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Úvod a zdôvodnenie 

 

V 75. roku života a po 50 rokoch 
v školských službách som sa rozhodol 

zhrnúť učiteľské úsilie výroby 
popularizačno-motivačných „bublín“  

do tohto Almanachu. 
 

V rodnom liste mám uvedené Dušan Marián JEDINÁK. Možno preto som sa niekedy skrýval  

za pseudonym dmj (ale aj dj, dák, Ján Deik). Teda je na svete aj publikácia  ALMANACH dmj.    
Chcem tak vytvoriť písomnú ilustrovanú zbierku väčšinou verejne publikovaných príspevkov, 

ktoré mi, pri ich tvorbe, robili aj radosť. Možno sa aj vy z tohto zborníka aspoň trochu potešíte. 
  
Moja mama chcela byť učiteľka. Ja som v školských službách pôsobil 50 rokov (stredoškolský profesor, riaditeľ gymnázia, 

námestník ministra školstva, školský inšpektor, vysokoškolský učiteľ, kantor počtov a merby; ešte aj základnú vojenskú službu 

som si „odkrútil“ v poddôstojníckej škole). Jednoducho: celoživotne zaťažený školstvom. 
 

Krátke vyhodnotenie svojej učiteľskej práce za 40 rokov 

som zavesil na moju webstránku do časti  

 D.J. - 40 rokov v učiteľských službách » 
Po desiatich rokoch som doplnil ďalšie 10 ročné obdobie  

do publikácie                   D. J. 50 rokov v učiteľských službách  

Zápisky priateľa matematickej kultúry 

http://www.era.topindex.sk/files/s673.pdf 
Moju personálnu bibliografiu vydala Tríbečská knižnica  

v Topoľčanoch (1999; ISBN 80-88761-19-0 a 2010;  

ISBN 978-80-88761-49-5). Možno ďalšia bude v 2020. 

To, čo chcem zverejniť „vešiam“ na http://www.era.topindex.sk/ 

 

Týmto almanachom možno zverejňujem svoje videnie sveta, postoje a pohľady 

na skutočnosti, ktoré som prežil a snažil sa ich aj pochopiť. Asi som chcel 

naznačiť spojenie odvahy i rozvahy s odbornosťou a zodpovednosťou... 

Predkladanú situáciu asi vystihuje vtipný názov článku z môjho rozhovoru 

s redaktorom M. Sedílkom (SME na nedeľu 16.9.1993): Sú donkichoti veční? 
 

Aj tak citujem:  

Boh ma stvoril, aby som konal určitú službu. Zveril mi prácu, 
ktorú nezveril nikomu inému. Mám svoje poslanie, ktoré 
možno tu na zemi ani nespoznám, ale dozviem sa ho na 
druhom svete. Som ohnivkom v reťazi, putom spojenia medzi 
ľuďmi. Boh ma nestvoril pre nič, len tak. Budem robiť dobre, 
budem pracovať na jeho diele. Preto mu dôverujem – nech som 
v akomkoľvek stave a kdekoľvek... (J.H. Newman, 1801-1890)  

 

 

http://www.era.topindex.sk/files/s144.pdf
http://www.era.topindex.sk/files/s673.pdf
http://www.era.topindex.sk/
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 PLATÓN – idealizoval naše predstavy  

Podmienka pre filozofovanie 
Už dlho sa traduje, že nad vchodom do Platónovej Akadémie v Aténach bol 

umiestnený nápis: Nevstupuj, keď neovládaš geometriu. Možno to už aj 

vtedy (5. – 4. stor. pred naším letopočtom) znamenalo, že filozofovať môžu 

tí, ktorí sú schopní myslieť geometricky, uplatňovať rozum v hľadaní 

pravdy. Platón (asi 427–347 pred n. l.), grécky filozof a aténsky aristokrat, 

vedel, že najušľachtilejšia sila našej duše je schopnosť, ktoré sa spolieha na 

meranie a výpočet. Neraz opakoval: Matematika ponúka skvelý prostriedok 

pre objavenie právd, ktoré sú bez účasti rozumu nedostupné... Počty a merba 

vedú k rozumovému poznávaniu, k pravde a lepšiemu pochopeniu všetkých náuk. Bol presvedčený 

o tom, že Boh používa geometrické metódy neustále. 

   Platón uznával, že ľudské duše vnímajú v sebe matematické pravdy. Pytagorovu vedu o číslach 

a obrazcoch vnímal ako prípravu duše na svet dokonalých ideí. To, čo človeka povznáša k pravému 

poznaniu, je schopnosť myslieť v ideách. Matematika umožňuje nazerať na čisté formy. Štúdium 

geometrie už v jeho dobe pestovalo schopnosť vybadať podstatné, ideálne. Schopnosť vnímať 

myslením idealitu aj na nedokonalom obraze je predpokladom každého ľudského poznávania.  

Naše myslenie je možnosťou uvažovať v súvislostiach, porovnávať v číslach, odhaľovať vzťahy 

medzi vecami a ideami. Už od čias Platóna túžime po rozumovom ovládnutí mnohosti abstraktnými 

jednotkami. 

Matematické výkony 

Vie sa, že Platón podal aj návrh na spôsob výpočtu niektorých pytagorovských trojíc čísel   

(p
2
 + q

2
 = r

2
 ). Stačí dosadiť do vzťahov  p = n

2
 – 1,  q = 2n,  r = n

2
 + 1  

za n ľubovoľné prirodzené číslo väčšie než 1. Menej sa vie, že Platón 

vedel riešiť úlohu, ako zostrojiť štvorec, ktorý má dvojnásobný obsah, 

než je obsah daného štvorca. Pozrite sa na obrázok: 

Určite už teraz spoznáte postup, ako sa to robí iba kružidlom a pravítkom. Dôkaz je tiež zrejmý. 

   Známa je tiež délská úloha (príbeh z ostrova Délos o ukončení smrteľného moru), v ktorej treba 

zostrojiť novú kocku, ktorá má mať dvojnásobný objem ako daná pôvodná kocka. Problém je 

v tom, že úsečku  x = 3 2 , ak veľkosť pôvodnej kocky bola 1, treba urobiť iba kružidlom 

a pravítkom. Až v roku 1837 bolo dokázané, že to s danými nástrojmi nie je možné (P. Wantzel, 

francúzsky matematik). V literatúre sa však uvádza, že Erastotenes z Kyrény pripísal jedno  

z „mechanických“ (neklasických, t.j. inak ako kružidlom a pravítkom) riešení Platónovi. Ukážme si, 

ako to s týmto riešením mohlo byť.  

   Platón využil dva posuvné pravouholníky a nastavil ich tak, ako je 

znázornené na obrázku. Ak sú teraz úseky a, b zvolené tak, že  b= 2a, 

potom po nastavení uholníkov tak, že  X q a Y p a zároveň platí  

 |AS| = a, |BS| = b, môžeme počítať takto: 

 ASX ~  XSY ~  YSB  (veta uu), teda  x/a = 

y/b  a tiež  y/x = b/y , potom  x
2
 = a y  a  y

2
 = 2ax  

(b = 2a). Pretože y = x
2
/a , po dosadení dostaneme z druhej rovnice  x

4
 / a

2
 = 

2ax, t.j.  x
3
 = 2a

3
  a tým aj  x = a 3 2 . To je to, čo sme potrebovali.  

Úsečka požadovanej dĺžky je skonštruovaná pomocou tohto jednoduchého 

remeselného zariadenia, ktoré sa volá križiak (dva pravouhlé posuvné rámy 

do seba uložené). Platón tým ukázal, že s touto pomôckou možno bez 

problémov úlohu o zdvojení objemu kocky konštrukčne vyriešiť.  
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Možno je zapísaný aj medzi matematikov 

Možno ste už počuli, že pravidelných telies je len päť (štvorsten, šesťsten –kocka, 

osemsten, dvanásťsten a dvadsaťsten) a tiež nosia meno platónske telesá. Mnohé 

základné predstavy aj vo filozofii sú spojené s Platónovým menom. Platón 

pripravil svojím dielom hlboko premyslené učenie o ideách. Skutočné pravdy 

možno hľadať iba vo svete ideí. Geometrické skúmanie pestuje ľudskú schopnosť 

prenikať k ďalším pravdám všeobecného a večného bytia, uvádza nás 

k idealizovaným predstavám základných pojmov, ukazuje cestu k dokonalým 

abstrakciám.  

   Do histórie matematiky sa Platón, ktorý sa vlastne menoval Aristokles 

a jeho nové pomenovanie bolo pôvodne prezývkou (z gréckeho slova platys 

– široký), čo malo vyjadriť nielen jeho široký hrudník, čelo, ale aj  skvelé 

široké nadanie a schopnosti, zapísal aj so svojou školou tým, že požadovali 

presný spôsob matematickej argumentácie. Vyžadovali definície pojmov, 

zaviedli názvy geometrických útvarov a vypracovali systematický postup 

pri riešení konštrukčných úloh. V planimetrii Platón požadoval, aby 

konštrukčné úlohy boli riešené iba kružidlom a pravítkom. Ako jeden 

z prvých používal vo svojej dialektike nepriamy dôkaz. Platón nazýval 

všetky náuky mathemata. Často a presvedčivo zdôvodňoval  význam 

i užitočnosť matematického spôsobu myslenia. 

Trvalý odkaz 

Platón uplatňoval matematický spôsob argumentácie aj vo filozofii.  

Vo svojej Ústave (O dokonalom štáte) pripomínal: Pri lepšom chápaní 

všetkých ostatných vied bude nesmierne vo výhode ten, kto sa zaoberal 

geometriou, pred tým, kto to nerobil. Od Platóna si ešte pripomeňme,  

pre naše školy aj dnes aktuálny, odkaz: Tí, ktorí majú vrodené nadanie 

pre matematiku, prejavujú obvykle vlohy ku všetkým vedám... Preto 

nesmie byť táto veda obmedzovaná, ale aj ľudia s najušľachtilejšou 

prirodzenosťou sa ju musia učiť. 

 Ak je človek skromný a nenáročný, nebude pre neho ani staroba veľkou záťažou. Ak taký nie je, 

aj mladosť mu bude spôsobovať veľa ťažkostí. 

 Najvyšší stupeň nespravodlivosti je predstieraná spravodlivosť. 

 Dieťaťu radi prepáčime, keď sa bojí tmy. Tragické začne byť, keď sa v mužnom veku bude báť 

svetla. 

 Pri hre spoznáme človeka za hodinu lepšie než pri rozhovore za celý rok. 

 Mienka más nech ťa robí čoraz ostražitejším, no nikdy pre ňu nestrácaj rozum. 

 Cnostnému človeku stačí, keď sa mu sníva o tom, čo zlý človek naozaj prežije. 

 Cnosť a bohatstvo sa k sebe majú tak, ako keby ležali na váhach, na ktorých jedna miska klesá, 

keď druhá stúpa.  

 Múdri ľudia, ktorí sa vyhýbajú politike, sú potrestaní tým, že im vládnu hlupáci. 
 

   Múdrosť, statočnosť a miernosť považoval Platón za veľmi užitočné praktické ľudské cnosti. 

Vytušil, že nesmrteľná ľudská duša (... duša sa najviac podobá božskému, nesmrteľnému, 

rozumnému, jednotnému a nezničiteľnému...) vytrvalo túži po kráse, dobre a pravde. Svet 

v platónskom poňatí predstavuje prirodzený poriadok, krásu a harmóniu, ktorá je hierarchicky 

usporiadaná. Výchova k cnostiam povedie človeka k tomu, aby jeho intelektové poznanie sveta 

okolo seba, bolo aj praktickou užitočnou humanitou. Celé dejiny filozofie nie sú ničím iným než 

komentárom k Platónovi (A.N. Whitehead, 1861–1947). Platón, majstrovský dialektik, nám 

zanechal nezabudnuteľné dialógy mohutne presahujúce dobu svojho vzniku.    
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ARISTOTELES zo Stageiry – cesta k vzdelanosti 

 
Sústredený pohľad na svet 

Nikto nepopiera, že do základov ľudského systematického poznávania 

patrí dielo, ktoré vytvoril grécky filozof Aristoteles (384322 pred n. l.). 

Spoznal intelektuálnu silu a význam toho, že všetci ľudia od prirodzenosti 

túžia po poznaní. Uznal, že činnosť rozumu je život. Povzniesol duchovný 

obzor nad rozkoše sveta. Aristoteles napísal neobyčajne veľa pojednaní 

(asi 150), v ktorých ukázal svoju všestrannosť. Uvažoval o logike a jazyku, 

o umení, politike, etike i práve, o dejinách, psychológii a fyziológii, o 

prírode (zoológia, biológia, botanika, chémia, mechanika), o matematike, 

metafyzike i teórii poznania. Intelektuálny obor Aristoteles zo Stageiry 

originálne a organicky zlúčil podnety a výsledky súdobej gréckej filozofie. 

Celý spoznávaný svet vnímal ako ustavičný proces formovania 

konkrétnych podstát, kde stupeň uskutočnenia je mierou dokonalosti vecí (napr. u živých bytostí 

rozlišuje vegetatívnu, zmyslovú a mysliacu dušu – podstatnú a aktívnu zložku zjednocujúcu celé 

indivíduum). Rozumný človek môže odhaliť, spoznať a pochopiť aj najvyššie princípy celej 

existencie. Aristoteles svojím dielom podstatne ovplyvnil teoretické myslenie ľudstva a prehĺbil 

analytickú stránku uvažovania o svete, v ktorom žijeme. 

 

Životné osudy a presvedčenia 
Vyrastal v prostredí otcovej lekárskej praxe na macedónskom kráľovskom 

dvore. Odišiel do Atén, tam študoval a neskôr i pôsobil (367347 pred n. l.) 

na Platónovej Akadémii. Od roku 343 pred naším letopočtom vychovával 

syna panovníka Filipa Macedónskeho, budúceho Alexandra Veľkého. 

Aristoteles založil a viedol svoju povestnú školu Lykeion (335323 pred n. 

l.). Nebol samotár i keď svojím jazykovým prejavom šušlal a nevynikal ani 

svojou fyzickou postavou. Žil pred zrakom verejnosti v búrlivej atmosfére 

svojej doby s jasným cieľom hlbšieho, presnejšieho a konkrétnejšieho 

poznávania prírody aj duchovného sveta ľudských myšlienok. Bol dobrý  

rečník, presvedčivý v debatách, možno až sarkasticky vtipný či veľmi pyšný na svoje intelektuálne 

schopnosti. Uznával za ľudské šťastie stav, v ktorom človek môže vykonávať myšlienkovú činnosť 

a spoznávať pravdu odlíšenú od mýtu, ponúkať dôkazy nahradzujúce vieru.  

