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Romano GUARDINI 
(17.2.1885 – 1. 10. 1968) 
 

Taliansky kňaz (vysvätený v roku 1910) pôsobiaci 

v Nemecku sa stal priekopníkom liturgickej obnovy, 

hlavne pre mládež. Prednášal teológiu na univerzitách v Bonne, Berlíne, 

Tūbingene i v Mníchove. Majstrovsky a precízne formuloval myšlienky 

náboženskej reflexie, v dialógu sprostredkúval kresťanský svetonázor.  

Napísal viac než 200 literárnych prác, z ktorých mnohé boli preložené  

do najrozličnejších jazykov (Duch liturgie; O zmysle Cirkvi; O živom Bohu;  

Život viery; Starosť o človeka; Svet a osoba; Sloboda, milosť, osud; Koniec 

novoveku). V kultúrnom svete si získal uznanie aj prácami o Platónovi, 

Augustínovi, Pascalovi, Dostojevskom. Rešpektoval ľudskú slobodu a dôstojnosť človeka. 

Guardiniho apoštolská horlivosť bola preniknutá snahou o evanjeliovú vernosť v katolíckej cirkvi. 

Pochopil, že Božia pravda a ľudská sloboda sa navzájom podmieňujú a osudovo spájajú.  

„Písal proste, o všetkých duchovne aktuálnych otázkach svojho času... Vydal zo seba, ako verný 

spolupracovník Boží, bohatstvo darov, ktoré dostal“ (L. Hanus). 
 

Z myšlienok 

 Vo stvorení zaznieva hlas, ktorý nám pripomína niečo,  

čo je nad všetkým stvoreným. 

 Človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí.  
 Vedieť o pravde znamená spolu vedieť o svojej neporovnateľnosti voči nej. 

 V skutočnosti je moc niečo viacznačné: môže spôsobiť dobré i zlé, môže budovať 

i ničiť. Čím sa ona v skutočnosti stane, závisí od toho, aké je zmýšľanie, ktoré ňou 

narába, a účel, ku ktorému sa používa.  

 V skutočnosti každá hodina, každý deň a každý rok predstavuje životný úsek našej 

konkrétnej jedinečnej existencie, ktorý prichádza len raz a v celku života zaujíma 

nenahraditeľné miesto. 

 V skutočnosti je moc niečo viacznačné: môže spôsobiť dobré i zlé, môže budovať 

i ničiť. Čím sa ona v skutočnosti stane, závisí od toho, aké je zmýšľanie,  

ktoré ňou narába a účel, ku ktorému sa používa.  
 Múdrosť je niečo iné ako bystrý rozum alebo praktická životná zbehlosť. Múdrosť vzniká vtedy, 

keď Absolútno a Večnosť prenikne do konečného a pominuteľného vedomia, a odtiaľ osvecuje 

svojím svetlom celý život. 

 Keď človek prichádza k Bohu so svojou ľútosťou, Boh je už dávno v jeho vnútri 

a túto ľútosť v ňom spôsobí. 

 Zbožné mlčanie je najhlbšou modlitbou pred Bohom. Modlitba slova je nemožná, 

ak zmizne modlitba mlčania... To nie je prázdnota; to je ticho. A v tichu je Boh. 

 Pre kresťana všetko závisí od toho, či obraz Kristov v ňom žije pôvodne 

a mohutne, alebo či je ošúchaný a chabý... Tento Kristus je potecha a spolu 

hrozba. On je Pán. Je Pravda, ale aj Moc. Je Zmysel, ale aj Skutočnosť.  

Bude, keď už tu nebude nič zemského. Bude víťaziť, súdiť a dovršovať. 

 Čo je v človeku sa pozná podľa toho, akých ľudí k sebe priťahuje. 
 Naozaj sa patrí, aby sa človek naučil byť vďačný. Musí sa zbaviť nevšímavosti a nemyslieť si,  

že má nárok na všetko. V skutočnosti nemá nárok na nič, všetko je totiž dar od Boha. 

 Kto ma môže tak volať, že strácam tým seba a spolu, práve vtedy,  
seba nachádzam? Jedine Boh.                                                                  

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Romano_Guardini_stamp.jpg
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François D. ARAGO 
(26.2.1786 – 2. 10. 1853) 

Veľmi populárny, výrečný a priateľský 

francúzsky matematik, fyzik, astronóm i politik 

je jedným zo 72 významných mužov, ktorých 

meno je zapísané na bronzovej doštičke 

umiestnenej na Eiffelovej veži v Paríži.  

Vo svete vedy pôsobil ako katalyzátor, 

s úžasným prehľadom o aktuálnej situácii. 

Často prispel k uskutočneniu veľkých objavov. Bol riaditeľom 

parížskeho observatória, v roku 1830 bol menovaný za doživotného 

tajomníka Francúzskej akadémia vied. V roku 1848 sa dokonca stal 

ministrom námorníctva a vojny v dočasnej vláde 

a prispel aj k zrušeniu otroctva vo francúzskych 

kolóniách. 

 

Z myšlienok a diela 
Zúčastnil sa na dramatickom triangulačnom meraní dĺžky poludníka  

na oblúku Dunkerque – Melun pri Paríži – Perpignan predĺženom  

až na ostrov Formantera pri španielských brehoch. 

Cieľom bolo stanoviť presne jednotku dĺžky 1 

meter ako desaťmiliontinu dĺžky zemského 

kvadrantu. 

 

 Študoval chromosféru a korónu Slnka. Spoznal, že slnečné svetlo vychádza 

z plynného obalu Slnka. Zistil súvislosť polárnych žiar a magnetických búrok, 

chromatickú polarizáciu svetla, zmeral index lomu vzduchu. Z pohybu planéty 

Urán usúdil, že ju môže ovplyvňovať iné astronomické teleso, ktoré je ešte ďalej 

od Slnka. 

V roku 1820 zistil, že elektrický prúd usmerňuje 

nezmagnetizované kovové piliny do kruhu okolo drôtu. 

Objavil princíp produkcie magnetizmu pomocou cylindricky 

stočeného medeného vodiča. 

 

 Spolu s Fresnelom uskutočnil veľa dômyselných a významných pokusov 

o interferencii a polarizácii svetla. Medzi prvými zistil, že svetlo sa pohybuje 

stálou rýchlosťou nezávisle na svojom zdroji. Objavil (1811) stáčanie polarizačnej 

roviny svetla prechádzajúceho kremeňom. Spolupracoval na vynáleze polarimetra 

i fotometra.  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1820
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kruh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4t
https://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8F
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_vodi%C4%8D
http://www.astro.cz/_data/images/news/2013/09/27/pe_78b.jpg
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Marcel DUCHAMP  

(*28.7.1887–†2.10.1968)  
V škole bola jeho obľúbeným  

predmetom matematika. Keď získal 

(1903) cenu za kreslenie, rozhodol sa 

stať umelcom. Francúzsky maliar,  

po krátkej epizóde ako karikaturista, 

vystavoval symbolistické, postimpresionistické, fauvistické a kubizmom 

ovplyvnené obrazy. Experimentoval s objektmi, ktoré sa obracali  

nie k očiam diváka, ale k jeho intelektu.  

