že jsem výstředník. A.H. 

Byl nejen právníkem a politikem, 

geniálním karikaturistou, skvělým 

ilustrátorem, autorem originálních koláží, 

vtipným spisovatelem, básníkem, 

dramatikem, sběratelem umění, 

spolupracovníkem Osvobozeného divadla, překladatelem,  

…prostě člověkem mnoha zájmů, ale i životních peripetií. 
Byl příslušníkem tzv. "kaviárové levice". Byl skvěle finančně zajištěný. Otec byl 

významný pražský advokát, matka dcerou bohatého lékárníka. Dokončil práva 

(1925) a nastoupil v advokátní kanceláři svého otce. Ale lákal ho svět umění.  

Byl jedním ze zakladatelů Devětsilu. Spolupracoval s divadlem pánů Voskovce  

a Wericha. Psal pro ně, stejně jako pro divadlo E. F. Buriana, hry. Působil jako redaktor v Lidových novinách  

a v Literárních novinách. Emigroval (1939) do Paříže a po kapitulaci Francie do Maroka. Odtud zamířil do New Yorku, 

kde působil jako redaktor Hlasu Ameriky. Po skončení války pracoval pro UNESCO, po roce 

1948 byl československým velvyslancem ve Francii, od roku 1951 profesorem a v polovině 50. let 

tři roky dokonce rektorem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. V 60. letech byl 

předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou Československého PEN 

klubu. Po srpnu 1968 se mu zhroutil svět. Měl pocit, že celý život kráčel po slepé cestě. Byla mu 

zakázána veškerá veřejná, publikační i výstavní činnost. Uchýlil se do nedobrovolného ústraní  

a tři roky nato, v jednasedmdesáti letech, zemřel. 

 

Z myšlienok a diela 
Každý člověk dokáže napsat jednu knihu. Je to kniha o tom, co se mu skutečně stalo, co viděl,  
co dělal a co si o tom myslil. Je k tomu potřeba jedině být živ a umět to popsat. Být živ a být si 
toho vědom, že jste živ. A mluvit pravdu. Každý člověk dovede, nebo lépe může napsat jen jednu 
jedinou knihu. Nemůže jich napsat méně ani více. Život je jenom jeden. Kdo dovede napsat více 
knih, je buď lhář anebo spisovatel. 
Nejvíc se mi líbili lidé. Nemaluji krajiny, nejsem krajinář. Miluji lidi, a proto nekreslím portréty. 
Dělám si z nich legraci, kreslím karikatury. 

 

Zdálo by se, že každý člověk jasného úsudku a zdravého rozumu je povolán k tomu, aby soudil 
umění. Fakt je, že tento názor převládá obecně. Málokdo, jsa odborně neškolen, odvážil by se 
mluvit do lékařství, vysoké matematiky a techniky, ba ani do méně exaktní vědy. Ale o umění 
mluví kdekdo, nepředesílaje ani výhradu, že mluví pouze za sebe, naopak chce, aby byl veřejně 
slyšen. 
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Henry MOORE 
(30.7.189831.8.1986) 

 

Patril k najvýznamnejším predstaviteľom moderného sochárstva druhej 

polovice 20. storočia. Vyštudoval Royal College of Art v Londýne  

a tam aj vyučoval (19251939). Hľadal súlad tvarov i citlivú spoluprácu 

s prírodou. Túžil po tom, aby sochárske diela boli zasadené do krajiny 

akoby vytvárané pôsobením prírodných síl, aby sa stali prirodzenou 

súčasťou okolia. Uznal, že aj voľný priestor môže byť umeleckým 

dielom rovnako ako pevná hmota (v dutých predmetoch zdôrazňoval  

ich vnútorný priestor). Jeho diela sa nachádzajú v 130 múzeách  

26 krajín. Ich charakteristikou je sila a sebaistota v bronze, mramore 

i dreve (Pamätná figúra, Matka s dieťaťom, Postavy v pokoji, Vonkajšie 

a vnútorné formy, Strunová figúra, 

Odpočívajúca postava).  Jeho figuratívne 

výtvory sú typické voľnou hrou proporcií, prelínaním konvexných 

a konkávnych foriem, súladom harmonických línií tvarov s otvormi 

a priezormi. Na pahorku neďaleko Dumfries položil súsošie Kráľ 

a kráľovná (1953), aby v spojení so škótskou prírodou vytvoril 

harmonické umelecké dielo. Za svoju sochársku činnosť získal veľa 

medailí a ocenení.  

 
 

Z myšlienok a diela 

 

 Citlivá spolupráca s  prírodou ... v kamienkoch, skalách, kostiach, stromoch 

a rastlinách... jej princípy tvarov a rytmov. 

 Dívať sa cez otvorené priestory, získať pocit ako v katedrále. 
 
 