 

Logicky k podstate 

Každá reč má význam...Každá reč nie je vždy súdom, ale iba tá, 

v ktorej je skutočná pravda alebo nepravda. Aristoteles pripravil prvý 

systém formálnej logiky. Z tejto oblasti sú známe jeho spisy: 

Kategórie, O vyjadrovaní, Prvé analytiky, Druhé analytiky, Topiky, 

O sofistických dôkazoch. V závislosti na jazykových kritériách rozlíšil 

desať všeobecných tried výrazov, tzv. kategórií: podstata, kvalita, 

kvantita, vzťah, miesto, čas, poloha, vlastníctvo, činnosť, trpnosť. 

Vždy je potrebné určiť pravú podstatu, ktorá je nevyhnutná, aby určitá 

vec bola tým, čím je. Ostatné vlastnosti, ktoré sa môžu meniť, sú 

nepodstatným určením druhu a rodu. Teóriou kategórií určil možnosti 

zhody jazykového vyjadrenia s pravdivými výpoveďami o veciach 

konkrétneho sveta. Ponúkal ju ako logickú charakteristiku i analytický 

prostriedok pre odhaľovanie rôznych významov. Celú logickú problematiku rozvinul ako teóriu 
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výrokov, úsudkov a vedeckých dôkazov. Vybudoval základy systému pojmovej logiky, ktorý môže 

slúžiť ako model pre formálnu syntaktickú analýzu a štúdium každého vedeckého myslenia.  

   Aristotelova sylogistika je súčasť jeho Prvých analytík [rozdelil jednoduché výroky na buď 

kladné alebo záporné, buď všeobecné alebo čiastkové, buď asertorické alebo apodiktické alebo 

problematické (Každý výrok je buď o tom, čo skutočne je alebo o tom, čo je nevyhnutné alebo  

o tom, čo môže byť.), rozlíšil subjekt a predikát, využitím schematických písmen zdôraznil typy 

úsudkových foriem (Sylogizmus je reč, v ktorej, ak je niečo dané, nevyhnutne niečo iné, rôzne  

od toho, čo je dané, vyplýva práve tým, že dané je.)]. Druhé analytiky obsahujú poznatky  

o všeobecných vedeckých postupoch (príčinnosť, nevyhnutnosť, všeobecnosť, axiomatika, 

dôkazové postupy). Príkladom pre aplikáciu všeobecnej logickej teórie  

je systém matematických poznatkov. Matematické deduktívne skúmanie 

má charakter zostupu od axióm k jednotlivým tvrdeniam, dôkaz  

je vzostupnou rekonštrukciou konečného počtu krokov logických 

operácií, ktorými sa tvrdenie odvodzovalo z axióm cez rozličné 

syntaktické úrovne. Predmet logiky vo svojej starovekej i stredovekej 

podobe je skoro úplne spojený s Aristotelovým menom (G. Boole). 

Všestranný mysliteľ a systematický bádateľ Aristoteles zo Stageiry 

prispel k tvorbe exaktných dôkazových postupov, usporiadal invenčné 

metódy vedeckej práce, usmerňoval k pravej, sústavnej a cieľavedomej 

poznávacej ľudskej činnosti. 

 

Založil systém 
Rozsiahle Aristotelovo dielo hovorí svojím odkazom až do súčasnosti. 

Aj naša moderná veda vyžaduje nestrannosť a objektívnosť, lebo 

pravdivé poznanie je najvlastnejším zmyslom teoretického myslenia  

aj hlavným cieľom ľudskej existencie. Poznanie je nadovšetko 

príjemné... Potešenie učiť sa bolo, je a bude dôležitou zložkou ľudskej 

výchovy, praktického vzdelania, ale aj  našich produktívnych vedecko-

technologických výsledkov. Škola nemôže mať autoritu, ak neinšpiruje 

k cnostnému životu. K vybudovaniu hlbších, presnejších a konkrétnejších 

postupov poznávania nesporne prispel systematický skúmateľ 

starovekých vedomostí Aristoteles zo Stageiry. Optimisticky 

predpokladal, že človek je schopný poznať zákonitosti prírody, ľudskej 

spoločnosti i samého seba. Odvtedy prinášajú ľudské výskumy a tvorivé 

predstavy stále nové fakty a vysvetlenia, spájajúce filozoficko-metodologické predstavy  

a empirické postupy do štruktúr teoretických modelov, ale aj pre užitočné praktické použitie. 
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TÁLES z Milétu  prvý filozof a matematik 

  
Príhoda pod pyramídou 
Egyptský kňaz spolu s mladým kupcom, ktorý sa volal Táles z Milétu, 
stáli za slnečného dňa neďaleko pyramídy a uvažovali o určení jej výšky. 

Táles sa pousmial: Zmeriam výšku pyramídy. Kňaz sa nedôverčivo 

spýtal: „Ako?“ Ak bude môj tieň práve taký dlhý ako je moja telesná 

výška, tak v tom okamihu musí merať dĺžka tieňa pyramídy práve toľko, 

ako je vysoká pyramída. Jednoduchosť riešenia skrývala matematickú 

podstatu podobnosti trojuholníkov. O nej už vtedy Táles vedel. Starovekí 

Gréci prevzali veľa praktických skúseností a teoretických znalostí od 

Babylončanov, Sumerov, Chaldejcov i Egypťanov. 

 

Z mesta ruží 
Platón (asi 427–347 pred n. l.) vo svojom dialógu Protagoras 

označil za siedmich starogréckych mudrcov tieto historické 

osobnosti: Táles z Milétu, Kleobulos z Lindu, Periandros z 

Korintu, Pittakos z Mytilény, Bias z Prieny, Chilon z 

Lakedaimonu a Solón z Atén. Už vtedy slávnym človekom 

s praktickou životnou múdrosťou, politickou prezieravosťou 

a morálnymi kvalitami, bol Táles (asi 624–547 pred n. l.). 

Narodil sa v Miléte – meste ruží, na pobreží Malej Ázie. 

Túžba po poznaní súvisela s jeho kupeckým povolaním 

(obchodoval s olejom a soľou). Veľa cestoval a poznával.  

Ako kupec precestoval Egypt a možno aj Babylóniu. 

V staršom veku sa 

zamýšľal nad poznanými prírodnými javmi a snažil sa ich 

usporiadať do nejakého systému a odvodiť z jednotného 

princípu. Chcel dôjsť od zrejmých tvrdení k menej zrejmým 

rozumovou úvahou. Takýto spôsob poznávania ho očaril,  

začal milovať múdrosť, stal sa filozofom.  

 

 

S nezvyčajnými vedomosťami 
Táles vypočítal, koľko má rok dní, poznal výsledky astronomických 

pozorovaní (možno aj periodu sáros  opakovanie zatmenia Slnka po 18 

rokoch a 11 dňoch) tak dobre, že dokázal prvý v histórii predpovedať 

zatmenie Slnka v roku 585 pred naším letopočtom. Z meteorologických 

pozorovaní a záznamov odhalil budúcu úrodu. Zanechal nám aj prvé základné 

správy o elektrických i magnetických javoch (priťahovanie k jantárovej tyči 

po jej trení; pohyb železných častíc okolo  horniny magnetovca). Táles bol 

človek praktický, šikovný technik, obchodník a cestovateľ. Zostrojil 

diaľkomer na určenie vzdialenosti lode od brehu. 
 

   Táles mal veľa skúseností a patril k prvým, ktorí chceli poznať odpoveď nielen na otázku ako sa 

to počíta?, ale aj prečo práve tak?  

Začal klásť na vtedajšie matematické poznatky požiadavku dôkazu.  

http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvt/tales.html
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvb/bias_z_prieny.html
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/solon.html
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Chcel získať základ pre odôvodnenie 

menej zrejmých poznatkov. Napríklad 

vedel, že v rovnoramennom trojuholníku 

sú uhly pri základni zhodné a tiež,  

že dva trojuholníky sú zhodné, ak sa 

zhodujú v strane a priľahlých uhloch. 

Poznal, že súčet uhlov v trojuholníku sa 

rovná dvom priamym uhlom.  
 

Dokázal, že obvodový uhol vpísaný do polkruhu je pravý (má veľkosť 90 stupňov) – dnes je to 

Tálesova veta. 

 

Premýšľaním k matematike i filozofii 
Od čias Tálesa vnímame Milétsku školu iónskych filozofov, ktorí sa snažili, 

rozumne a logicky, vysvetliť pozorované prírodné javy a dovtedajšie 

poznatky. Táles vytušil, že aj napriek úžasnej (kvantitatívnej i kvalitatívnej) 

pestrosti a rozmanitosti sveta, musí to mať jednotný základ  pralátku (arché). 

Domnieval sa, že pralátkou, z ktorej je všetko zložené, je voda. Myšlienka 

premeny jednotnej podstaty sa stala vedúcim smerom ďalšieho vývoja. Začal 

sa tým postupne vytvárať svetonázor – pohľad na svet ako celok, ktorý má 

zmysel. Božský vplyv sa vnímal ako všadeprítomná moc. Odvtedy sme ako 

ľudia uznali, že môžeme svojim rozumom vyložiť a pochopiť javy sveta, keď 

veľkú úlohu budú mať aj matematické vzťahy ako prirodzená možnosť pre vysvetlenie fyzikálnych 

príčin. Táles z Milétu dostal označenie prvý filozof, fyzik, matematik a astronóm. 

 

Veľmi staré rady a pripomienky 
Traduje sa, že už Táles z Milétu takto odpovedal na niektoré otázky: 

Čo je najťažšie na svete? Poznať sám seba. 

Čo je najľahšie? Radiť druhým.   

Čo je boh? To, čo nemá začiatok ani koniec. 

Ako žiť v cnosti? Tak, že nikdy neurobíš to, čo odsudzuješ u druhých. 

   Asi aj nám odkázal: Očakávaj takú podporu od svojich detí, ktorú 

prejavuješ svojim rodičom. Šťastný je ten človek, ktorý má zdravé telo, 

učenlivú povahu a vynaliezavý rozum. 

 

Už vtedy boli klebety    
Aj v týchto dávnych časoch asi ľudia „ohovárali“ filozofov i matematikov. Napríklad o Tálesovi 

rozširovali takúto príhodu: Vraj raz, keď pri večernej prechádzke pozoroval hviezdy, spadol  

do studne. Jazyčná deva sa nezdržala – Chcel vedieť, čo sa deje na nebi, a zabudol, čo má  

pod nohami. Táles však zomrel ako vážený občan. Ďalšia legenda, lebo naše poznatky z tej doby  

sú len veľmi približné a neisté, hovorí, že na jeho hrobe, bol nápis: Malý hrob, ale veľká sláva tohto 

kráľa astronómov medzi hviezdami.  

 

Do dnešných dní 
Mnoho novodobých publikácií uvádza, že Táles z Milétu poznal  

vo filozofickom uvažovaní podobnosť s matematickou kultúrou. Matematika 

skúma kvantitatívne vzťahy, ktoré platia vo všetkých vedách a filozofia hľadá 

najvšeobecnejšie kvalitatívne vzťahy sveta, v ktorom žijeme. Aj to naznačuje, 

že Táles z Milétu zanechal hlbokú stopu vo vedomí ľudí túžiacich po pravom 

poznaní. Tak zmýšľam. Toto je moje učenie. Pokúste sa ho zdokonaliť. Práve 

v dnešnej dobe možno túto osobu oprávnene označiť v dejinách západného 

myslenia ako prvého prírodovedca i ako prvého analytického filozofa.  
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 Mikuláš z Oresme – bádavý mních  
Zakladanie univerzít 
Najvplyvnejšia univerzita vrcholného stredoveku bola v Paríži založená v roku 1160 s potvrdenými 

cisárskymi privilégiami z roku 1174, kde okolo roku 1258 založil Robert de Sorbon prvé študentské 

domovy. V tom čase bola už univerzita v Bologni (1119) a postupne vznikali v Oxforde (1167), 

v Cambridgi (1209), v Padove (1222), v Neapoli (1224). Neskôr pribudli v Prahe (1348), v Krakove 

(1364), aj vo Viedni (1365) a Heidelberku (1385). Univerzity zohrali dôležitú úlohu aj v rozvoji 

matematiky, i keď výchova matematikov nebola špeciálnym cieľom univerzít. 

 

Osobnosť a záujmy 
V 14. storočí bol vynikajúcim učencom – matematikom Mikuláš 
z Oresme (Nicole Oresme, asi 1323 – 1382). V rokoch 1348  

až 1361 prednášal na Collége de Navarre v Paríži, prekladal 

latinské texty do francúzštiny a komentoval ich. Vytváral 

francúzsku vedeckú terminológiu hlavne v astronómii a geografii. 

V oblasti matematiky a mechaniky predvídal niektoré pojmy 

a metódy, ktoré sa uplatnili až v 16. a  17. storočí. V roku 1356  

bol vysvätený na kňaza a od roku 1377  bol biskupom v Lisieux 

v Normandii. 

   Mikuláš sa snažil o matematický popis pohybu, uvažoval 

o možnosti iných svetov aj o rotácii Zeme. V práci O konfigurácii 

kvalít používal geometrické vyjadrenie veličín a ich vzájomné súvislosti. Nad úsečkou 

znázorňujúcou čas zostrojil „čiaru intenzity pohybu“ a porovnával „formy o premennej šírke.“ 

V podstate sa jednalo o grafy rýchlosti, kde obsah obrazca vyjadroval veľkosť dráhy. 

 

Z diela 
V spise Algorismus proportionum pojednal Mikuláš z Oresmu o počítaní s mocninami s lomeným 

mocniteľom a vedel napríklad, že    2

3

48    (v našom zápise),  pretože  4
3
 = 64  a  64 = 8

2
,  

t.j. 8 sa nachádza v „poldruhanásobnom pomere“ k  4. V podstate vedel slovne formulovať operácie 

s mocninami s lomenými exponentmi. 

     Geometrickou interpretáciou vedel Mikuláš z Oresme určovať aj súčet nekonečných radov. 

Ukázal,  že  
1
/2 + 

1
/4 + 

1
/8 + ... = 1 ,  pretože „pochopil obrázky“: 
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Vtipne predviedol, už v roku 1350,  že harmonický rad     1 + 
1
/2 + 

1
/3 + 

1
/4 + ...    nemôže mať 

konečný súčet, lebo (v našom zápise) 

 

 1 + 
1
/2 + 

1
/3 + 

1
/4        + 

1
/5 + 

1
/6 + 

1
/7 + 

1
/8 +              

1
/9 + ...                   +  1/16 

 

         >  
1
/4+

1
/4= 

1
/2            > 

1
/8+

1
/8+

1
/8+

1
/8= 

1
/2                        .           . > 1/2 

 

a to znamená súčet blížiaci sa k nekonečnu. 