Až dosud byl námět znakem nějaké skutečnosti zevní, 

objektivní, přírodní, historické, společenské, kterou 

nějakým způsobem představoval. V moderním malířství 

už sama volba námětu je rozdílná: ne objektivní 

skutečnost, ale její vnitřní podstata a zákonitosti.  

Nebo jsou námětem čistě vnitřní stavy, vnější skutečnosti 

jen pomocným způsobem vyjádření.  

Snad nejpravděpodobnější je možnost, že tím nechtěl říci vůbec nic  

a že jediným jeho cílem bylo znejistit pozorovatele a donutit ho přemýšlet 

nad něčím, co žádný skutečný smysl nemá. V podstatě jde o to, vytrhnout 

předmět z původní souvislosti, která definuje jeho funkci a potřebnost,  

a přenést jej do souvislostí nových, které činí jeho dosavadní smysl 

nepodstatným. Duchamp pochopil, že řešení problému mezi duchovností  

a materialitou uměleckého díla není k nalezení uvnitř obrazového rámu, 

nýbrž že je nutné z něj vystoupit do skutečného světa. 
 

http://duchcamp.sweb.cz/zivot.htm 

http://is.muni.cz/th/52320/ff_m_b1/Diplomova_prace_.pdf 

 Umenie bolo a vždy zostane nedefinované... Nedokážeme povedať, čím je.  
Ale vieme, ako pôsobí.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar_%28umelec%29
http://duchcamp.sweb.cz/zivot.htm
http://is.muni.cz/th/52320/ff_m_b1/Diplomova_prace_.pdf
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Carlo CARRETTO 
(2.4.1910  4.10.1988) 

 

Bol organizátorom apoštolátu medzi talianskou 

mládežou, neskôr odišiel do púšte. Stal sa svedkom pre 

autentické kresťanstvo. Jeho knihy (napr. Listy z púšte, 

Lebo si mi Otcom, Len láska zaváži, Na stopách Boha) 

preložili  do desiatok svetových jazykov. Ukazoval 

cestu k Bohu džungľou prešpekulovaného ľudského 

života. Vlastnými rukami som ohmatal celú svoju 

neschopnosť a biedu. A to bola milosť. 

 
 

Z myšlienok  
 

 Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, 

človeka s Bohom. 
 Boh našiel spoločného menovateľa, aby bol ku každému z nás spravodlivý.  

Tým menovateľom je schopnosť lásky, v ktorej sa všetci stávame rovnakí. 

 Sme stvorení pre lásku; problémom je iba určiť predmet a spôsob lásky. 

 Bolesť očisťuje lásku, robí ju skutočnou, pravou, čistou a navyše odstraňuje 

všetko, čo láskou nie je. 

 Na svete je všetko problematické okrem lásky.  
Kto ju prežíva, zbavuje sa problémov. 

 Láska ospravedlňuje naše, často protirečivé, skutky. Láska je naplnením zákona. 

 Láska, ktorou je Boh v nás, vám ukáže cestu, po ktorej treba ísť... V láske objavíš 

svoju cestu; v láske nájdeš odpoveď a v láske nájdeš pokoj. 

 Je veľmi ťažké bezvýhradne veriť, že je to naozaj Boh, kto ovplyvňuje beh sveta. 
Býva to najčastejšia a zhrýzajúca pochybnosť, ktorá sa nás zmocňuje na zemi. 

 Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko 

fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik 

na modlitbu, bolesť na úkon lásky... Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť  

a on vie, ako ňou narábať. 

 Čoho sa mám obávať, ak všetko riadi a udržuje Boh?...  

 Obdivuhodný je Boh, ktorý si vie poslúžiť nami biednymi a nehodnými... 

 ... buď ako drobný milujúci bod pred Bohom lásky... byť v práci malí a chudobní, 

vo vyhnanstve zasa trpezliví, v živote pokorní a nenápadní, v ťažkých skúškach 

odvážni, v modlitbe verní a v láske vrúcni... Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne 
a spokojne žiť. Som poistený na život i na smrť, na čas i večnosť.  

 Nie sme trestaní za naše skutky, ale sme trestaní našimi skutkami. Tak, ako sme 

nimi i odmeňovaní. 

 Či kľačíš na piesku púšte a rozjímaš, či stojíš za školskou katedrou, akú hodnotu 

by malo to všetko, ak by si nekonal v súlade s Božou vôľou?  

 Niet presvedčivosti, lebo chýba život; niet živosti, lebo chýba príklad; 

niet príkladu, lebo miesto viery a lásky nastúpili prázdne slová. 
 Jestvuje čosi väčšie ako tvoje skutky: modlitba; 

jestvuje sila účinnejšia ako tvoje slovo: láska.                                                                         

http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Synt%C3%A9za
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kontempl%C3%A1cia
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cin
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vl%C3%A1kno
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Die%C5%A5a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vidie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Fant%C3%A1zia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ne%C4%8Dinnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kontempl%C3%A1cia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boles%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sp%C3%B4sob
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zastavenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boles%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://www.jesuscaritas.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/carlocarretto11.jpg
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Denis DIDEROT  
(5.10.1713 – 31.7.1784) 

Francúzsky filozof, estetik a spisovateľ, 

jeden z popredných osvietencov, zaoberal sa 

aj teológiou, matematikou a fyzikou, hlavný 

redaktor encyklopédie Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers (Racionálny slovník vied, 

umenia a remesiel). 

Študoval u jezuitov, v Paríži sa stal magistrom umenia. 
Stal sa kritikom religióznej morálky, napísal niekoľko filozofických 

diel, v ktorých sa okrem iného zaoberal náboženstvom. Zastával 

stanovisko mechanistického materializmu, no ustavične sa usiloval 

prelomiť jeho ohraničenia. Inšpiroval sa súdobou vedou. Bol síce 

presvedčený o schopnosti ľudského rozumu približovať sa pravde, 

zároveň však varoval pred snahou vystavať z týchto „nových právd" 

„nové dogmy". 
Z myšlienok 

Pri encyklopedickom zostavovaní všetkého, čo patrí  
do oblastí vied, umenia a remesla, musí ísť  o to, zviditeľniť 
ich vzájomné prepojenia a prostredníctvom týchto 
vzájomných súvislostí presnejšie postihnúť princípy, na ktorých sa zakladajú,  
a jasnejšie ukázať ich dôsledky; ide nám o to, aby sme ukázali vzdialenejšie i bližšie 
vzťahy medzi vecami, z ktorých pozostáva príroda a ktorými sa ľudia zaoberali...  
a aby sme načrtli všeobecný obraz úsilí ľudského ducha vo všetkých oblastiach  
a vo všetkých storočiach.  

Hlavnou schopnosťou človeka sú rozum a vôľa; rozum, ktorý 
je potrebné viesť k pravde; vôľa, ktorú je treba podrobiť 

cnosti. Prvé je dielom logiky, druhé dielom etiky. 
Rozumom, ale nie násilím máme viesť ľudí k pravde.  
Človek, ktorý o sebe tvrdí, že všetko pozná, dáva iba najavo,  
že nepozná medze ľudského ducha. 
Úprimnosť  je matkou pravdy a vizitkou čestného človeka.  
Múdry človek vidí pred sebou nekonečnú oblasť možného. Hlupák 
považuje za možné len to, čo je.  
Láska je maximálna koncentrácia ducha na jediný predmet.  

Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú a dodáva ho tým,  
ktorí ho nemajú. 
Orgány vytvárajú potreby a naopak potreby vytvárajú orgány.  

Voľný čas vytvára najdôležitejšiu časť nášho života.   
Neverte nikomu, kto sa rozhodol zaviesť poriadok. Predpisovať to 
neznamená nikdy nič iné ako povýšiť sa na pána druhých 
a obmedzovať ich.   
Radšej sa opotrebovať, ako zhrdzavieť. 

Bojte sa človeka,          
ktorý prečítal len jednu knihu.              
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Emil FILLA 
(4. 4.1882 – 7.10.1953) 

Bol nielen maliarom, grafikom, 

sochárom, ale aj básnikom, 

filozofom, zberateľom, redaktorom, 

teoretikom, diplomatom. Stal sa 

hlavným predstaviteľom českého 

kubizmu, nazývaný aj český Picasso.  

Z tvorby: Zátiší s koflíkem a lahví, 1913; Zátiší s podnosem, 1914; 

Zátiší se sklenicí, 1914; Zátiší se slanečkem, 1915; Holandské zátiší, 

1917; Zátiší s tabákem, 1914; Zátiší na stole, 1920; Zátiší, 1922; Zátiší 

s notami, 1923; Zátiší s rakem, 1927; Zátiší s lahví sklenicí a lulkou, 

1929; Zátiší s loutnou, džbánem a ovocem, 1929; Zátiší s kytarou, 

1929; Dívka s mandolínou, 1929; Stojaca ženská postava, 1930; Hlava 

dívky, 1930; Žena s býčí hlavou, 1930; Hlava, 

1934; Žena se psem, 1936; Tři ženy, 1937; diela vydražené v aukciách: Zátiší 

s lahví Cherry – 16,25 milióna (2010); Zátiší s dýmkou – 12 miliónov (2011); 

Sklenice a noviny – 11,2 milióna (2009);  
 

Z diela 
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Gabriel H. MARCEL  
(7.12.1889 – 8.10.1973) 

Francúzsky spisovateľ i dramatik, 

personalistický filozof, vyštudoval na Sorbone 

(1906–1910), bol učiteľom na gymnáziu (1912–

1923). Stal sa jedným z vedúcich predstaviteľov 

existencionalizmu (Metafyzický denník, Byť 

a mať, Prítomnosť a nesmrteľnosť). Vypracoval 

teóriu medziľudských vzťahov (každá podstatná skúsenosť bytia 

implikuje súčasne aj skúsenosť spolubytia) na základe viery, nádeje, 

lásky a vernosti. Vnímal tajomstvá ľudskej existencie a východisko 

tušil v tom, aby sa človek dostával sám k sebe okľukou cez druhých, 

láskou k blížnym. Kriticky sa díval na abstraktný racionalizmus, 

egocentrizmus i technicizmus. Nechcel zjednodušovať existencialno-

etickú problematiku (nádej a zúfalstvo, radosť a utrpenie, slobodu 

a zlo, pochybnosť a viera). Spoznával, že ak chce človek nájsť Boha, musí nájsť 

najprv blížneho. Pravé šťastie nachádza v zmysluplnom poľudštení  – hlbokom 

poznaní a živej nádeji. Ľudská veľkosť závisí od vzťahu k Bohu. 
 

Z myšlienok 
 

 Problém je niečo, čo bráni v ceste. Mám ho celý pred sebou.  
Naopak tajomstvo je niečo, v čom som angažovaný, čo ma priťahuje –  

a čo teda z povahy veci nemám celé pred sebou. 
 Ak človek nežije podľa svojich myšlienok, skončí premýšľaním ako žije. 

 Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu,  

ktorou sa vstupuje do tajomstva bytia. 

 Niekoho milovať znamená navždy v neho dúfať. 
 Milovať človeka znamená hovoriť mu: Ty nezomrieš. 

 Neodpustiteľným omylom určitého druhu racionalizmu bolo to, že bez váhania 

obetoval ´ľudské ako také´ ideám, ktoré strácajú všetok zmysel, ak ich chceme 

nastoliť vo svete, ktorý existuje sám pre seba a kde ono 'ľudské ako také'  

sa z ich hľadiska stáva len škvárou či odpadom. 

 Všetko je iné, ak vstúpi do hry úcta k sebe samému čiže vedomie určitého 

duchovného poriadku, v lone ktorého si moja existencia môže zachovať zmysel  

a hodnotu. 

 Jediná pravá nadej je tá, ktorá smeruje k niečomu, čo nezávisí od nás,  
ktorá pramení z pokory, a nie z pýchy. 

 

 Ak chceš uniknúť, neutekaj: radšej prehlbuj to tesné miesto, 

ktoré je ti dané: nájdeš tam Boha a všetko. Boh sa nevznáša  

na obzore, drieme v úzkom priestore teba samého. Márnosť 

uteká, láska však prehlbuje... Jedine ten, kto vo svojej láske 

vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu, ktorou sa vstupuje 

do tajomstva bytia. 
     

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/LÃ¡ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kruh
http://sk.wikiquote.org/wiki/BrÃ¡na
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tajomstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bytie
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
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Eugenio PACELLI – PIUS XII.  
(2. 3. 1876  9. 10. 1958) 

Pochádzal z aristokratickej talianskej rodiny. 

Vyrastal v centre Ríma. Vyštudoval filozofiu, 

teológiu, občianske i cirkevné právo. Bol vysvätený 

za kňaza (2.4.1899). V roku 1920 sa stal 

apoštolským nunciom v Nemecku. Aj po podpísaní 

konkordátu (1932), ktorý napomáhal právnemu 

postaveniu cirkvi v Nemecku, Pacelli často 

protestoval proti jeho porušovaniu. Od 2. marca 

1939 sa stal 260. pápežom rímskokatolíckej cirkvi pod menom Pius XII. 

Chcel napĺňať presvedčenie, že Pokoj je dielom spravodlivosti. Vydal 40 

encyklík (napr. Mystici corporis (Mystické telo, 1943); Humani generis (Ľudské pokolenie, 1950); 

Fidei Donum (Dar viery, 1957). Vyhlásil (1950) nanebovzatie Panny Márie. Počas 2. svetovej 

vojny zachovával ako predstaviteľ Vatikánu prísnu neutralitu. V rokoch nemeckej nadvlády sa 

nesnažil verejnou kritikou rozhnevať pomstivých nacistov a vystupňovať tak ich krutosti proti 

bezbranným, ale keď bolo treba (1943, razie v rímskom gete) otvoril aj konventy a kláštory (zrušil 

klauzúru), urobil výnimky v kanonickom práve a tým pomohol ochrániť mnohých 

prenasledovaných. Navonok pôsobil neutrálne, ale súkromne bol aktívny. Nerozprával, ale konal. 