 

Takýmto obrázkom 

 

 

 

 

 

 

 

vedel určiť súčet   
1
/2 + 

2
/4 + 

3
/8 + 

4
/16 + ... =  2 . 

     

Mikuláš z Oresme  
prispel k stanoveniu závislosti medzi 

časom a meranou veličinou, grafický 

záznam priebehu bol už výrazom 

prírodného zákona. Vytušil úlohu 

funkčných závislostí (funkcia ako 

„faustovské číslo“) ako nástroja pre 

skúmanie prírody a jej merateľných 

zákonov. Patrí k prvým, ktorý sa 

nezľakol tajomstiev nekonečna a 

spoznal, že môže existovať nekonečný 

útvar s konečným obsahom. Vo svojich 

úvahách obsiahol niekoľko hlbokých 

myšlienok matematiky premenných 

veličín, ktoré však museli počkať, 

pokiaľ sa neobjavil matematický aparát pre riešenie konkrétnych reálnych problémov fyziky 

a ďalších technických i prírodných vied. 
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Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva znamenie 
o svete zjednotenia a pokoja, po ktorom túžia srdcia.  
Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu poriadku 

veci, po ktorom prahne život. 

 Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje...  

 Poznávanie je stúpaním ku svetlu... Poznanie sa meria láskou.  

 Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nutné pre udržanie života, pre dielo 
poznania a lásky, je spolupracovníkom smrti.      

 Každý projev tvůrčí práce je dorozumívací prostředek, jímž se dáva poznati 
duch duchu... Každá jasně vyslovená myšlenka činí lehčí sen všech lidí na zemi... 
Každý vědecký objev novým viděním zjemňuje naše vzájemné dorozumění; 
odkrývá nová místa duchového dotyku; každý provázen jest daleko sálajícím 
vzplápoláním lásky. 

 Přes všechno zemdlení skepse, zoufalství milujících, přes viny, jichž nesmířena 
mlčení tíží celá pokolení, roste člověk k duchové jednotě na celé zemi. 

 Všechno úsilí poznání, rozumu, utrpení, svatosti a lásky pracuje, aby lidské slovo 
přiblížilo se co nejvíce tajemné pravdě světa; aby stále větší množství lidí mohlo 
se shodnout o skutečné ceně pozemských věcí a styk člověka s člověkem, aby byl 
učiněn bezelstný, mocný, jemný a čistý. 

 Každým překonáním bolesti, dobytím nové pravdy, ukončeným dnem lásky, 

každým pohledem na věci, které jsme uviděli naposled v tomto životě, roste v nás 

pocit duchovní svobody... Každé slovo lásky, každá střepina skla odhozená z cesty, 

aby nezranila bosé nohy, každé pojmenování věcí jejich pravým jménem, každé 

prolomení mříží sobectví našeho má svůj ohlas ve světě vyšším. 

 Kdo staví na hmotě, zklame se. Všechno musí býti proniknuto duchem...  
 Lidé jsou všude stejní. Záleží jen na tom, jaké mají srdce a svědomí.  
 Nepřetržitě, na všech místech najednou pracuje slovo, smrt a láska. 

 Nikdo nemůže si trvale přivlastnit více na této zemi, nežli stačí udržet 
svým duchem. 

 Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 
Každý údes pred smrťou je len uvedomením  si veľkosti a nádhery života,  
pre ktorý ešte nie sme pripravení.                         

 Veci majú svoju cenu a krásu iba tým,  
 ako slúžia dielu bratského spojenia duší.  

 Napriek každému zamdleniu skepsou, zúfalstvom milujúcich sa, napriek 

previneniam, ktorých nezmierené mlčanie zaťažuje celé pokolenia, 

rastie človek k duchovnej  jednote na celej zemi. 

 Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou...  
Šťastní sú tí, ktorí dokážu pochopiť tajomstvo zápasu  

a ich láska pri tom nezomiera.         
Otokar BŘEZINA (13.9.1868 – 25.3.1929) 
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          Mlčanie je niekedy jediná odpoveď. 

 Pokrok je prozreteľnosť bez Boha... Psychoanalýza je 

spoveď bez rozhrešenia. 

 Láska je paradox, ... znamená určite jedno z dvoch: 

odpúšťať neodpustiteľné alebo milovať ľudí nehodných 

lásky. 

 Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny 

názor. 

 Zázrak znamená rýchle ovládnutie hmoty duchom. 

 Voľný verš je ako voľna láska, je to protiklad pojmov. 

 Pravda nie je nič iné ako môj pokus zistiť, či môj pohľad 

na vec platí alebo nie...  

 Nie som si istý, či je možné vyjadriť pravdu inak  

     než analógiou alebo podobenstvom. 

 Ak odstránime nadprirodzené, nezostane nám prirodzené, ale iba neprirodzené. 

 Z existencie čo je, nevyplýva, prečo to je, ba ani to, prečo je to tak a nie inak. 

 V porovnaní s ničím je každé niečo niečím báječným. 

 Žiadne zviera by neprišlo na niečo tak zlého ako je opilstvo,  

a na niečo tak pekné, ako je pitie. 
 

 Obyčajná a zdanlivo bezvýznamná existencia je ako desaťtisíc detektívok 

zmiešaných dohromady. 
 

 Jediné zdôvodnenie demokracie môžeme nájsť v božskom pôvode človeka. 

 Bez pokory sa nemožno z ničoho radovať – dokonca ani z pýchy. 

 Nemeníme skutočnosť, aby zodpovedala ideálom.  
Meníme ideál – je to pohodlnejšie. 

 

 Problém nie je v tom, že nemôžu nájsť riešenie, oni nemôžu nájsť problém. 

 Moderný svet si nepripúšťa, že je nenormálny, pretože nevie, čo je normálne. 

 Sme na najlepšej ceste vychovať pokolenie tak skromné, že neuverí ani násobilku. 

 Rozum sám je predmetom viery. Musíme totiž veriť, že naše myšlienky majú vôbec 

nejaký vzťah ku skutočnosti. 
 

 Nebezpečenstvo zo straty viery v Boha nie je v tom, že by človek 

neveril v nič, ale v tom, že by potom veril v hocičo. 

 

 Nazvite svoj omyl skúsenosťou – a jeho tiaž bude hneď  
     o polovicu ľahšia. 

 

                         Gilbert Keith CHESTERTON (29.5.1874–14.6.1936) 
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Ak existuje nejaká radosť, má ju človek čistého srdca. 

 

 Čím väčšmi niekto dosiahne súlad v sebe a čím jednoduchšie je jeho 

vnútro, tým viac a tým vyššie veci chápe bez námahy, lebo dostáva 

svetlo rozumu zhora.  

 Je veľká múdrosť neprenáhliť sa v skutkoch  

     a nestáť zaťato na vlastnej mienke. 
 Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. 

 Duchom nestály, telesnosťou ovládaný a k zmyselnostiam náklonný sa ťažko môže celkom 

odtrhnúť od pozemských žiadostí. 

 Ak máš v sebe niečo dobré, predpokladaj u iných ešte lepšie,  

aby si si zachoval pokoru. 

 Myslieť si, že by hádam inde bolo lepšie, alebo meniť svoje pôsobisko,  

to už mnohých sklamalo. 

 Keď je slobodno a užitočné hovoriť, hovor o veciach zušľachťujúcich. 

 Keby si uvážil, aký pokoj by si spôsobil svojím dobrým správaním sebe a akú 

radosť iným, myslím, že by si sa viac staral o svoje duchovné zdokonalenie. 

 Dobre je, že nám prichodí z času na čas znášať protirečenia a že ľudia o nás 

zmýšľajú zle a nedobre, hoci azda aj dobre konáme a správne mienime. 

 Pokiaľ žijeme na svete, nemôžeme byť bez trápenia a pokušenia. 

 Na seba samého obráť svoj zrak a chráň sa posudzovať iných. 

 Ak konáme z lásky, hoci aké malé alebo nepatrné by to bolo, prináša hojné ovocie. 

 Málokedy meriame blížneho tým istým meradlom ako seba. 

 Musíš sa naučiť seba samého v mnohých veciach ovládať, ak chceš s inými 

nažívať v pokoji a svornosti. 
Všetci nemôžu mať jednaké duchovné zamestnanie: jedno sa hodí tomuto a iné zas tamtomu. 

 Len ten sa úprimne raduje, kto má v srdci svedectvo dobrého svedomia. 

 Keby si častejšie myslel na smrť než na dlhý život, 

     iste by si sa horlivejšie polepšoval. 

 Človek nemusí mať nadbytok pozemských majetkov, aby bol šťastný,  

stačí mu aj primeraná zámožnosť. 

 Hľaď teraz žiť tak, aby si sa v hodinu smrti mohol skôr radovať ako strachovať. 

 V čnostiach najviac vzrastajú tí, čo sa usilujú práve ťažšie veci tým mužnejšie 

prekonávať. 

 Nenamýšľaj si, že si o niečo pokročil v dobrom, ak sa nepovažuješ za najmenšieho 

zo všetkých. 
 Zachovaj najprv pokoj vo svojom vnútri; potom budeš môcť  

     aj iných privádzať k pokoju. 

 Keby si bol vnútorne dobrý a čistý, videl by si všetko  

     bez prekážky a všetko by si rozumel. 

 Keď budeš posudzovať vlastné chyby dobre a spravodlivo, nebudeš tak prísne 

súdiť iných. 

 Veľmi spokojné srdce má, kto sa nestará ani o chvály, ani o hany.                                     
  

Tomáš KEMPENSKÝ (1379/138025.7.1471) 
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 Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť... Ľudstvo 

umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá 
na nikoho čas, iba na seba. 

 

 Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou 
každého kresťana... Musíte byť svätí tam, kde ste...  

 

 Keď sa modlíme, vtedy veríme.  Keď veríme, vtedy milujeme.  
     Keď milujeme, vtedy slúžime. 

 

 Iba tí ľudia, čo sa naučili modliť, vedia, aký je to dar. 
 

 Jedna vec nám stále zabezpečuje nebo. skutky lásky a milosrdenstva,  
ktorými napĺňame naše životy. 

 

 Nemožno ostať ľahostajným voči smrti, keď vieme, že je najdôležitejším 
momentom v živote človeka.  

 

 Krajná samota, s akou sa stretávam u niektorých ľudí v bohatých krajinách 
je horšia než malomocenstvo.      

 

 Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu i ľuďom svoju vďačnosť,  
je prijímať všetko s radosťou. 

 

 Mladí to začínajú chápať. Chcú slúžiť rukami a milovať srdcom.  
Naplno, nie povrchne. 

 

 Láska obráti toho, koho chce... Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase  
     a je na dosah každej ruky. 
 

 Láska začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť, že sme stvorení  
pre väčšie veci, ako byť iba číslom na svete, nie sme tu pre diplomy a tituly,  
pre tú či onú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní. 

 

 Duchovný pokrok najskôr dosiahneme modlitbou a duchovným čítaním. 
 

 V Kristovi zisťujeme, že utrpenie môže viesť k väčšej láske a väčšej štedrosti. 
 

 Rozdávajte úsmev, niet človeka, čo by naň nebol odkázaný.  
Nikdy nevieme, koľko dobra môže urobiť jednoduchý úsmev. 

 

 Keď sa navzájom milujeme, keď si do svojich domovov prinášame pokoj, radosť 
a prítomnosť Pána, môžeme premôcť všetko zlo sveta. 

 

 Každý deň koná Boh pre nás skutočné zázraky.  
 

Matka TERÉZIA Z KALKATY (26.8.1910–5.9.1997) 
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 Dobrodením lásky nie jen len to, 
     že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, 

     že nám dáva vieru v seba samého. 
 

 Úprimnosť je dar práve tak vzácny ako inteligencia 
a krása. 

 

 Ženská duše stále potrebuje milovať a byť milovaná. 
 

 Kto nikdy netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.  
 

 Prvý zákon umenia: Ak nemáš čo povedať, mlč. Ak máš čo povedať, povedz,  
ale neklam. 

 

 Láska nie je nikdy mohutnejšia, ako keď cíti, že ide do toho,  
čo jej prinesie utrpenie. 

 

 V láske a v umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba. 
 

 Vidieť svet taký, aký je a predsa ho milovať – to je najväčšie umenie. 
 

 Láska žije v tom, kto miluje, nie v tom, kto je milovaný. 
 

 Hudba – ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca  
     a oživuje  ho. 
 

 Človek je omylný, ale milovať niekoho,  
      nie je omylom nikdy. 

 

 Buďte silní, bez teórií a násilností, a všetky slabé duše sa k vám budú obracať  
ako rastliny k svetlu. 

 

 Aby si osvetľoval svetlom iných, musíš nosiť slnko v sebe. 
 

 Myšlienková inteligencia je ničím bez inteligencie srdca. 
 

 Nech je pochválená radosť aj bolesť. Obe sú sestry a obe sú posvätné.  
     Vytvárajú svet a podnecujú duchovnú veľkosť. Sú silou, sú životom. 
 

 Všetko pominie – spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia, ale súzvuk 
duší je nezmazateľný. 

Najhoršou chorobou, 
     ktorou svet trpí,  
     nie je sila zlých,  

     ale slabosť dobrých. 
 

Romain  ROLLAND     
(29.1.1866 – 30.12.1944) 

http://citaty.dovrecka.sk/archiv/id-5000
http://citaty.dovrecka.sk/archiv/id-5000
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                                   Ľudia zabudli na Boha,  
to je dôvod prečo sa to všetko stalo. 

 Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, 
ktorý verí v niečo vyššie, čo stojí nad nami všetkými, 
a ktorý preto chápe hranice svojich možností,  
moc nie je ešte smrteľnou.  No pre ľudí bez tejto viery 
je mŕtvolným jedom. Kto sa ním raz nakazil,  
niet pre neho záchrany. 

 Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, 
nevyhnutne si musí zvoliť lož za svoj princíp. 

 Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie!  
Nech to prichádza na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

 Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 
 Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 

 Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia. Statočnosť 
a schopnosť prekonávať sa získame len vtedy, keď sa odhodláme na obete. 

 Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 
 Statočnosť a schopnosť prekonávať sa, získame len vtedy,  

keď sa odhodláme na obete. 
 Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi 

krajinami, nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami, že táto hranica 
je len v srdci každého z nás.   

 Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ!  
     Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky  dosiahnu. 
 Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka: 

vyslobodiť ju pre život rozumu a citu. 
 Zázraky sa nezosielajú tým, ktorí sa im zo všetkých síl  

neponáhľajú v ústrety.   
 Spravodlivosť je svedomie, nie osobné, ale svedomie celého ľudstva. Tí, ktorí 

jasne počujú hlas svojho svedomia zvyčajne rozpoznajú aj hlas spravodlivosti. 
 Národy sú bohatstvom ľudstva a jeho farbami. Existencia rôznych rás bola 

bezpochyby od počiatku zámerom Stvoriteľa. 
 Záchrana ľudstva spočíva práve v tom, že sa všetko týka všetkých. 

 

... je už na čase, aby se začali víc zdůrazňovat lidské 
povinnosti, než lidská práva. Ve srovnání se svobodou 
dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná 
daleko širší pole působnosti... svoboda sama rozhodně 
nemůže vyřešit všechny problémy lidské existence...  
v člověku zcela zakrnělo vědomí jeho odpovědnosti před 

Bohem a před společností ...                                 (Z přednášky na Harvardské universitě, 1981) 

Alexander SOLŽENICYN  (11.12.1918 − 3.8.2008) 
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Boh nie je od nás ďaleko.  
V každej dobe na nás čaká  

v jednaní, v okamžitej činností... 

Božské do nás vniká, preniká nás a utvára prostredníctvom  

všetkých stvorených vecí bez výnimky.  
Naozaj je zasiahnutý slepotou ten, kto nevidí šírku pohybu, ktorý ďaleko prekročil 

hranice prírodovedy, postupne zasiahol a naplnil chémiu, fyziku, sociológiu a dokonca  

i matematiku a dejiny náboženstva. Všetky oblasti ľudského poznania sa jedna po druhej 

pohli, spoločne strhnuté tým istým základným prúdom smerom k štúdiu vývoja. Evolúcia, to nie je už teória, 

systém ani hypotéza, ale ďaleko viacej: to je odteraz všeobecná podmienka, ktorej sa musia podriaďovať 

a ktorej musia vyhovovať všetky teórie, hypotézy i systémy, ak majú byť mysliteľné  

a správne. Svetlo, čo osvetľuje všetky fakty, zakrivenie, ktoré musí prijať všetky črty – to je evolúcia... 

Evolúcia smeruje k zdokonaleniu ľudstva v jeho celistvosti. Evolúcia je vzostup k vedomiu... Evolúcia je 

skvelý prostriedok byť viac Božím a viac sa Bohu dávať, v pohybe cítiť a objavovať svojho Boha... Neexistuje 

nič až po najvyššie stojacu ľudskú dušu, čo by nepodliehalo zákonu evolúcie. 

Ľudský svet je pásmom neustálej duchovnej premeny, v ktorom sa všetky nižšie skutočnosti a sily 

bez výnimky zjemňujú a pretvárajú vo vnemy, city, myšlienky, v schopnosť poznávať a milovať... 

Čím viac sa človek stáva človekom, tým viac je korisťou stále výslovnejšej, stále čistejšej, stále 

nesmiernejšej potreby klaňať sa... Čím sa nám svet javí nádhernejší a oslavnejší, tým nádhernejšie 

môže pre veriaceho človeka žiariť svetlo Boha. 

Zem sa skôr prestane krútiť ako ľudstvo vo svojom celku organizovať a zjednocovať. Keby sa 

zastavil tento vnútorný pohyb, sám vesmír by nedosiahol svoje zavŕšenie v človekovi... V takom 

vesmíre, kde všetko usiluje o postupné vytváranie ducha, ktorého Boh pozdvihuje ku konečnej 

jednote, nadobúda hmatateľná realita každého diela ceny posvätenia a spojenia s Bohom. 

Stvorenie pokračuje čím ďalej v tej nádhernejšej forme a stále vo vyšších sférach sveta.  

A my slúžime dovŕšeniu tohto Stvoriteľského diela každou i tou najbezvýznamnejšou prácou svojich 

rúk... Prácou dovršujeme v nás svoje zjednotenie s Bohom. 

Tvárou v tvár svetu a pravde existuje absolútna povinnosť hľadať a bádať... Jediná vedecky  

a objektívne prijateľná odpoveď na význam života je strmá cesta pokroku... Len človek môže 

poslúžiť človeku pri dešifrovaní sveta... Ak ukážeme pravdu len jednej jedinej duši, nič ju nezastaví, 

pokiaľ neprenikne všade a všetko nezapáli... Veda a zjavenie nemôžu ďalej plniť svoje funkcie inak,  

ako v pohybe, ktorý ich unáša k vzájomnému stretnutiu.  

Človek nemôže vidieť sám seba mimo ľudstvo, práve tak ako nemôže úplne vidieť ľudstvo mimo 

života a život mimo vesmír... Chtiac nechtiac človek vo všetkom, čo vidí – nachádza a pozoruje  

sám seba... Veriť znamená uskutočňovať intelektuálnu syntézu... Viera je súhlas našej inteligencie 

s nejakou všeobecnou perspektívou vesmíru. 

Verím, že vesmír je vývoj. Verím, že vývoj smeruje k duchu. Verím, že duch nachádza dokonalosť  

v človeku a v osobnosti. Verím, že najvyššia osobnosť je univerzálny Kristus ako organický stred 

vesmíru.  

Láska vo všetkých odtieňoch nie je nič iné a o nič menšie, než viac menej priama stopa psychickej 

konvergencie vesmíru vo vnútri každého prvku... Milovať znamená nájsť a dovŕšiť sám seba  

v niečom mimo seba... Láska je jediná sila, ktorá veci zjednocuje, bez toho aby ich ničila... Láska je 

najuniverzálnejšia, najobdivuhodnejšia a najtajomnejšia kozmická energia...  Podstatnou funkciou  

i čarom lásky je to, že robí človeka úplným... Láska je schopná viesť bytosti k dokonalému bytiutým, 

že ich spája v ich hĺbke.  
Svet sa nám často zdá ako niečo strašné: nesmierny, slepý, plný násilia. Otriasa nás, vláči 

nás, zabíja nás úplne bezohľadne. Takáto strašná skutočnosť preniká v každom okamihu 

všetkými trhlinami – oheň, epidémie, búrky, zemetrasenia, rozpútanie temných 

duchovných síl, ktoré v jedinom okamihu bezohľadne ničia, čo sme namáhavo vytvorili... 

Môj Bože, pretože mi moja ľudská dôstojnosť nedovoľuje, aby som pred tým zatváral oči 

ako zviera alebo dieťa – aby som nepodľahol pokušeniu prekliať vesmír  

a toho, ktorý ho stvoril – daj, aby som svet uctieval tým, že v ňom uvidím skrytého Teba...  

Existuje spoločenstvo s Bohom skrz svet... Cenu má len verná činnosť pre svet – v Bohu. 

Pierre TEILHARD DE CHARDIN (1.5.1881–10.4.1955) 
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Človek je absurdný tým, čo hľadá, je však veľký tým, čo nachádza. 

 

 Veľká duša má ako znak tú slabosť, že chce vyťažiť zo seba 

samej nejaký predmet, ktorý by ju udivil, ktorý by sa jej 

podobal a ktorý by ju priviedol do zmätku, aby bola 

čistejšia a neporušiteľnejšia a akosi ešte potrebnejšia  

než samo bytie, z ktorého ten predmet vzišiel.  

 Jediným tajomstvom je možno tajomstvo našej zvedavosti: 

tá nás zaťažuje problémami, ktorých formulovanie našu 

existenciu i existenciu nášho ducha predpokladá, ktorých 

riešenie však túto existenciu prináša ako svoj výsledok. 
 

 Všetko, čo vieme, môže nám poslúžiť vo všetkom, čo robíme.  

Inteligencia spočíva v tom, že dokážeme všetko využiť. Je teda istým druhom 

nemravnosti. Aj v genialite je kus zločinu. 

  Zlé chvíle sú na to, aby nás poučili o istých veciach,  

o ktorých nám tie dobré nič nevravia. 

 Len jedno treba urobiť: prerobiť seba samého. Ale nie je to také jednoduché.  

Kto chce robiť veľké veci, musí sa hlboko zamýš1ať nad maličkosťami.  

 Myslenie je vždy výnimkou zo všeobecne platného pravidla, ktorým  

je nemyslenie... Tí, čo vidia veci až príliš presne, ich vlastne presne povedané, 

nevidia... Bojte sa pravdy ako ohňa, má jeho vlastnosti: nič jej neodolá. 

 Všetko, čo vravíš, hovorí o tebe: práve keď hovoríš o druhých...  
 Keď dôjdeme do cieľa, veríme, že sme šli správnou cestou...  

 Byť človekom znamená mať nevysvetliteľný pocit, že v každom je kus všetkých  

a vo všetkých kus každého. 

 Keď sa to tak vezme, všetko sa nakoniec scvrkne na to, že sa pozeráme na roh 

stola, na kus steny, na svoju ruku alebo na kúsok oblohy... Politika života. 

Skutočnosť je vždy v opozícii... Som zabúdanie tou istou mierou ako myslenie...  

     A s tým, čo je najviac mnou, mám najmenej do činenia. 
 

 Človek musí mať nadbytok času a prostriedkov, aby mohol byť synom 

Božím, chránencom Múz, osobnosťou - aby mohol byť niekým,  

      nie hračkou okamihu...  Človek visí na kríži svojho tela. Zmučenú hlavu   

      mu dlhými pichliačmi doráňala tŕňová koruna myšlienok...  

 Ťažkosť našej doby spočíva v tom,  

že budúcnosť už nie je tá, čo bývala. 

 Nenávisť slabochov nie je tak nebezpečná  

     ako ich priateľstvo. 

 Všetky revolúcie sú priamym následkom pomalosti evolúcie. 

 Len v extrémoch má svet svoju cenu  

     a len v priemernosti svoju trvácnosť.            

Paul VALÉRY (30.10.1871–20.7.1945)                                                                  
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Józef M. BOCHEŃSKI  
(30. 8. 1902 – 8. 2. 1995) 

Poľský logik a filozof bol nielen uznávaným historikom logiky  

a filozofie, stúpencom novotomizmu, fenomenológie  

a modernej analytickej filozofie, ale aj podnetným dominikánskym 

rehoľníkom. Študoval vo Freiburgu (1928–31) i v Ríme (1931–34). 

Do roku 1940 prednášal logiku na Collegium Angelicum. Cez 2. 

svetovú vojnu bol vojenským kaplánom a slúžil s poľskou armádou vo Francúzsku, 

Anglicku aj v Taliansku. Logickými úvahami nachádzal inšpiráciu aj pre náboženskú 

vieru, ponúkal kritické zamyslenia nad relativizmom postmoderny aj strnulosťou 

časti katolíckej teológie. Stal sa docentom logiky v Ríme (1934) aj profesorom 

filozofie vo Freiburgu (1946), bol tam aj rektorom (1964–66)  

a viedol Ústav pre východnú Európu. Analyzoval súdobý marxizmus ako ideologickú  

a sociologickú kombináciu najväčších povier dvoch storočí v závere tisícročia (naznačil,  

že prírodovedecká metodológia nie je jedinou racionalitou, človek nie je absolútnou mierou 

všetkých vecí, technický a vedecký pokrok nie je všemocný). Skoro 70 ročný získal diplom 

leteckého pilota. Našej verejnosti sú známe diela Cesta k filozofickému mysleniu, Slovník 

filozofických povier. 

Z myšlienok 

 Myslieť znamená tvoriť pojmy... Človek je aj tým, kto poznáva ideálne skutočnosti. 

 Logika je schopnosť myšlienkového pohybu, myšlienkových operácií na veľmi vysokej úrovni 

abstrakcie... Logika je veľmi užitočným nástrojom analýzy a filozofie o základoch myslenia... 

 Logika je v zásade popisom predmetov a tým aj popisom sveta. Ak niekto logiku porušuje, 

postupuje proti všeobecnej štruktúre sveta a premýšľa neracionálne... Každá reč, ktorá 

nezodpovedá logickým zákonom, je samo so sebou sporná... Okrem logiky je len bľabotanie...  

 Racionalizmus má dve základné prikázania. Vedieť, o čom sa hovorí, to znamená dokázať 

povedať, čo má človek na mysli, a po druhé, keď sa niečo tvrdí, vedieť to zdôvodniť... Solídny 

racionalizmus je to, čo učí logika... Veda je to, čo zostane, ak sa opúšťajú nesprávne hypotézy... 

Každá poctivá veda prekračuje skúsenosť. 

 My svet poznávame a netvoríme ho... Fakt je, že niekedy dôjdeme aj k pravde. Ale istotu máme 

iba zriedka... Aby sme boli šťastní je nevyhnutné konať, pracovať, zápasiť. 

 Svet nie je jediným axiomatickým systémom... Božie zjavenie nám dáva určité axiómy...  

Rozpor je základným, veľmi dôležitým činiteľom vedeckého pokroku...  

Človek je niečím iným ako zvyšok sveta.  

 Naša európska kultúra má, okrem iného, tri zložky: grécky kult vedy, rímske chápanie 

spoločnosti, práva i moci a tretia zložka je židovsko–kresťanská, ktorá má tiež existenciálny 

rozmer. 

 Ľudia by chceli mať dôkazy namiesto viery... Viera nie je súbor logicky prepojených výrokov... 

Na vysvetlenie viery je potrebné využívať najlepšiu logiku aká existuje... Pravdy viery sa nedajú 

dokázať, ale musím vedieť, v čo verím... Ak sa človek nemôže modliť, tak neverí. 

 Všetci sme platonici, keď sa filozofuje, tak sa ide v stopách Platóna...  

Pravá filozofia je filozofia analytická... Elementárnou filozofickou zásadou  

je  transformácia toho, čo je všeobecné na konkrétne. Všetko cez jednotlivé, vždy...  

Pestovanie filozofie bez kontaktu s inými vedami je nedorozumenie... 

Úlohou filozofie je vychovávať rozumných ľudí. 

 Nemožno považovať za pravdu každé vyhlásenie, len preto, že je vytlačené alebo uvedené  

v médiách... Nestarajte sa o to, na čo nemáte vplyv. 

 Nebezpečenstvo diktátorských režimov je v tom, že sa človek nemôže brániť proti hlupákom... 

Všetky európske nacionalizmy sú idiotstvom. Európa je jednou krajinou. 

 Človek sa díva na dejiny a vidí, aká je malá figúrka. 

 Bez Boha je ťažké uniknúť záveru, že všetko je vlastne absurdné...  

 My dominikáni si myslíme, že Bohu sa má slúžiť nielen srdcom, 

      ale aj hlavou.          
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Jean GUITTON   
(18.8.1901–21.3.1999) 
 

Francúzsky spisovateľ a filozof, člen Francúzskej 

akadémie vied, bol jediným laikom pozvaným na II. 

vatikánsky koncil. Jeho vzťah ku kresťanstvu bol 

neustálym hľadaním pravdy. Vydal 8–zväzkové dielo Moderné myslenie 

a katolicizmus (1930–1955), napísal 55 knižných publikácií. Veľmi 

usilovne sa snažil o ekumenické zmierenie pre plnosť jednoty v pravde. 

Systematicky sprostredkúval filozofickú spoluprácu medzi náboženstvom 

a vedou, vytvoril most medzi modernou náboženskou a laickou 

kultúrnosťou. Sústavne vnímal intelektuálne duchovné tradície  

ako stretnutia s Tajomstvom. Odhaľoval protiklady v celej ich sile, 

pripravoval vrcholnú syntézu viery a vedy. Hádzal siete na väčšiu hlbinu. 
 
 

Z myšlienok 
 Náš vesmír spočíva na skrytom poriadku, na určitej štrukturálnej rovnováhe, 

ktorá má v sebe niečo podivuhodné, niečo krásne... Vesmír skrýva tajomstvo 

abstraktnej elegancie, tajomstvo, v ktorom materiálnosť znamená málo...  

Realita nie je iba výtvorom z hmoty, ale aj produktom ducha. 

 Mať pravdivé, absolútne pravdivé myšlienky, to je ťažké a to je krásne...  

Čím viac nachádzam, tým viac hľadám... Základom hľadania nie je indiferentnosť, 

ale záujem, láska k pravde. 

 Niečo dokázať to ešte neznamená mať vieru. Veriť neznamená ešte milovať. 
 Mysliaci živočích má na osvietenie cesty do tieňov, na prispôsobenie sa smrti  

len dve svetlá: jedno sa menuje náboženstvo, druhé veda. 

 Vesmír je rozľahlá myšlienka. Svoj hlboký zmysel nachádza vo vnútri seba samého 

v podobe nejakej transcendentnej príčiny... Hmota je vytvorená z ducha, vedie nás 

priamo ku kontemplácii Boha. 

 Vždy sa pomstí to, keď sa mlčky pozabudne na podstatné. 

 Účel vesmíru splýva s jeho koncom: produkovať a oslobodzovať poznanie...  

Všetci nosíme nekonečno vo svojich rukách... Naša existencia je drámou,  

v ktorej sa hrá o večnosť... Človek s musí rozhodnúť medzi absurditou  

a tajomstvom.  

 Všetko, čo veríme o priestore a čase, všetko čo si predstavujeme o rozmiestnení 

predmetov a kauzalite príčin, čo si môžeme myslieť o deliteľnom charaktere vecí 

vo vesmíre, všetko to je len obrovská a neustála halucinácia, ktorá prekrýva 

skutočnosť nepriesvitným závojom. 

 

 Veda a viera budú v 21. storočí sláviť zmierenie. 

     Rozum sa stane veriacim a viera rozumnejšou. 
 

Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom 

hypermatematickou inteligenciou, 

ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, 

takže musí byť typom abstraktným a duchovným.   
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Karl Raimund POPPER  
(28. 7. 1902 – 17. 9. 1994) 

 

Rakúsko–britský filozof, logik, metodológ 

vedy a  sociológ, epistemológ i politológ 

bol najvýznamnejším predstaviteľom 

kritického racionalizmu. Vo Viedni získal 

doktorát z filozofie (1928), podrobil kritike teórie Viedenského krúžku. Emigroval 

(1935) do Anglicka a potom (1937) na Nový Zéland. Neskôr (1949) sa stal 

profesorom Londýnskej univerzity. Priekopníckymi prácami ovplyvnil filozofiu 

prírodných i sociálnych vied, evolučnú teóriu poznania, problematiku 

determinizmu a slobodnej vôle. Zaoberal sa logikou a teóriou vedy, rozpracoval 

predstavy o otvorenej spoločnosti s jej pluralitnou a tolerantnou formou 

demokracie (Logika vedeckého poznania, Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia). 

Spoznal, že všeobecná teória musí byť potencionálne metodologicky falzifikovateľná (vyvrátená alebo 

korigovaná). Vedeckosť = empirický obsah x kritický prístup. Naše prírodovedecké úsilie smeruje ako 

nekonečný proces pokusov a omylov neustále k celkovej pravde v zmysle lepšieho pochopenia univerza 

a miesta človeka v ňom. Teóriu poznania obohatil predstavou troch svetov: reálny svet fyzických objektov 
(hmotné prostredie, príroda, technické objekty); vnútorný svet psychických entít, subjektívnych skúseností (pocity, 

psychické zážitky, stavy a  procesy vedomia i podvedomia, proces myslenia); obsahový svet ľudského ducha 

(objektívny obsah myšlienok a informácií, tvrdenia samé o sebe, svet pojmov, teórií a ideológií, svet 

príbehov a mýtov, svet argumentov a dôkazov, štruktúra ľudskej reči a jazykov, vedy, techniky i kultúry). 

Filozoficky vnímal univerzum ako tendencie pre uskutočnenie, aj priestor pre zodpovedné a tvorivé ľudské 

konanie. Pochopil, že ľudská sloboda je dôležitejšia ako rovnosť a pokus uskutočňovať rovnosť obmedzuje 

slobodu. Po stratení slobody sa už medzi neslobodnými rovnosť neuskutoční. V sociálnej oblasti uznával 

politické stratégie neveľkých krokov snažiacich sa odstrániť najväčšie neporiadky bez toho, 

aby spôsobovali väčšie spoločenské zlo. Relativizáciou historických poznatkov síce zmenšil 

postavenie autorít, ale očistil racionalitu v smere odstraňovania omylov. Požadoval 

intelektuálnu skromnosť a sebakritiku v praktickom konaní. Napriek podpore liberalizmu, 

vnímal praktickú hodnotu tradícií. Možno patril aj pod plášť „plachej zbožnosti“.  
                                                                                                    

Z myšlienok 
 Najcennejším vlastníctvom ľudí sú idey. Nikdy nemáme dosť ideí. 

 Teórie sú podobné nástroje ako naše oči alebo uši: nástroje, ktoré používame aby sme sa 

vo fyzickom svete vyznali a uplatnili... K životu patrí, že očakávame, že budujeme teórie 

a pokúšame sa pomocou týchto teórií riešiť problémy. Všetky organizmy sú riešiteľmi 

problémov... Nikdy nie sme na konci, problémy neustále pokračujú. 

 Nauč sa používať svoj vlastný rozum, ak si sa odhodlal to urobiť, vedz, že, najlepšou formou 

rozumnosti je kritická rozumnosť.  

 Nesprávne poňatie vedy sa ukazuje prílišnou túžbou mať pravdu. Vedec nie je vedcom tým,  

že vlastní vedecké poznanie, ale práve jeho vytrvalým a na dôsledky neprihliadajúcim kritickým 

hľadaním pravdy.  

 Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly. Svet i pravda existujú, 

iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 

 Všetky naše hodnoty majú hranice. V zápase o slobodu a úctu k človeku, k ľudskému životu 

a slobode človeka neexistujú žiadne jednoduché riešenia. 

 Štát a jeho zákony potrebujeme na to, aby nevyhnutné obmedzenia slobody 

boli pre všetkých občanov rovnaké. 

 Musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti – sloboda, vzájomná 

pomoc, hľadanie pravdy, intelektuálna zodpovednosť a tolerancia  – budú 

uznávané aj v budúcnosti. 

 Dobrými učiteľmi môžu byť iba ľudia s určitým nadaním – nie je to ani 

intelektuálne nadanie, ale vnútorný vzťah k deťom. 

Rád by som bol zakladateľom novej intelektuálnej módy – pokory.  
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Albert SCHWEITZER  
(14. 1. 1875 – 4. 9. 1965)  

 

Vyštudoval teológiu a filozofiu na štrasburskej univerzite, 

parížskej Sorbone a v Berlíne. Súčasne študoval aj hru  

na organe v Paríži. Prvých 30 rokov žil pre vedu a umenie, 

potom zasvätil svoj život bezprostrednej službe ľudom.  

Po ukončení lekárskych štúdií (1913) odišiel prvý raz  

do Afriky. V Lambaréne (Gabun) založil a vybudoval pra-

lesnú nemocnicu. V trópoch čierneho kontinentu pracoval, 

aj s prestávkami, 52 rokov. Nezištne. Za cenu osobných obetí. Mnohým  

v Európe pripadal ako Don Quijote. Na získanie finančných prostriedkov 

usporadúval organové koncerty a písal knihy (napr. Medzi vodou a pralesom, Z môjho života  

a myslenia, Úpadok a obnova kultúry). Uveril, že ľudstvo môže priviesť k rozumu najskôr živý  

príklad činorodej ľudskosti a naozajstnej lásky k blížnemu. Získal Nobelovu cenu za mier (1952)  

i prívlastky: Dobrodruh milosrdenstva, Bojovník za skutočnú ľudskosť, Trinásty 

Ježišov apoštol, Svätý František 20. storočia, Génius ľudskosti, Veľký Oganga. 

Schweitzer odhalil, že základným princípom každej mravnosti je úcta k životu. 

Ako skutočný  humanista postavil skutky nad slová, nad vierouku etiku úcty  

k životu, nad vedu konkrétnu nezištnú pomoc. Pochovali ho v tôni palmy  

v skromnom hrobe na pozemku jeho africkej oázy. 
 

Z myšlienok 

 Nesmieme svoj život držať iba pre seba. Kto v žití prijal mnohé dobrá a krásna, je povinný 

odovzdať ho v príslušnej miere. Kto zostal ušetrený pred vlastným utrpením, nech cíti povinnosť 

mierniť utrpenie iných. Musíme všetci spoločne niesť bremeno utrpenia, ktoré zaťažuje ľudstvo. 

 Za všetko, čo sme si osvojili z miernosti, pokory, dobrotivosti, sily odpúšťať, z pravdivosti, 

vernosti a odovzdanosti v utrpení, vďačíme ľuďom, pri ktorých sme to isté zažili, tu pri 

významnej, inokedy pri nepatrnej udalosti. Myšlienka, ktorá sa stala skutočným životom, 

preskočila ako iskra do nášho vnútra a rozsvietila tam svetlo. 

 Hľadaj, aby si našiel uplatnenie svojej 1udskosti. Nedaj sa zastrašiť, ak musíš čakať alebo 

experimentovať. Buď pripravený na sklamania. No nepremeškaj úlohu, v ktorej sa máš 

prejaviť ako človek. 

 Dobrota pôsobí jednoducho a neustále. Vyvoláva zase dobro, posiľňuje samé seba. Preto je 

najúčinnejšou a najintenzívnejšou silou. To, čo človek vydá svetu ako dobro, pracuje v srdciach 

i mysliach ľudí. 

 Ak sa nájdu ľudia, ktorí sa postavia proti duchu bezmyšlienkovitosti a ak to budú osobnosti dosť 

čisté a hlboké, aby ideály mravného pokroku z nich vyžarovali ako skutočná sila, nastane 

pôsobenie ducha tak mocné, že vyvolá nové myslenie ľudstva.  

 Pokolenie, ktoré sa odda1o akémusi nepretržitému, do istej miery samočinne pôsobiacemu 

pokroku a ktoré sa domnievalo, že pritom nepotrebuje nijaké mravné ideály, lebo bude 

napredovať iba rozumom a vedomosťami, dostalo sa do situácie, ktorá mu podáva hrozný dôkaz 

o jeho omyle. 

 Len pravda, láska, zmierlivosť, láskavosť a dobrota sú tou silou, ktorá je mocnejšia ako všetko 

ostatné... Najvyšším prejavom ducha je láska. Láska obsahuje moment večnosti dosiahnuteľný 

pre človeka už na tomto svete... Humanizmus a mravnosť musia vo svete triumfovať. 

 Spoľahlivá viera v pravdu, ktorá je myslením poznateľná, tvorí moju fundamentálnu 

skúsenosť. Človek je myslením vedený k etickému postoju aj ku zbožnosti. 

 Jediné, na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás.  

 Príklad nie je iba najlepším, ale priam jediným spôsobom, ako presvedčiť iných! 

 Človek nemusí cestovať až do Afriky, ak chce vykonať v živote čosi záslužné  

a užitočné. Každý z nás môže nájsť svoje Lambaréne kdekoľvek.                      
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Edita STEINOVÁ  
(12.10.1891–9.8.1942)  

Bola najmladšia z viacdetnej židovskej rodiny. Po dvojročnom 

štúdiu na univerzite v rodnej Wroclavi vyštudovala históriu, 

germanistiku a filozofiu v Göttingene. Zapojila do práce 

filozofickej spoločnosti mladých intelektuálov zoskupených 

okolo Edmunda Husserla (1859–1938), ktorý filozoficky skúmal fenomény 

ľudskej existencie. U neho dokončila (1917) svoju doktorskú dizertáciu na 

tému Problém vcítenia. Po promócii sa stala Husserlovou prvou asistentkou. 

Pôsobila aj v kláštornej škole dominikánok vo Speyeri, kde vyučovala 

nemecký jazyk. Pripravovala aj svoju filozofickú prácu Konečné a večné bytie. 

Prednášala (1928–1931) na pedagogických a filozofických kongresoch v 

Prahe, Salzburgu, Paríži, Viedni. Preložila listy a pamäte J.H. Newmana, 

publikovala svoju prácu Husserlova fenomenológia a filozofia sv. Tomáša Akvinského a vydala 

preklad Tomášovho traktátu o pravde. Ovplyvnená poznatkami štúdia, napr. autobiografie Terézie 

Avilskej, svedectvom priateľov Martiusovcov i filozofov M. Schelera i A. Reinacha spoznala 

fenomén hlbokej kresťanskej viery, dobroty a lásky. Prijatím krstu (1.1.1922) vstúpila do katolíckej 

Cirkvi. Svoju budúcnosť položila do Božej vôle. U karmelitánok, prijala (14.10.1933) meno 

Terézia Benedikta od Kríža a večnými sľubmi (1938) spečatila svoj kláštorný 

život pred tvárou Boha. Spoľahla sa na Kristovu univerzálnu lásku a ponuku 

milosrdnej spásy. Jej posledným literárnym dielom je Veda kríža, v ktorom znovu 

odhaľuje posolstvo i nasledovanie Ukrižovaného. Plynová komora koncentračného 

tábora bola jej smrteľnou kalváriou. Odovzdala svoj život za zmierenie a pokoj, za 

obrátenie Židov. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za svätú (11.10.1998).  
 