Pri skúmaní zdokumentovaných dôkazov objavujeme, že tento pápež tajne 

zachránil viac židov ako všetci ostatní náboženskí a politickí vodcovia jeho doby 

spolu. Robil to nepoznane, takže nikto nevedel, že to bol práve Pius XII., ktorý 

tajne konal, aby ich zachránil. V zmysle židovskej tradície je to najvyššia forma 

lásky k blížnemu (uviedol Gary L. Krupp, židovský prezident nadácie Pave the 

Way – Prerážať cestu).  

 Z myšlienok 
 

Tam kde sa pápežovi žiada hlasno a silno kričať, musí žiaľ, 

vyčkávať a mlčať a tam, kde sa mu žiada konať, musí byť trpezlivý 

a konať. 

   Budova mieru by spočívala na krehkom a hrozivom základe,  
ak by sa neprestalo s takým totalitarizmom, ktorý robí  
z človeka  postrkovaného sedliaka na politickej šachovnici  
a jednoduché číslo v hospodárskych kalkuláciách. 

Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú, a nie tým, ktorí nenávidia. 

Mierom sa nič nestráca, všetko sa môže stratiť vojnou.  

Záujem o univerzálne potreby Cirkvi naozaj živým  

a pravdivým spôsobom predstavuje katolíckosť Cirkvi.   

Misijný a katolícky duch sú to isté... Nič nie je tak cudzie   

     Cirkvi a Pánu Ježišovi Kristovi ako rozdelenie;  

nič nie je škodlivejšie jej životu ako izolácia, uzavretosť do seba  

a všetky formy kolektívneho egoizmu, ktoré vedú jednotlivé   

kresťanské spoločenstvo, nech je akékoľvek, k uzavretiu do seba. 

Čím bude dokonalejší hierarchický poriadok medzi rozličnými spoločenskými 

združeniami a spoločenstvami a bude sa prihliadať na princíp subsidiárnej činnosti 

(vzájomnej podpory), o to účinnejšie sa bude dariť spoločenskej autorite a prosperite  

a o to šťastnejšia bude situácia štátu.  

Matematika a náboženstvo sú pre mňa prejavom tej istej božskej presnosti.     

http://sk.wikiquote.org/wiki/Budova
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mier
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krehkos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1klad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Totalita
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sedliak
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0achovnica
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kalkul%C3%A1cia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bud%C3%BAcnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nen%C3%A1vis%C5%A5
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pacelliordenado.jpg&prev=/search?q=Eugenio+PACELLI&hl=sk&sa=X&prmd=i&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhh8yi_B0PYl63SrwozWN27FTiX25w
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pacelli12.jpg
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Pius_12_coa.svg
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Giuseppe VERDI  
(10.10.1813–27.1.1901) 
 

Ako chlapec pomáhal otcovi 

v živnosti, v kostole bol očarený tónmi 

varhán. Ako dospelý prilákal do divadiel a koncertných sál milióny 

poslucháčov, hudobnými kompozíciami vyjadroval svoj postoj 

k závažným otázkam ľudskej existencie. Stelesňoval počestnú vieru 

v oživujúci charakter hudby. Svoju hudbu založil na pravdivosti 

pocitov a vernosti ich melodického vyjadrenia (dramatickosť  

a orchestrálna farebnosť). Zdôraznil citovú mohutnosť ľudského 

hlasu. Vo svojich dielach využíval mohutnosť speváckeho zboru 

i bohatosť orchestru. Preslávil sa operami (Nabucco, Macbeth, 

Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Don Carlos, Aida, Othelo, Falstaff), 

ktoré vynikajú príťažlivosťou melodickou a zmyslom pre dramatiku. 

Svoj monumentálny odkaz zanechal nielen zhudobnením omše za zosnulých – Rekviem (1874),  

ale aj dielami  Te Deum a Stabat mater. Verdiho opery sa vyznačujú 

sugestívnymi krásnymi melódiami, ktoré majú veľkú výrazovú silu, 

majstrovsky vystihujú hlbokú lásku, žiarlivosť, pomstu, žiaľ, hrôzu, nenávisť 

aj zúfalstvo. Svojím celoživotným majstrovským hudobným vyjadrením 

ponúkal úžasný zážitok duchovného posolstva.  

 Stal sa symbolom pre zjednotenie slobodného Talianska.  
 

Z myšlienok 
 

Vyhlasujem, že chcem byť nadšeným stúpencom hudobníkov budúcnosti, 
ak ich hudba nebude nijakým systémom a teorémou,  
ale hudbou. 
 
A príde deň, keď sa už nebude hovoriť o melódii, o harmónii, ... a potom 
sa možno môže začať vláda hudby. 
 
Mojím veľkým šťastím bolo žiť osamote s plodom mojej práce,  
ale teraz to dielo už nie je moje. 
 
Napodobniť pravdu je možno dobre,  
ale vynájsť pravdu, je lepšie, oveľa lepšie. 
 
V hudbe, ako v láske,  
treba byť predovšetkým úprimný. 
 
Verím v inšpiráciu...  
Chcem prebúdzať nadšenie...  
   

 https://www.youtube.com/watch?v=y0EAL3vXZrM   

https://www.youtube.com/watch?v=y0EAL3vXZrM
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.operaarts.com/images/opera-composers/giuseppe-verdi.jpg&imgrefurl=http://www.operaarts.com/opera-composers/giuseppe-verdi.php&h=317&w=257&sz=29&tbnid=7fxeBP_vbZIghM:&tbnh=96&tbnw=78&prev=/search?q=giuseppe+verdi&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=giuseppe+verdi&usg=__9TZEQw36wUKHq-DQeZLWxAJMIYE=&docid=v5daVzBUa-e_cM&hl=sk&sa=X&ei=Dq4GUIyfKYnPtAbY5NH4Bg&sqi=2&ved=0CGkQ9QEwBA&dur=250
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Evangelista TORRICELLI 
(15.10.1608 − 25.10.1647)  

Už od mladosti prejavoval záujem  

o vedu. Zaoberal sa matematikou, 

mechanikou, brúsil šošovky  

do ďalekohľadov. Bol verným 

žiakom Galileiho a po ňom  

aj matematikom u toskánského 

vojvodcu vo Florencii. Skúmal 

účinky zemskej tiaže na kvapaliny. Objavil, že existuje 

atmosférický tlak a dokázal, že možno vytvoriť vákuum. 

 

http://www.converter.cz/fyzici/torricelli.htm 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1351/torricelli 
 

Z diela 
 

Torricelli naplnil sklenenú trubicu dlhú asi 1m 

ortuťou. Trubicu ponoril hore dnom do nádoby s 

ortuťou. Ortuť sa v trubici ustálila vo výške asi 76 

cm. Nad ortuťou vzniklo vzduchoprázdno - 

vákuum. Torricelli dokázal, že príčinou tohto javu 

je atmosferický tlak a že vákuum možno vytvoriť, 

o čom sa oddávna veľmi pochybovalo. Pokus 

viackrát zopakoval a zistil, že výška ortuťového 

stĺpca sa mení - je vždy úmerná atmosférickému 

tlaku.  
 

Mnohými pokusmi dokázal, že rýchlosť vytekania 

prúdu kvapaliny z otvoru sa rovná rýchlosti 

voľného pádu z výšky, v ktorej je hladina 

kvapaliny v nádobe. (Výtoková rýchlosť je priamo 

úmerná druhej odmocnine výšky hladiny 

kvapaliny v nádobe.)  