Z myšlienok 
 Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou... Boh je Pravda a kto hľadá 

pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom nevedel. 

 Ak sa pozeráme cez prizmu viery, nevidíme náhody... Pred Bohom má všetko svoj 

dokonalý zmysel a súvislosti. 

 Nebo neberie nikomu nič bez toho, žeby mu to mnohonásobne nenahradilo.  

Ani utrpenie nie je ani príliš veľké, ani radosť nie je príliš malá. 

 Naša láska k ľuďom je meradlom našej lásky k Bohu...  

 Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. 

 Iba ten, kto vo svojej vlastnej osobnosti je schopný nachádzať celkový zmysel,  

je schopný porozumieť druhému človeku. 

 Čím sústredenejšie žije človek v najhlbšom vnútri svojej duše, tým silnejšie  

je vyžarovanie, ktoré z neho vychádza a druhých k nemu priťahuje. 
 Cesta viery nám dáva viac ako cesta filozofického poznania: Boha osobne blízkeho, milujúceho 

a milosrdného a istotu, akú nemá žiadne prirodzené poznanie. 

 

 Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci  

vo veľkých súvislostiach. 

 Nemôže nás spasiť ľudská snaha, ale len utrpenie Krista.  

     Moja nádej je mať na ňom podiel. 

 Kto patrí Kristovi, musí prežiť celý Kristov život... Vedu kríža si 

môže človek osvojiť iba vtedy, ak kríž dôkladne pocíti. 

 Svet je plný kontrastov, ale nakoniec z nich nezostane nič.  

     Zostane iba veľká láska.                                                                 



24 

 

24 

 

Alfred North WHITEHEAD   
(15. 2. 1861 –  30. 12. 1947) 

 

Anglický filozof, matematik, logik vyštudoval Trinity College 

v Cambridgii, pôsobil ako profesor matematiky, stal sa aj profesorom 

filozofie na Harvardskej univerzite. Svoj hĺbavý svetonázor vyložil 

hlavne v dielach Veda a moderný svet, Proces a realita,  

Dobrodružstvá ideí. Spolu s B. Russellom vydal trojzväzkové Principia Mathematica 

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

ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha. Vytrvalo hľadal hlboké súvislosti medzi 

vedou, moderným svetom i náboženstvom (Funkcia rozumu, Príroda a život, Mody 

myslenia). Vedu možno chápať ako štúdium všeobecných podmienok, skúmanými 

s cieľom riadiť fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom jedného typu základnej skúsenosti ľudstva,  

je reakciou ľudskej povahy na jej hľadanie Boha. Prirodzený život vnímal ako vnútorné dozrievanie hodnôt 

(Každá ľudská bytosť je zložitejšia než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí). Snažil sa duchovný 

i materiálny svet vnímať a vysvetľovať ako nedeliteľnú jednotu. Sila rozumu i nádej lásky 

sú dobrodružstvom ducha túžiaceho po harmonickom usporiadaní zložitých detailov,  

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

 

Z myšlienok 

 Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Veda je podnikanie,  

v ktorom sa rozum opiera o vieru... Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami...   

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

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

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

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

ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 

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

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

novinkou v ľudskom myslení nadvláda matematického rozumu. 

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

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

a pretrvávaním. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. 

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

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

a individuálne povahy tvoria svet. 

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

 Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne spojená so všeobecnosťou nazerania. Protirečenie 

medzi všeobecným dobrom a individuálnym záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom 

indivídua je všeobecné dobro.                                                                                                                     
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Norbert WIENER 
(26.11.1894–18.3.1964) 

 

Jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia, 

matematik, položil teoretické základy kybernetiky  

a vynaložil veľké úsilie o jej oficiálne uznanie. 

Abstraktnú matematickú vedu vedel účinne používať pre riešenie reálnych 

problémov vedeckého a technického sveta. V knižke Kybernetika alebo 

riadenie a prenos informácií v živom organizme a stroji odhalil a formoval 

zákonitosti pre systematické spracúvanie informácií. Objasnil podobnosť 

medzi systémom počítacích strojov a činnosťou nervovej sústavy. Ukázal 

význam princípu spätnej väzby pre systémy automatickej regulácie, spoznal 

dôležitú úlohu plnohodnotných informácií v organizovaných systémoch. Ponúkol nevšedné riešenia 

i nové syntetické pohľady nielen na spôsob spracúvania informácií v riadiacich systémoch, ale aj na 

problémy hlboko ľudské a bytostne spoločenské. Zaoberal sa nielen matematikou, kybernetikou  

a ich teoretickými i  aplikačnými problémami, ale aj otázkami filozofickými. 

Vedel, že poznanie súvisí s komunikáciou, moc s riadením a hodnotenie 

s etikou Ovládal desať jazykov, napísal viac než dvesto odborných príspevkov 

a 14 kníh. 

Z myšlienok 

 Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú hodnotu, alebo môžu mať akýsi vzťah  

k takým pojmom, ako je krása, sila, nadšenie. Matematika je jedným z druhov 
umenia... Najvyššie poslanie matematiky spočíva práve v tom,  

aby nachádzala skrytý poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje.      

 Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  
akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 

 Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu  

a schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali. Ak však 

požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu. 

Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové. 

 Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zočivoči základnej tendencii 

prírody k chaosu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná 

nevyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Vedec by mal byť hnaný takým 

neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám ochotný, ak nie je za svoju 

prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať...  

Disciplínou vedca je zasvätenie pravde...  
 Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokračuje a že bol. Žiadna porážka nás 

nemôže pripraviť o úspech, že sme v určitom okamihu existovali, a to vo vesmíre, 

ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 

 Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú 

výchovný obsah, samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá  

za dôstojný cieľ, pričom sa dnes považuje získanie vyššieho 

vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti ako za výraz 

nejakého hlbokého impulzu.  

Je už pokročilá doba, voľba medzi dobrom a zlom búcha na naše 

dvere...                                           Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie.      
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Ludwig WITTGENSTEIN  
(26. 4. 1889 – 29. 4. 1951) 

Úvahami z logiky, psychológie, jazykovedy, literatúry 

i estetiky sa stal duchovným otcom logického pozitivizmu, 

nekompromisným a originálnym mysliteľom, fascinujúcim 

svojim spôsobom prednesu i kvalitou úvah (Logicko-

filozofický traktát, Filozofické skúmania, Modré a hnedé 

knihy). Spoznal, že hranice jazyka sú hranicami sveta, že sa nedá myslieť to,  

čo sa nedá vysloviť. Snažil sa postupne vyjasňovať vzťah svet  myslenie  

jazyk. Svet pre nás existuje len v našej interpretácii. Jazyk je metódou 

mapovania vnútorných i vonkajších medzí myslenia. Analýzou vzťahov medzi 

vecami a javmi dochádzame k uchopeniu skutočnosti. Zdravý rozum a prirodzený jazyk sú nám 

oporou na ceste za významom i spôsobmi myslenia. Hľadáme rovnice medzi vysloviteľným, 

mysliteľným (interpretovateľným) a zmysluplným. Vybudoval filozofiu jazyka. Hľadaním výrazu, 

vhodnou formuláciou, spresňovaním sa približoval ku skutočnosti a pravde. Vedel, 

že vo filozofii nemožno nič vymyslieť, ale iba sa dostávať do toho, čo je skryté. 

Objasňoval problémy filozofie korektným jazykom, odhalil jeho syntaktickú  

i významovú štruktúru. Uznal, že účelom filozofie je logické objasnenie myšlienok.  

Z myšlienok 
 Problémy života nemožno riešiť na povrchu,  

ale len v hĺbke, v dimenziách povrchu sú neriešiteľné. 

 K odpovedi, ktorá sa nedá vyjadriť, nemožno vyjadriť ani otázku.  

Keď sa dá otázka vôbec položiť, možno na ňu aj odpovedať. 

 Význam slova je daný jeho použitím v reči... Ako slovo funguje, sa nedá uhádnuť. 

Musíme vidieť jeho použitie a z toho sa poučiť. Všetko, čo vôbec môže byť 

myslené, môže byť myslené jasne. Všetko, čo sa dá vysloviť, dá sa vysloviť jasne. 

 Ak určíme nový spôsob myslenia, miznú staré otázky; tieto otázky spočívajú  
v spôsobe vyjadrovania; ak sa človek oblieka do nových šiat, odkladá so starými 
aj staré otázky.  

 Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života. Veriť v Boha znamená 

vidieť, že život má zmysel... Modlitba je myšlienka na zmysel sveta a života.  

 V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí,  
môžeme nazvať Bohom. Boh je svetom nezávislým na našej vôli. 

 Ak mám byť naozaj vykúpený  potrebujem istotu, nie múdrosť, sny, špekulácie   a touto 

istotou je viera. A viera je vierou v to, čo potrebuje moje srdce a moja duša, nie môj špekulujúci 

rozum...  Presvedčiť niekoho o Božej existencii, by sa možno dalo výchovou, tým, že by sa 

určitým spôsobom formoval jeho život... Boh mi môže povedať: budem ťa súdiť tvojimi 

vlastnými ústami. Triasol si sa hnusom, keď si svoje vlastné činy videl u druhých. 

 Filozofická práca je vlastne – rovnako ako všestranná práca architekta – skôr 

prácou na sebe. Na vlastnom názore. Na tom, ako človek vidí veci. A čo od nich 

žiada.  

 Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec hromada popola,  

ale nad popolom sa budú vznášať duchovia...  
Riešenie tejto hádanky života v priestore a čase  

leží mimo priestor a čas.  

 To, čo považuješ za dar, je problém, ktorý máš vyriešiť. 

 Subjekt nepatrí k svetu, ale je hranicou sveta.  

Dobré podobenstvo osviežuje rozum.                                                      
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Čísla sú formou Božskej múdrosti prítomnej vo svete... Všetko má tvar,  
pretože všetko má čísla. Odober im čísla a budú ničím... Všetko je na svojom 

mieste vďaka číslam. Všetko sa deje v pravý čas vďaka číslam. 
 

 Krása je v číselných pomeroch... Hudba aj architektúra sú sestry, obe sú 
deťmi matematiky. V hudbe sa večná harmónia ozýva, v architektúre zrkadlí. 
  

Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak, ako by ju nepoznal 
nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná, 

pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo a vystatovačne, že už bola nájdená. 
 

Správne otázky, vedieť, čo chceme nájsť, sú dôležité pre objavovanie. 

Kto sa nenechá premôcť pravdou, nad tým zvíťazí omyl. 

Naša dokonalosť je v tom, že vieme, že sme nedokonalí. 
 

Aby sa človek niečo naučil, potrebuje omnoho viac spontánnej zvedavosti 
ako donútenia zo strachu. 

 

Bez lásky sme si sami sebe na ťarchu, skrz lásku znášame jeden druhého. 
 

Musíme rozumieť, aby sme mohli uveriť...  

Poznávaj, aby si uveril, ver, aby si pochopil. 

 

Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, 
ale nikdy nenájdeme tak, aby sme mohli prestať hľadať. 
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Žiadne ľudské skúmanie sa nemôže nazývať pravou vedou,  
ak sa nedá vyjadriť matematickým postupom. 

 

Najväčšiu radosť telu dáva svetlo slnka, 
najväčšiu radosť duchu – jas matematickej pravdy. 

 

Kto neverí vo vrcholnú istotu matematiky, zostáva v zmätku 
a nikdy neumlčí rozpory sofistických vied, ktoré učia ľudí večnému kriku. 

 

      Leonardo da Vinci (15. 4. 1452 − 2. 5. 1519) 

 

S jeho menom je spojený aj jeden 

z dôkazov všeobecne známej 

Pytagorovej vety. Leonardo 

vychádzal z vhodne nakresleného 

obrázku: Uvidel, že pravouhlý 

trojuholník ABC je zhodný 

s trojuholníkom FCE  

i s trojuholníkom KLM.  

Vybadal, že šesťuholník ABDEFG  

je súmerný podľa osi DG 

a šesťuholník ACBKLH je súmerný podľa stredu S štvorca 

ABKH. Zistil, že otočením okolo stredu A o 90º prejde 

štvoruholník GABD do štvoruholníka CAHL. To znamená,  

že šesťuholníky ABDEFG a ACBKLH majú zhodný obsah:  

a
2
 +  b

2 
 +  a·b =  c

2
 +  a·b.  

Z toho vyplýva, že a
2
 + b

2
 = c

2
 ; to je Pytagorova veta. 
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Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. 
Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk 

a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky 
a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary. 

 

Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať... 
 

Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustil: že ten istý Boh, ktorý nám dal 
zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by nám 
poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás takto 

chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu... 
 

Meraj všetko, čo je merateľné a nemerateľné urob merateľným. 
 

Ľudský intelekt poznáva niektoré pravdy tak dokonale a s takou absolútnou 
istotou ako sama príroda... Boh, ktorý nám dal zmysly, rozum a pochopenie,  

by nechcel, aby sme zanedbávali ich použitie. 
 

Kto by chcel tvrdiť, že bolo videné a poznané všetko, 
čo je vo svete prístupné zmyslom a poznateľné? 

 

Ak by som sa mal znovu začať vzdelávať, tak by som postupoval 
podľa Platónovej rady a začal by som najskôr s matematikou ako vedou 

vyžadujúcou presnosť a presadzujúcou za pravdivé iba to, 
čo z dokázaného vyplýva ako dôsledok. 

 

Nemôžete nikoho nič naučiť. 
Môžete mu prinajlepšom pomôcť, 

aby to sám v sebe našiel. 
 

Galileo GALILEI  (15. 2. 1564 – 8. 1. 1642) 
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Štyri základné pravidlá karteziánskej metódy 
(Rozprava o metóde ako dobre viesť svoj rozum a hľadať pravdu v prírodných vedách 

+ Dioptrika, Meteóry a Geometria, ktoré sú ukážkami tejto metódy; 1637): 
 

pravidlo metodickej pochybnosti – za pravdivé považovať iba to, čo je v mysli jasné, 

zreteľné a evidentné; chrániť sa pred prenáhlením a predpojatosťou. 

pravidlo analytického postupu – rozkladať veci zložité na čo možno najjednoduchšie. 

pravidlo syntézy – postupovať v správnom poriadku od ľahšieho k ťažšiemu, zhrnúť vzťahy 

a závislosti od jednoduchých až k poznaniu najzložitejších javov. 

pravidlo kontroly – dbať pri riešení každej otázky na to, aby sa čo možno najúplnejšie prihliadalo 

na jej rozličné súvislosti a aspekty; zaistiť úplnosť skúmania. 
 

Aritmetika, geometria sú oveľa spoľahlivejšie než ostatné náuky, 
pretože  jedine tieto sa zaoberajú takým jasným a jednoduchým predmetom, 

že vôbec nepripúšťajú, čo sa skúsenosťou ukázalo ako neisté, ale úplne spočívajú 
na dôsledkoch vyvodených rozumovým zdôvodnením. 

 

Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. 
Bol som a som presvedčený, že ten istý kľúč otvára dvere k pochopeniu 

jedného aj druhého. 
 

Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha...  
Až vtedy, keď začnem premýšľať, nachádzam seba a svoje myslenie  

ako niečo veľmi zodpovedné, ale i slobodné, ale aj isté... 
Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. 

 

René DESCARTES (31. 3. 1596 – 11. 2. 1650). 
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(28. 4. 1906 – 14. 1. 1978) 
 

Matematika nevyrastá z jazyka, 
ale jazyk je možný len vďaka matematike. 

 

Som presvedčený, že matematické pojmy tvoria svoju vlastnú objektívnu realitu, 
ktorú nemôžeme ani stvoriť ani zmeniť, len vnímať a popisovať. 

 
Matematika popisuje mimo zmyslovú skutočnosť, 

ktorá existuje nezávisle na aktoch aj na dispozíciách ľudskej mysle 
a je iba vnímaná ľudskou mysľou a to vnímaná pravdepodobne veľmi neúplne. 

 
Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového myslenia) 
je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť jednotlivostí sveta. 

 
Pravda o svete a vo svete je svojou povahou obsahová, a nie formálna. 

 
Ľudsky pozorovateľný svet je možno zaujímavou ilúziou, vytváranou našimi 

zmyslami a technickými prístrojmi. 
 

Axiomatické tvrdenia nám nemôžu odhaliť žiadne absolútne pravdy. 
 

Nikdy nemožno dokázať bezospornosť formálneho systému 
dôkazovými prostriedkami, ktoré sú v skúmanom systéme formalizované. 
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Petr VOPĚNKA (český matematik; 1935 – 2015): 
 

Co se týče vztahu matematiky a vzdělání, pak přinejmenším celý semestr by bylo 
možno přednášet o tom, že bez znalosti alespoň základních principů a poznatků, 

které matematici během několik tisíc let trvajícího kulturního vývoje lidstva 
objevili a nasbírali, není vzdělání, jmenovitě v Evropě, vůbec myslitelné. 

 

Není druhé lidské činnosti, která by tak důvěrně provázela duchovní dějiny lidstva, 
a v posledních pěti staletích především Evropy,  

jako pěstování a vytváření matematiky. 
V ní se odráží vývoj myšlení a naopak její vývoj ovlivňuje rozvoj myšlení. 

 

Myslím tedy, že s matematikou jako takovou se nejlépe vyrovnáme, když řekneme, 
že matematika je do krajní přesvědčivosti vyvedené  

neustále se vyvíjející učení, 
do něhož ti více zasvěcení zasvěcují ty méně zasvěcené. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Matematika stojí nad rozumom, je jeho vyšším štádiom – a v tom spočíva jej zmysel, 
odtiaľ k nám prichádza jej posolstvo. 
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Sir Andrew John WILES 

Roku 1637 si poznamenal francúzsky matematik Pierre de Fermat na okraji knihy 

Arithmetica  pri Pytagorovej vete od Diofanta: Nie je možné rozdeliť kocku do dvoch 

kociek, či štvrtú mocninu do dvoch štvrtých mocnín alebo všeobecne akúkoľvek 

mocninu vyššiu ako druhú do dvoch rovnakých mocnín. Objavil som naozaj taký 

zvláštny dôkaz, že tento okraj knihy je primalý na to, aby sa tam vošiel. 

Tento dôkaz sa nikdy nenašiel. 
 

Nejestvujú celé čísla x, y a z väčšie ako nula, pre ktoré by platilo xn + yn = zn, 
kde n je prirodzené číslo väčšie ako 2. 

 

A. WILES (*11. 4. 1953) strávil sedem rokov pracujúc sám na takmer všetkých detailoch v úplnej 

tajnosti (okrem finálnej kontroly, do ktorej prizval svojho kolegu z Princetonu N. Katza). 

Keď oznamoval svoj dôkaz počas troch prednášok na Inštitúte I. Newtona pre matematické vedy 

21. – 12. júna 1993, publikum bolo ohromené množstvom myšlienok a konštrukcií, ktoré v dôkaze 

predvádzal. Nanešťastie sa počas bližšieho skúmania objavila vážna chyba a zdalo sa, že celý dôkaz 

sa od základov zrúti. Wiles a Taylor strávili asi rok prácami na oprave dôkazu. V septembri 1994 sa 

podarilo konečne dôkaz opraviť inou technikou, ktorú Wiles použil vo svojich skorších pokusoch. 
 

Mal iba desať rokov, keď sa prvýkrát v knižnici stretol s týmto nevyriešeným rébusom. "Vedel som, 

že ma tento problém nikdy nenechá na pokoji, kým ho nevyriešim. Jednoducho som to musel 

dokázať." Začiatkom deväťdesiatych rokov si robil profesúru na Princetonskej univerzite a okrem 

samotnej práce sa pokúšal tajne vyriešiť Fermatov rébus. "Na moment, keď sa mi to podarilo sa 

jednoducho nikdy nedá zabudnúť", prezradil Wiles. "Mal som obrovské šťastie. Problém som totiž 

nielenže vyriešil ale zároveň som otvoril novú éru v mojej oblasti. A kvôli čomusi takému sa naozaj 

oplatilo žiť." Dôkaz, ktorý Andrew Wiles vytvoril, je neoceniteľný pre celý matematický svet. 

Pre dôkaz muselo byť vytvorených a zjednotených veľa matematických myšlienok a teórií. 

Práve množstvo týchto postupov našlo uplatnenie v modernej vede a umožnilo ďalšie výskumy. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1637
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pytagorova_veta
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diofant_z_Alexandrie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nick_Katz&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C5%A1tit%C3%BAt_Isaaca_Newtona_pre_matematick%C3%A9_vety&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wiles
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Nie sú problémy, ktoré by nešlo vyriešiť, existujú len tie, ktoré je ťažké vyriešiť... 
 

Prečo som neprijal milión za riešenie Poincarého domnienky? 
Áále dajte pokoj, mám všetko čo potrebujem. 
Rozumiem v čom spočíva riadenie vesmíru, 

prečo by ma mal zajímať nejaký milión? 
 

Nezaujímajú ma peniaze ani sláva. Nechcem, aby ma vystavovali  
ako nejaké zviera v zoo... 

Nie som hrdina matematiky. Dokonca ani nie som úspešný, preto nechcem,  
aby sa na mňa všetci dívali... 

 

Grigorij PERELMAN sa narodil 13. júna 1966 v Petrohrade. Svoj matematický 

talent preukazoval už od mladého veku. Ako 16-ročný 

vyhral (ako člen tímu ZSSR) zlatú medailu 

na Medzinárodnej matematickej olympiáde. Po získaní 

vysokoškolského titulu pôsobil v prestížnom Steklovom 

matematickom inštitúte. Určitý čas prednášal 

aj na amerických univerzitách do ruského inštitútu sa vrátil 

v roku 1996. Žil so svojou matkou v malom byte 

a s novinármi, ani so svojimi kolegami prakticky nekomunikoval. Na rozhraní rokov 

2002-2003 vyriešil Poincarého hypotézu, matematický problém, ktorý odolával úsiliu 

matematikov vyše sto rokov. Dôkaz pritom neuverejnil v časopise, ale zverejnil 

na internete (uložil ho v arXive; archív pre elektronické vedecké dokumenty). 

Bol veľmi komplikovaný a štyri roky ho najväčší odborníci sveta preverovali, 

či je v poriadku. Získal a odmietol Fieldsovu cenu aj finančnú odmenu Clayovho 

matematického inštitútu. 

Odkázal: Každý chápe, že ak je ten dôkaz korektný, 
žiadne ďalšie ocenenie nie je potrebné. 
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Učiť sa a nemyslieť, je strata času. Myslieť a nepoučiť sa, je nebezpečné.   (Konfucius) 
 

Človek sa rodí nedokonalý, ale môže sa zdokonaľovať prostredníctvom cností 
a vedomostí. Na získanie vedomostí sú potrebné predovšetkým dve veci:  
láska čiže náklonnosť, usilovnosť čiže vytrvalosť.                                        (Aristoteles) 
 

Nasleduj dôkaz, kamkoľvek ťa bude chcieť zaviesť.                              (Sokrates) 
 

Za významné výsledky našej vedy vďačíme ďaleko viac mysleniu než pozorovaniu.     
                                                                                                                  (J.M. Bocheňski) 
 

Zo všetkých našich schopností je vyspelé usudzovanie až kdesi na konci.  
Nie je to totiž prirodzený dar, je to skôr náročné a zložité umenie.           (Ch.S. Peirce) 
 

K najvyšším a najväčším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať.  
 (A. Einstein) 

 

Rozum –  schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním,  
je v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka.                       (S. Prudhomme) 
 

Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie (vedomostí), 
nie byť v cieli, ale prísť na vec, to je to, čo dáva najväčší pôžitok.               (C.F. Gauss) 

 

 Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 
 Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po ktorej sa točí svet. 
 Rodinný kruh sa nerobí kružidlom. 
 Dve rovnobežky sa stretnú v nekonečne a veria tomu.  
 Hrozné číslo: anonymná nula. 
 Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 
 Ich kapitál rastie. Obrastajú nulami. 
 Jedinec nebuď nulou! 
 Nesúhlasím s matematikou.  
 Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 
 Skráťme meter. Budeme väčší.                                                                         S.J. LEC (1909 – 1966) 

Periskop 
citátov 
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Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustiť, že ten istý Boh, ktorý nám dal 

zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by nám 

poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás takto 

chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu...  

Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. 
Galileo GALILEI  

(15641642; matematik, fyzik, filozof) 
 

V každej jednotlivej vede o prírode možno nájsť len toľko skutočnej vedy,  

koľko je v nej matematiky... Zmysluplný život a mravné konanie si nemožno 

predstaviť bez viery v  existenciu Boha, bez slobody a bez ľudskej nesmrteľnosti...  

Je dobré, že nevieme, ale veríme, že Boh existuje. 
Immanuel KANT  

(17241804; filozof) 
 

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

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

 je slabá a neuspokojivá... Všade okolo seba nachádzame presvedčivé dôkazy  

o rozume a múdrej účelnosti vecí, ktoré poukazujú na to, že v celej prírode 
účinkuje slobodná vôľa a zároveň nás učí, že všetky živé bytosti závisia  

od večného Stvoriteľa a vládcu. 
William THOMSON - lord KELVIN  

(1824–1907; profesor prírodnej filozofie) 
 

Vo všetkých ľudských aktivitách a vo všetkých formách ľudskej kultúry nachádzame 

„jednotu v rozmanitom“. Umenie nám poskytuje jednotu nazerania, veda nám dáva 

jednotu myslenia, náboženstvo a mýtus nám dávajú jednotu cítenia... 

V oblasti jazyka, náboženstva, umenia, vedy človek nikdy nemôže robiť viac 
než tvoriť si svoj vlastný, symbolický svet, ktorý mu umožňuje chápať  

a vykladať, formovať i organizovať, syntetizovať i univerzalizovať svoju 
ľudskú skúsenosť... 
Ernst CASSIRER  

(1874–1945; filozof a metodológ vedy) 
 

Poznanie, že Nevyspytateľno skutočne jestvuje a že sa zjavuje ako žiarivá krása,   

o ktorej ľudia majú iba nejasné tušenie, tvorí jadro každej skutočnej náboženskosti...  

Prírodné vedy bez náboženstva sú ochrnuté a náboženstvo bez vedy je slepé...  

Náboženstvo a veda sú podľa môjho názoru dve veľké a príbuzné sily, úzko medzi sebou 
spriahnuté. Viedli ľudstvo vpred a ešte vždy ho vedú...  

Najkrajší zážitok, ktorý môžeme mať je pocit tajomstva, mystická skúsenosť. Jedine z toho sa rodí 

skutočná veda i pravé umenie. Kto je neprístupný tomuto vzrušeniu, kto nevie obdivovať a dať sa  
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niesť úžasom, je akoby slepý, je duševne mŕtvy. Vedomie tajomstva života nás desí, ale aj privádza  

k začiatkom náboženstva. Poznanie, že to, čo sa nám zdá nepreniknuteľné, skutočne existuje  

a prejavuje sa ako najvyššia múdrosť a žiariaca krása, ktoré naše otupené schopnosti môžu zachytiť 

len v najprimitívnejších formách, toto vedomie a tušenie je jadrom pravej zbožnosti. 

Albert EINSTEIN 
 (1879–1955; fyzik i filozof) 

 

Veda a zjavenie nemôžu ďalej plniť svoje funkcie inak, ako v pohybe,  
ktorý ich unáša k vzájomnému stretnutiu...  

Tvárou v tvár svetu a pravde existuje absolútna povinnosť hľadať a bádať...  

Slúžiť Bohu znamená venovať sa telom i dušou tvorivému činu,  

aby sme svet zdokonaľovali usilovnou prácou a skúmaním... Ľudský svet je pásmom 

neustálej duchovnej premeny, v ktorom sa všetky nižšie skutočnosti a sily bez výnimky 

zjemňujú a pretvárajú na vnemy, city, myšlienky, na schopnosť poznávať a milovať... 

Pierre TEILHARD de Chardin  

(18811955; paleontológ a mysliteľ) 
 

Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života.  
Veriť v Boha znamená vidieť, že život má zmysel...  

V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí, môžeme nazvať Bohom.  

Boh je svetom nezávislým na našej vôli... Ak mám byť naozaj vykúpený - potrebujem 

istotu, nie múdrosť, sny, špekulácie - a touto istotou je viera. A viera je vierou v to,  

čo potrebuje moje srdce a moja duša, nie môj špekulujúci rozum...  

Presvedčiť niekoho o Božej existencii, by sa možno dalo výchovou, tým,  

že by sa určitým spôsobom formoval jeho život... 

Ludwig WITTGENSTEIN  

(18891951; filozof a logik) 
 

Ak sa pozeráme cez prizmu viery, nevidíme náhody...  

Pred Bohom má všetko svoj dokonalý zmysel a súvislosti...  