Objavil zákon, podľa ktorého možno určiť 

rýchlosť vytekajúcej kvapaliny z otvoru, ktorý sa 

nachádza v hĺbke h pod voľným povrchom kvapaliny v nádobe. Pre túto rýchlosť 

platí v = √(2h·g).                               https://sk.wikipedia.org/wiki/Torricelliho_vzorec 
 

 

1641 – dielo O pohybe ťažkých telies 

1644 − vynašiel ortuťový barometer.  
 

Vo knihe Quadratura parabolae et Solido hyperbolico acuto podrobne popisuje 

vlastnosti kužeľosečiek a uvádza analytické riešenia aj takých prípadov, akým je 

vedenie dotyčnice v bode paraboly.  

 

http://www.converter.cz/fyzici/torricelli.htm
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1351/torricelli
https://sk.wikipedia.org/wiki/Torricelliho_vzorec
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Jacques S. HADAMARD  
(8. 12. 1865 − 17. 10. 1963) 

 

Jeho matka bola učiteľkou hry na piano, otec bol učiteľom 

dejepisu a zemepisu. Jacques Salomon Hadamard bol 

v škole úspešným žiakom, vynikal v gréčtine a latinčine.  

Až po stretnutí s dobrým učiteľom matematiky sa začal 

zaujímať aj o matematické disciplíny. Rozhodol sa  

pre štúdium na Ěcole Normale Supérieure v Paríži (promoval roku 1888).  

Za prácu o Taylorových radoch ústiacu do teórie analytických funkcií získal 

(1892) doktorát a za úspešný odborný článok o maticiach a determinantoch 

dostal i cenu za matematické vedy. V tomto roku sa aj oženil. V roku 1893 

získal miesto na univerzite v Bordeaux. Tam pôsobil štyri roky, narodili sa 

mu dvaja synovia a napísal asi 29 odborných článkov. V roku 1897 sa 

presťahoval do Paríža, pôsobil na Sorbonne i College de France. Navštívil 

veľa štátov (napr. aj  Španielsko, Taliansko, Brazíliu, Argentínu, Egypt)),  

bol aj v Československu. Počas prvej svetovej vojny padli jeho dvaja starší synovia, roku 1944  

mu zomrel tretí syn a v roku 1962 v horách zahynul jeho vnuk. Za svojich nedožitých 98 rokov  

sa dožil mnohých prekvapení osobných i vedeckých.  
 

   V prípade Dreyfusovej aféry (1894) sa Hadamard veľmi snažil o nápravu 

nespravodlivosti a očistenie jeho mena (Alfred Dreyfus bol príbuzný jeho manželky). 

Objavoval a skúmal zabudnuté i nové fakty tohto prípadu, prispel k jeho vyriešeniu 

(1906). Medzi dvomi svetovými vojnami sa v politike orientoval ľavicovo.  

Po porážke Francúzska (1940) odcestoval s rodinou do USA. Po skončení 2. svetovej 

vojny sa cez Anglicko vrátil do Paríža a aktivizoval sa v mierovom hnutí.  

   Napísal asi 300 odborných článkov a kníh, nielen z matematiky, ale i o matematike 

a všeobecnom vzdelávaní. Matematická tvorivosť a matematický rozum nemôže byť 

v nepomere so všeobecnou tvorivosťou a rozumom vôbec. Zaoberal sa aplikáciou 

parciálnych diferenciálnych rovníc pre matematickú fyziku. Zaviedol skúmanie 

okrajových podmienok. Bol prezidentom Francúzskej matematickej spoločnosti 

(1906). Publikoval (1910) prácu Lecons sur le calcul des variotions, ktorou položil 

základy funkcionálnej analýzy. Stal sa členom francúzskej Akadémie vied (1912). 

Pomerne veľký ohlas mala jeho publikácia o psychológii matematických objavov 

(1945). Medzi úsilím študenta, ktorý hľadá riešenie geometrickej 

úlohy a úsilím génia... je rozdiel iba v miere. Napísal (1897)  

aj učebnicu elementárnej geometrie. Bol čestným predsedom  

na medzinárodnom matematickom kongrese v Cambridgi (1950).  

Mal veľký intelektuálny vplyv nielen na významných 

matematikov, ale aj na mnohých študentov.  
 

   Nepoznáme matematický vzťah, ktorý by generoval postupne všetky prvočísla. 

V roku 1896 použitím komplexnej analýzy dokázali (nezávisle na sebe) zaujímavé 

matematické tvrdenie o prvočíslach dvaja matematici: Francúz Jacques Hadamard 

(1865–1963) a Belgičan Charles de la Vallée Poussin (1866–1962). Odvtedy sa vie, 

že počet prvočísiel, ktoré nie sú väčšie než dané prirodzené číslo n, sa pre veľké n 

približuje k hodnote výrazu 
n

n

ln
 (ln n znamená prirodzený logaritmus čísla n). 
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Alfred NOBEL   
(21.10.1833–10.12.1896) 

Do verejnej školy chodil iba jediný rok.  

Súkromným štúdiom získal kvalitné 

vzdelanie. Ovládal 5 jazykov, vyznal sa 

výborne vo fyzike a chémii, mal prehľad o literatúre, histórii i filozofii. 

Získal 355 patentov, precestoval Ameriku i Európu. Alfred Nobel, chemik  

a podnikateľ, sa zaoberal výskumom a výrobou výbušnín. Vynašiel roz-

bušku, dynamit i bezdýmový strelný prach. Prispel k výrobe syntetického 

kaučuku a umelej kože, zdokonalil systémy diaľkovej signalizácie i pop-

lachových zariadení. Osobne kontroloval vo svojich továrňach riskantnú 

výrobu. Veril, že reálna hrozba veľmi účinných zbraní zaženie možnosti 

vojen. Zmýlil sa. Dynamit, ani účinný strelný prach nenahnal politikom a mocipánom strach. Nobel 

svojimi organizačnými schopnosťami, dobrým poznaním ľudí, neúnavnou pracovitosťou 

zorganizoval nadnárodné priemyslové impérium. Dosiahol obrovské zisky a predsa nezískal priazeň 

okolitých ľudí. Stal sa najbohatším tulákom Európy. Celý život vynikal húževnatosťou, prenikavou 

inteligenciou, skromnosťou a nenáročnosťou. Nevystupoval na verejnosti, nedával sa fotografovať, 

nemal vlastného tajomníka. Jeho súkromný život bol skoro plachý. Bez rodiny, blízkych priateľov,  

v osamotení citových hnutí a v zápase ideálov aj ilúzií neprehral súboj svedomia vedca  

a podnikateľa s nárokmi zanieteného pacifistu. Snažil sa plniť svoje predsavzatie: Je lepšie dať 

živému umelcovi najesť než mŕtvemu postaviť pomník. Napriek svojej melancholickej a do seba 

uzavretej povahy, podivínskemu životu bezdomovca a zasneného svetoobčana mal neobvyklú 

myšlienkovú vytrvalosť a dosiahol duchaplnú múdrosť. Zomrel úplne sám vo svojom paláci v San 

Rémo. Nemal ženu ani syna. Jeho sláva akoby vstala z mŕtvych. Švédsky priemyselník a vynálezca 

je najslávnejším sponzorom vedy na svete. Podľa jeho poslednej vôle z roku 1895 sa vytvorila 

nadácia a predpisy pre inštitúcie oprávnené udeľovať ceny z majetkového fondu, ktorý po smrti 

zanechal. Nobelove ceny sa stali najvýznamnejšou poctou za vynikajúce výsledky i celoživotné 

diela významných osobností. Pôvodne určené oblasti  fyzika, chémia, fyziológia alebo medicína, 

literatúra, bratstvo medzi národmi  boli neskôr doplnené ekonómiou.  
 

Z myšlienok 
 Nemôžem mať ani rodinu ako každý človek.  

Nikdy neviem, či budem ešte večer medzi živými. 

 Neexistuje na svete nič, čo by sa nedalo zle pochopiť,  

alebo zneužiť. 

 Ak by som za rok mal tisíc nápadov a len jediný z nich by sa dal využiť,  

mohol by som byť úplne spokojný.  

 Snažím sa objaviť substanciu tak ničivej moci, aby zabránila každej vojne. 

 Vedci objavujú prostriedky pre ľudské skutky, ale nerozhodujú, či sa použijú  

na dobré alebo zlé. O tom rozhodujú ľudia. Železo nemôže za to, že do seba 

vrážate bodáky.  

 Môj domov je tam, kde pracujem, a ja pracujem vo všetkých kútoch sveta. 

 Bol som zblúdilec bez kompasu, rozbitý vrak,  

stroskotanec bez rodiny, bez jediného človeka. 

 Pôvodne som myslel, že dynamit prinesie svetu uľahčenie práce  

v lomoch a baniach, ale keď som videl, čo môj vynález urobil  

vo vojne, hanbím sa ísť medzi slušných ľudí. 

 Šíriť poznanie znamená, šíriť blaho.                                  



14 

 

14 

 

Gabriel LAUB 
(24.10.1928 −3.2.1998) 

Česko-poľský esejista a aforista. 

Narodil sa v Poľsku, neskôr odišiel  

do SSSR. Od roku 1948 bol občanom 

Československa. V auguste 1968 

emigroval do Nemecka. 
 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1267 

http://azcitaty.cz/citaty/gabriel-laub/ 

http://citato.cz/autor/gabriel-laub 
 

http://nej-citaty.cz/gabriel-laub/ 

Reklama sa robí výhradne pre 
blbcov. Preto je taká úspešná. 

 

Z diela 

Zbierka aforizmov – najlacnejší výpredaj myšlienok. 
Keby som nebol tým, kým som, netúžil by som po tom, po čom tužím. 

Hodnota je vec abstraktná. Cena je konkrétna. 
 

Niekto bojuje o pravdu, niekto o živobytie - a potom sa ukáže, že lepšiu pravdu má ten,  
kto má lepšie živobytie. 
Budúcnosť je doba, kedy budeme vedieť všetko o minulosti. Dokiaľ vieme iba časť pravdy, 
sme ešte v súčasnosti. 
Dialektika života učí, že nie je vždy rozumné konať rozumne. To ale nie je ospravedlnenie 
pre hlúposť. 
Mladí sme, kým nie sme so svetom spokojní. Starí sme, Keď už nie sme so svetom spokojní. 
Väčšina problémov sa dá ľahko vyriešiť bez filozofie. Filozofia je potrebná len pre problémy, 
ktoré sa nedajú vyriešiť. 
Všetky dobré myšlienky prichádzajú príliš neskoro. Aj táto.  
 

Aforistické definície   
Absolútna morálka: nič sa nesmie. 

Blbec je idiot, ktorý neurobil kariéru. 

Fantázia je niečo, čo si niektorí ľudia nevedia predstaviť. 

Improvizátor: človek, ktorý myslí na počkanie. 

Manželka: žena s ktorou môžeme spať. 

Mier: prestávka medzi vojnami. 

Novinár: spisovateľ, ktorého  tvorivá fantázia je obmedzovaná skutočnosťou. 

Satira je rozhnevaná logika.         
 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1267
http://azcitaty.cz/citaty/gabriel-laub/
http://citato.cz/autor/gabriel-laub
http://nej-citaty.cz/gabriel-laub/
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/22531
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/22531
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/22791
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/14
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/14
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23098
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George Edward MOORE  
(* 4. 11.1873 – † 24. 10.1958)  

 

Anglický filozof, spolu s B. Russellom  

a L. Wittgensteinom je považovaný za zakladateľa 

analytickej filozofie. Analyzoval význam mienok 

účinkujúcich v každodennom živote ľudí. Mierou 

jeho kritiky bola suma presvedčení, ktoré ľudia už 

neustále vo svojom každodennom živote považujú za pravdivé.  

Odvrátil sa od idealizmu a obhajoval zdravý rozum. Tvrdil, že filozofické 

argumenty môžu trpieť zámenami medzi použitím termínu v určitom 

argumente a definíciou tohto pojmu (vo všetkých argumentoch). 

Pomenoval tento zmätok "naturalistický klam".  

Stal sa obhajcom etického intuicionizmu. 

 
Z diela 

 
Etika si kladie všeobecnú otázku,  
čo je dobré... 
Otázka či je niečo dobré, je vždy „otvorenou“ otázkou... 

Může být pravdou, že všechny věci, které jsou dobré, jsou 

zároveň něco jiného, stejně tak může být pravdou, že 

všechny věci, které jsou žluté, vznikly z určitého druhu 

vibrací ve světle") ⇒ "dobré" je tedy nedefinovatelné → 

nelze vědecky testovat ani ověřit → slova tedy 

používáme na základě "morální intuice". 

www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2000/3/355-359.pdf 

 
A kdyby nám metafyzika mohla například nejenom říci, že jsme nesmrtelní,  
ale také – v jakékoli míře – jaké následky bude mít naše jednání v tomto životě  
na naše postavení v životě posmrtném, taková informace by měla 
nezpochybnitelný vliv na otázku, jak máme jednat. Křesťanské učení o nebi a pekle 
je tak v tomto smyslu pro praktickou etiku velmi relevantní. Nicméně je důležité  
si povšimnout, že většina typických metafyzických doktrín je takového druhu,  
že buď tento vliv na praktickou etiku vůbec nemá, anebo má vliv čistě negativní – 
obsahuje totiž závěr, že zde není nic, co bychom měli dělat. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130141882 

https://sk.wikipedia.org/wiki/4._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._okt%C3%B3ber
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://sk.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_filozofia
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2000/3/355-359.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130141882
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Alfred  TARSKI  
(14.1.1902–26.10.1983) 
 

Poľský matematik a logik, ktorý v priekopníckom diele Pojem pravdy  

vo formalizovaných jazykoch (1933 poľsky, 1935/36 nemecky) položil 

základy formálnej sémantiky, sa už na strednej škole učil ruštinu, 

nemčinu, francúzštinu, gréčtinu aj latinčinu. Bol považovaný  

za výnimočného študenta, ale z logiky jednotku nemal. Zo školských 

predmetov mal najradšej biológiu. Univerzitné štúdium ukončil  

vo Varšave (1924), dvadsaťpäťročný sa stal docentom. Od roku 1939 

pôsobil v USA, neskôr bol profesorom matematiky na Kalifornskej 

univerzite v Berkeley (1946). Tu postupne vybudoval centrum 

svetoznámej školy logiky. Vytvoril vedecké práce z matematickej 

logiky, metamatematiky, sémantiky, metodológie deduktívnych vied. Napísal viac než 150 

pojednaní a 9 kníh. Zaoberal sa axiomatickou teóriou modelov, položil základy formálnej 

sémantiky a metalogiky, ponúkal sémantickú teóriu pravdy. Vždy chcel posúvať hranice poznania, 

pozorne sledoval historický vývoj každej významnej myšlienky. Sám ovplyvnil aj teóriu množín, 

teóriu formálnych systémov, algebraickú logiku i univerzálne algebry, ale aj teóriu miery či základy 

geometrie. Stal sa členom Národnej akadémie vied USA i poľskej Akadémie vied. Každému  

odporúčal hlbšie vedomosti zo základov modernej logiky.  
 

Logika spresňuje a zjednocuje významy pojmov vo svojej 
vlastnej oblasti a zdôrazňuje nevyhnutnosť' spresňovania 
 a zjednocovania aj v iných odboroch. Tým vedie  
k možnosti lepšieho porozumenia medzi tými, ktorí ho chcú 
dosiahnuť. Zdokonaľuje a zjemňuje nástroje myslenia, robí 
ľudí kritickejšími a zmenšuje tak pravdepodobnosť toho,  
že budú pomýlení všetkými možnými pseudoúvahami. 
Prehĺbenie a rozšírenie vnímania logických súvislostí môže prispieť  

k racionalizácii vzťahov medzi ľuďmi. Rád a výborne prednášal. 

Zvažoval použitie termínov i značenie symbolikou. Za dôležité 

pokladal správnosť, presnosť i stručnosť. Chcel, aby poslucháči prednáške porozumeli, správne 

pochopili základné pojmy a vety. Ponúkal krásu i eleganciu logicko-matematickej myšlienkovej 

výstavby. Matematika bola pre neho vedou i umením. Kontakt so študentmi ho podnecoval. 

Podieľal sa aj na príprave stredoškolskej učebnice geometrie.  

Elementárna matematika, hlavne algebra, pre jednoduchosť svojich pojmov  

a jednotný charakter svojich metód odvodzovania je zvlášť vhodná pre uvádzanie 

príkladov na rôzne javy s logickou a metodologickou povahou.  
 

Napísal knihu Úvod do logiky a metodológie deduktívnych vied (1936), 

vyšla aj česky (Praha, Academia, 1969). Bol večný nespokojenec. 

Presadzoval okruh svojich vedeckých záujmov, veril svojmu vplyvu  

na ostatných. Udivoval sebadisciplínou, rozsiahlymi vedomosťami, 

rýchlym myslením, veľkou vytrvalosťou. Miloval klebety a zaujímavé 

historky, vedel byť aj zlomyseľný. Bolo pre neho jednoduchšie kritizovať 

než chváliť. Mal čaro rozprávača sršiaceho šarmom a vtipom. Ľudia,  

ktorí ho poznali, ťažko oddeľovali od seba obdiv, podráždenie, oddanosť, 

hnev či vďačnosť. Bol jasnou hviezdou súhvezdia varšavských logikov  

a matematikov svojej doby. Prispel k vybudovaniu jedného z najlepších 

svetových centier logického výskumu v Berkeley.   

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Image:Alfred_Tarski.jpg
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František BĚHOUNEK  
(27. 10. 1898 − 1. 1. 1973) 

Český fyzik – rádiológ, polárny bádateľ 

a spisovateľ. Vyštudoval reálne gymnázium 

v Prahe, Prírodovedeckú fakultu UK a získal 

(1922) doktorát prírodných vied. Študoval  

na parížskej Sorbonne, bol študentom Marie 

Sklodowskej – Curie. V roku 1926  

sa zúčastnil polárnej výpravy R. Amundsena. 

Generál U. Nobile ho pozval (1928) na výpravu do Arktídy  

na vzducholodi Italia, ktorá stroskotala (príbeh opísal  

v Trosečníci na kře ledové). Bol riaditeľom (od 1935) Státního 

radiologického ústavu, prednostom (od 1946) fyzikálního 

oddělení Radioléčebného ústavu v Prahe. Bol pri zrode Fakulty 

technické a jaderné fyziky UK (1955), kde založil a viedol katedru 

dozimetrie a aplikace ionizačního záření (1963 - 71).Napísal celý rad 

populárno-náučných a cestopisných, vedecko-fantastických kníh  

pre mládež. 

http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=behounekf&kat=litcz 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1064/behounek 
 

Z myšlienok a diela 
 

Typickým rysem, který utvářel můj osud, byl sklon k romantice. Od mládí jsem 
tíhnul k jiným vědním disciplinám, než k radiologii nebo matematice, a fyzice,  
a to zejména k historii.… Historie mne samozřejmě lákala také z těch důvodů 
romantických, protože v historii se vždy něco podivuhodného dělo, historie je 
vždycky rušná a opakuje se, jenže lidé si z ní nedovedou bohužel vzít poučení.  
Tak jsem tedy musel chodit do reálky…. A zde mne zaujala fyzika, ale ne v celé šíři, 
ale zase její romantická část. Tehdy se do fyziky řadila astronomie a ta se mně  
tak zalíbila, že jsem se dokonce naučil trigonometrii dříve, než jsme ji měli povinně. 
Astronomii jsem se ovšem stejně potom nevěnoval, ačkoli ji mám rád...  
 

Chtěl jsem od života dvě věci – plnit si své sny a plnit je tak,  
abych byl užitečný i dalším lidem. 

 

V rokoch 1967-78 vydal Albatros výber z jeho literárnych diel v 13 zväzkoch.  Zjednocujúcim 

prvkom jeho kníh je viera v ľudské schopnosti a odvahu i rozvahu. Prial si humanistické poslanie 

vedy aj technologického výskumu. 

 

http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=behounekf&kat=litcz
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1064/behounek
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Otto WICHTERLE                             
(27.10.1913−18.8.1998) 

Český chemik, vynálezce měkkých kontaktních 

čoček, zakladatel Ústavu makromolekulární chemie 

ČSAV v Praze a dlouholetý profesor Vysoké školy 

chemicko-technologické, Autor či spoluautor 150 

patentů a přes 200 publikací je znám i jako 

objevitel silonu a hydrogelu. Profesor Wichterle  

si vynálezy patentoval. Vláda se vynálezu zbavila 

tím, že ho prodala za poměrně humornou cenu  

do Spojených států.  

Otto Wichterle byl jedním z těch, kteří společně  

s Ludvíkem Vaculíkem formulovali některé pasáže 

prohlášení Dva tisíce slov.  

Příběh profesora Wichterleho není jen příběh o houževnatosti vědce,  
ale i příběhem boje s lidskou hloupostí, nepoddajnosti agresivním ideologiím  

a o schopnosti udržet si skromnou důstojnost.  
Jiří Michálek, který s ním dlouhá léta pracoval. „Pan profesor byl noblesní 
člověk, měl obrovský rozhled a bylo úžasné s ním o věcech diskutovat,“ 
vzpomíná.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i7U-KnlMrX0 
https://www.vscht.cz/skola/historie/wichterle 

https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/otto-wichterle/5918-
clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1 

 

Z myšlienok a diela  
 

Pěstovat vědu je nesmírně vzrušující a zábavné. Člověk se cítí 
nesmírně svobodný.  
 

Pochybování je ve vědě dokonce nezbytné. A hledat tu skutečnou 
pravdu, to je naprosto jedna z nejplodnějších vědeckých metod. 

 

    

 

 

 

„Peněz nemusí být moc, ale mohly by být furt.“  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i7U-KnlMrX0
https://www.vscht.cz/skola/historie/wichterle
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/otto-wichterle/5918-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/otto-wichterle/5918-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1
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Lise MEITNEROVÁ 
(7.11.1878 – 27.10.1968) 

Rakúska vedkyňa ukončila (1926) štúdium 

fyziky a chémie na univerzite vo Viedni. 

V roku 1906 získala doktorát. Od roku 

1907 študovala v Berlíne u Maxa Plancka. 

Príchodom do Berlína sa začala jej 

spolupráca s chemikom Otto Hahnom, keď  

sa ona venovala fyzikálnej a on chemickej 

stránke výskumu rádioaktívnych látok.  

V roku 1918 spoločne objavili 91. prvok 

(protactínium). V roku 1926 získala titul 

riadnej profesorky fyziky berlínskej 

univerzity (bola prvou ženou v Nemecku, 

ktorej sa to podarilo. Svoj najznámejší 

objav spojený s objasnením štiepenia 

uránu urobila vo švédskej emigrácii 

koncom roku 1938 spolu s F. Strassmanom 

a O. Hahnom. Dôkaz štiepenia totiž vyžadoval chemické objavy Hahna  

a Strassmanna, tak aj fyzikálne vysvetlenie, ktoré poskytli Meitnerová  

a Frisch. V Berlíne založili (1959) fyzikálny inštitút, pomenovaný  

po Hahnovi a po nej. V roku 1966 získala prestížnu Cenu Enrica Fermiho.  

Keď mala dvadsať, konvertovala zo židovskej viery na protestantskú,  

celý život sa vyhýbala politike.  

Od roku 1963 žila Lise Meitnerová v Anglicku, kde aj zomrela. 
 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1253/meitner 
 

                                                      Z myšlienok 
Milujem fyziku celým svojím srdcom. Nedokážem si 
predstaviť, že by nebola súčasťou môjho života. Je to istý druh 
lásky, akú cítite k osobe, ktorej vďačíte za veľa.  
Aj ja, ktorá mám tendenciu trpieť vedomím viny, som fyzik 
bez najmenšieho pocitu viny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1253/meitner
http://www.veda.cz/dwn/5430/52177B_Lise Meitnerova velky.jpg
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Jean-Baptiste Le Rond d´ALEMBERT  
(17. 11. 1717 – 29. 10. 1783) 

 

Francúzsky matematik, fyzik, astronóm a filozof, jeden  

z najvýznamnejších vedcov 18. storočia. Ako novorodenca  

ho našli odloženého na schodoch kostola Jean le Rond. 

Vychovali ho v rodine sklára Alemberta. Neodolateľne túžil  

po matematických poznatkoch a vedomostiach z prírodných vied  

aj medicíny. Prijal Diderotovu ponuku na redaktorstvo známej Encyklopédie 

– Výkladového slovníka vied, umení a remesiel (1751–1772). Zodpovedal  

za matematickú časť. Bol autorom celého radu hesiel z matematiky, fyziky, 

práva, ale aj hudby a náboženstva. Nenútil ostatných, aby mysleli ako on, 

uprednostňoval  nezávislosť, slobodu názorov, presvedčivosť argumentov.  

V klasifikácii vied uznal tri schopnosti človeka - pamäť, rozum, predstavivosť. Vnímal dva ľudské 

rozmery - materiálny a duchovný. Chcel uctievať boha rozumom a pravdou. Staval sa proti 

náboženskej neznášanlivosti, duchovnému i svetskému zneužívaniu moci. Urobil rozhodujúci krok 

pre objasnenie pojmu derivácie ako limity pomeru prírastkov, študoval konvergenciu niektorých 

radov i niektoré funkcionálne rovnice. V Rozprave o dynamike (1743) otvoril cestu vzniku 

analytickej mechaniky a matematizácii fyziky. Vyslovil všeobecné pravidlá pre zostavenie 

diferenciálnych rovníc pre opis pohybu sústav hmotných bodov. Formuloval princíp o okamžitej 

rovnováhe zotrvačných síl a síl pôsobiacich na teleso. V práci o kmitaní struny sformuloval vlnovú 

rovnicu a ukázal postup na jej riešenie. V astronómii skúmal pohyb Mesiaca a nebeských telies, 

zaoberal sa teóriou gravitácie. Bol členom Francúzskej akadémie (1754) i riadnym členom 

Kráľovskej akadémie vied (1765). 
 

Z myšlienok  

 Boh, človek, príroda, to sú podľa všeobecného delenia tri hlavné predmety 

filozofického skúmania... Filozofia nie je nič iné ako aplikácia rozumu na rozličné 

predmety, o ktorých rozum môže vypovedať... Vesmír je šíry oceán, na ktorého 

povrchu pozorujeme niekoľko väčších či menších ostrovov, ktorých spojenie  

s pevninou je nám skryté. 

 Dve veci sú potrebné, aby ľudský duch získal umenie odhadu: cvičiť sa v presných 

dôkazoch a neobmedzovať sa len na ne. Iba keď si zvykneme rozpoznávať pravdu 

v celej jej čistote, budeme môcť neskôr rozšíriť aj to, čo k nej má blízko alebo 

ďaleko... Jediný spôsob, ako správne preberať základy presnej a prísnej vedy,  

je použiť pri nej maximálnu presnosť a prísnosť. 

 Matematické abstrakcie nám uľahčujú poznávanie vnímaných predmetov,  

sú však užitočné vtedy, ak sa neobmedzujeme len ne... Geometria je akýmsi 

koníčkom, ktorého nám dala príroda, aby nás potešoval a zabával v temnotách.   
 Ak by sme sa postavili proti vedám, neresti by nám ostali a navyše by sme boli aj bez poznania... 

Schopnosť vštepiť do hláv bez námahy pravdivé a jednoduché pojmy, je oveľa záslužnejšia 

činnosť, než si myslíme. 

 Utvoriť si presné pojmy o tom, čo geometri nazývajú infinitezimálnym počtom, 

znamená si urobiť najprv celkom jasnú predstavu o tom, čo je nekonečno. 
 Najvyšší rozum roztrhol závoj a ukázal sa, nič nepridal svetlu nášho rozumu pokiaľ ide o 

dôkazy, že jestvuje, iba nám umožnil dokonale využívať toto svetlo  

a konať podľa neho.  

 V triezvom matematikovi nepracuje obrazotvornosť menej  
než vo vynaliezavom básnikovi.                                  