Boh je Pravda a kto hľadá pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom nevedel. 
Edita STEINOVÁ (1891–1942; filozofka) 

 

Viera je postupné zachytávanie večnosti v čase, je to ohyb k pochopeniu... Viera je 

stretnutie človeka s pravdou aj s druhými ľuďmi... Veriť znamená veriť v zmysel...  

Každé poznanie je zmesou vedy a viery, každé poznanie je viera...  
Veda je iba nevyhnutným a nedostatočným prvkom viery...  

Človek pravdu nevlastní,  ale pravda sa ho skôr zmocňuje. 

Jean LACROIX  
(1900–1986; filozof) 

 

Platnosť prírodovedecky overených daností nemôžeme rozumne spochybňovať  

na základe náboženského zmýšľania, a naopak, etické požiadavky, ktoré majú pôvod 

v náboženstve, neoslabí nijaká argumentácia z odboru prírodnej vedy. 

Werner K. HEISENBERG  
(1901–1976; teoretický fyzik) 
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Realita nie je iba výtvorom z hmoty, ale aj produktom ducha...  

Vesmír je rozľahlá myšlienka. Svoj hlboký zmysel nachádza vo vnútri seba samého 

v podobe nejakej transcendentnej príčiny...  

Hmota je vytvorená z ducha, vedie nás priamo ku kontemplácii Boha...  

Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom hypermatematickou 
inteligenciou, ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, takže musí byť typom 

abstraktným a duchovným...  
Veda a viera budú v 21. storočí sláviť zmierenie.  

Rozum sa stane veriacim a viera rozumnejšou. 

Jean GUITTON  
(1901–1999; filozof a spisovateľ) 

 

Ľudia by chceli mať dôkazy namiesto viery...  

Viera nie je súbor logicky prepojených výrokov...  

Na vysvetlenie viery je potrebné využívať najlepšiu logiku aká existuje...  

Pravdy viery sa nedajú dokázať, ale musím vedieť, v čo verím...  

Veda je to, čo zostane, ak sa opúšťajú nesprávne hypotézy...  

Každá poctivá veda prekračuje skúsenosť. 
Józef M. BOCHEŃSKI  

(1902–1995; logik a filozof) 
 

Vedecký a technický svet novoveku je výsledkom smelého pokusu,  

ktorý je poznaním bez lásky...  

Fyzika nevysvetľuje tajomstvo prírody, ale vedie späť k hlbšiemu tajomstvu... 
Teológovia majú skutočnú pravdu, ktorá ide viac do hĺbky ako vedecká pravda nášho 

atómového veku. Vedomosti teológov o podstate človeka majú hlbšie korene 

ako racionálne odvodenia modernej vedy... Človek, ktorý chce byť bez náboženstva, 

obvykle prepadne nejakému nižšiemu náboženstvu. 

Carl F. WEIZSÄCKER  
(1912−2007; fyzik, filozof a kresťanský mysliteľ) 

 

Veda zhromažďuje stále viac faktov, ich výsledkom nie je žiadna absolútna istota,  

ale zistenie, že toto alebo tamto je viac alebo menej pravdepodobné...  

Aby sme vedeli chápať prírodu, môže byť nevyhnutné, aby sme lepšie chápali 
matematické vzťahy... Fyzika nie je najdôležitejšou vecou. Tou je láska. 

Richard P. FEYNMAN  

(19181988; fyzik) 
 

Svetlo rozumu a svetlo viery pochádzajú od Boha a preto si navzájom nemôžu 

protirečiť... Pravá kultúra je nepredstaviteľná bez humanizmu a múdrosti...  

Hĺbke a pravosti viery osoží, keď sa spája s myslením a nikdy sa ho nevzdáva... 

Úprimnosti viery musí zodpovedať smelosť rozumu. 
Karol WOJTYLA  

(1920–2005; pápež Ján Pavol II.) 
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V znamení kríža 
 

IGNÁC z Loyoly (1491–1556): 

Spravodlivému človeku prospievajú  
aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým,  
že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby 
dážď drahokamov spustošil vinicu a tým 
obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.  
 

František SALESKÝ (1567–1622): 

Správajme sa skromne aj keď sme sami. 
Vždy sme totiž v prítomnosti Boha.  
 

Otokar BŘEZINA (1868–1929):  

Každý život je div pripravený miliónmi 
rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 
Každý údes pred smrťou  
je len uvedomením si veľkosti a nádhery 
života, pre ktorý ešte nie sme pripravení. 
 

 

 

A. de SAINT-EXUPÉRY (1900–1944):  

Keď vstupuješ do chrámu, Boh ťa neodsudzuje,  
ale objíma. 

 

Jean GUITTON (1901–1999):  

Podstatou bytia je usilovné smerovanie bytia k dokonalej 
jednote, ktorú nazývame Boh a ktorá sa nachádza tam, 

kde sa zbiehajú všetky línie. 
 

ESCRIVÁ DE BALAGUER (1902–1975): 

Ak Boha neopustíš, on ťa neopustí. 
 

Pavol STRAUSS (1912–1994): 

Smrť neovplyvní vesmírny čas. 
 

BENEDIKT XVI.: 
Nie sme nejakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie.  
Každý z nás je výsledkom Božej myšlienky. Každý z nás je chcený,  
každý z nás je milovaný, každý z nás je potrebný. 
 
Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. 
                                                                                                           Ježiš Nazaretský 
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Viera i matematika 
 

Viera nie je niečo, čo vytvoríme, ale niečo, čo sa v nás 
prebudí vďaka skutočnosti, ktorou Boh je.          (Mary Guy) 
 

Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť 

pozorovať proces myslenia a má tú prednosť, že pri jej 

pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového 

uvažovania, ktoré môže byť potom používané na štúdium 

ktoréhokoľvek predmetu.                                      (G. Polya) 
 

Viera (náboženská) je matkou každej svetskej energie.                               
                                                                   (G.K. Chesterton) 

Matematika je prvá z vied, bez ktorej nemožno popísať 

ostatné vedy.                                                 (R. Grosseteste)  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Viera v nás uvoľňuje silu, ktorá je mimo nás.                                                     (A. Nolan) 

Matematika je akoby sila ľudského ducha povolaná nahradiť nám nedokonalosť 

našich zmyslov i krátky čas nášho života.                                                        (J. Fourier) 
 

Viera neodhaľuje ani tak silu chápania, ale kvalitu pohľadu.                              (P. Mollat) 

Matematika je gymnastika rozumu a príprava na filozofiu.                             (Isokrates) 
 

Viera je overovanie božských kvalít v sebe samom vnútornou skúsenosťou.   (E. Fromm) 

Matematika je nástroj pre usudzovanie. V nej sú sústredené výsledky exaktného 

myslenia mnohých ľudí.                                                                                (R. Feynman) 
 

Viera je dôvera, že náš život  nie je postupnosť náhod… je to dôvera, že každá životná 
situácia má zmysel. Živá viera je odvahou pre pravdu.                                         (T. Halík) 

Matematiku môžeme chápať ako pátranie po štruktúrach a pravidelnostiach,  

ktoré usporadúvajú a zjednodušujú svet.                                                    (P.H. Griffiths) 
 

Viera znamená vedomie existencie vo vzťahu k transcendencii.                       (K. Jaspers) 

Matematika je skúmanie najvšeobecnejších možných štruktúr, nech sú už dané 

priestorovo, časovo alebo dokonca len čisto pojmovo.                          (C.F. Weizsäcker) 
 

Viera je škola, v ktorej je zapustený svojimi základmi charakter.                   (O.S. Marden) 

Matematika je, v najširšom zmysle, rozvíjanie všetkých druhov formálnych, pre 

myslenie nevyhnutných deduktívnych spôsobov usudzovania.                (A.N.Whitehead) 
 

Vzdelaným ľuďom treba ukázať,  
že človek môže byť veriaci  
nie proti  rozumu,  
ale vďaka dobrému a správnemu 
používaniu rozumu.     (J. Guitton) 

Vedou i náboženstvom, matematikou a každým umením,  
túžbou po pravde a spravodlivosti, pomstou i zmúdrením,  

láskou i zradou hľadáme nedosiahnuteľné   
jeho neustálym dosahovaním …                                                                                                       

(dmj) 
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O matematike (s filozofickým nádychom) 
 

Najušľachtilejšia sila našej duše je schopnosť, ktorá sa spolieha na 
meranie a výpočet... Počty a merba vedú k rozumovému poznávaniu, 
k pravde a lepšiemu pochopeniu všetkých náuk... Matematika ponúka 

skvelý prostriedok pre objavenie právd, ktoré sú bez účasti rozumu nedostupné.                                                              
 (Platón, starogrécky mysliteľ a filozof; 427–347 pred n. l.) 

 

Najpozoruhodnejšie na človeku je jeho schopnosť myslieť... Matematika pozoruje veci, 
nevnímajúc zmyslové, zaujímajúc sa o vlastnosti množstva a súvislostí.  

 (Aristoteles, starogrécky filozof a logik; 384–322 pred n. l.) 
 

Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná matematiku, nemôže 
poznať ostatné exaktné vedy a nemôže pochopiť svet... Chcel by som vysloviť predpoveď, že čím 
viac základ prírody rozširujeme, tým viac odvetví matematiky budeme nútení používať... Všetko 
poznanie závisí od teoretickej sily matematiky.          (R. Bacon, františkánsky mních; asi 1214–1294) 
 

Matematiku možno popísať ako vedu, ktorá pojednáva o všeobecných zákonitostiach (formách), 
podľa ktorých sa veci musia riadiť vo svojom bytí.    

 (B. Bolzano, profesor pražskej univerzity; 1781–1848) 
 

Matematika je najistejšia pôda pre ľudstvo. Zostane nedotknuteľná až kým sa plán univerza, 
ktorý sa rozprestiera pod našimi nohami ako mapa, nestane súčasťou ľudskej mysle... 
Matematika zvyšuje ľudské schopnosti postupnými krokmi od začiatku k stále vyšším stupňom 
intelektuálnej existencie.                                                   (J. J. Sylvester, anglický matematik; 1814–1897) 
 

Matematika je štúdium ideálnych konštrukcií a odhaľovanie predtým neznámych vzťahov medzi 
časťami týchto konštrukcií...  Matematika skúma čo je a čo nie je logicky možné, bez toho, aby 
zodpovedala za jeho aktuálnu existenciu. (Ch. S. Peirce, americký učenec, filozof a logik; 1839–1914) 
 

Originalita matematiky spočíva v tom, že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi 
vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť.                                                                         

 (A. N. Whitehead, anglický filozof a logik; 1861–1947) 
 

Matematika je univerzálny symbolický jazyk, ktorý sa nezaoberá opisom vecí, ale všeobecným 
vyjadrovaním vzťahov... Matematika je sprostredkujúca sféra medzi zmyslovým a nadzmyslovým 
svetom.                                                            (E. Cassirer, nemecký filozof a historik vedy; 1874–1945) 
 

V samej matematike sa realita prejavuje vo svojej podstatnej funkcii: podnecovať myslenie.                                                                          
 (G. Bachelard, francúzsky filozof; 1884–1962) 

 

Matematika je monumentálna stavba, postavená ľudskou predstavivosťou pre pochopenie 
vesmíru. V nej sa stretneme s okolitým a nekonečným, uchvacujúcim a nevystihnutelným. 

 (Le Corbusier, francúzsko-švajčiarsky architekt, urbanista, sochár; 1887–1965) 
 

Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť poznávať proces myslenia  
a má tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania,  
ktoré môže byť potom používané na štúdium ktoréhokoľvek predmetu.   

 (G. Polya, maďarsko-americký matematik; 1887–1985) 
 

Matematika ťa neučí jednoduché odpovede na nejakú otázku, ale celú jazykovú hru s otázkami 
aj odpoveďami.                                      (L. Wittgenstein, rakúsky analytický filozof a logik; 1889–1951) 

Matematika je skúmanie  najvšeobecnejších možných štruktúr, nech sú už dané priestorovo, 
časovo alebo dokonca len čisto pojmovo.          (C.F. Weizsäcker, nemecký fyzik a filozof; 1912–2007) 

Matematika je najmocnejší intelektuálny nástroj, ktorý bol kedy vytvorený 
a prostredníctvom ktorého unikáme času.          (L. Kolakowski, poľský filozof a historik; 19272009) 

Periskop 
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Veda, nie celkom prírodná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravda existuje, len klamstvo sa vymýšľa.                                     (G. Braque) 

Zlé zákony sú najhorším druhom tyranie.                                        (E. Burke) 

Kto nepochybuje o ničom, je schopný všetkého.                            (R. Gervaso) 

Zločinci sa môžu spolčiť, nie však spriateliť.                                    (F. Goya) 

Hvízdanie v temnote neprináša svetlo.                                           (E. Fromm) 

Neslobodní ľudia majú vždy zmätené pojmy.                                (A.P. Čechov) 

Styk s trpaslíkmi zakrivuje chrbticu.                                                 (S.J. Lec) 

Niet hrdinov bez obecenstva.                                                         (A. Malraux) 

Zločiny sa musia kryť novými zločinmi.                                             (Seneca) 

So zaťatou päsťou si nemožno podať ruky.                                (I. Gándhiová) 

Slov je mnoho, ale činy sú vzácne.                                                   (L. Walesa) 

Pravá láska poznačí človeka na celý život.                                   (A. Maurico) 

Treba byť sám sebou, ale nie sám pre seba.                                   (E. Canetti) 

Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa.                             (S.J. Lec) 

Vždy je vhodná doba urobiť to, čo je správne.                               (M.L. King) 

Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda.                        (R. Thákur) 

Každá stádovitosť je útočisko pre neschopných.                         (B. Pasternak) 

Prasa na humanizmus nenachytáš.                                                  (J. Žáček) 

Hovor múdro, nepriateľ načúva.                                                  (S.J. Lec) 
 

Striptíz je víťazstvo tela nad duchom.                                                                (E. Siegelová) 

Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíme tvrdo prepracovať.                 (M. Švandrlík) 

Tvárou v tvár vyhláške mi literatúra pripadá veľmi zbytočná.                        (M. Holub) 

U nás sa viac píše než báda a viac sa vypisuje než premýšľa.                           (F. Škorpil) 

Aj ten najväčší filozof sa často neubráni nejakej hlúposti.                                   (J. Hašek)  
 

Sú určité hlúposti, ktorých sa môže dopustiť len takzvaný odborník.  
Jednoduchý človek so zdravým rozumom sa im vyhne.                                    (F.X. Šalda) 

Periskop 
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Krutá kniha aforismů  

s lehkými úvahami  

o těžkém životě 

 

Francois de La ROCHEFOUCAULD  

 (15. 12. 1613 – 17. 3. 1680) 
 

Aforizmy, úvahy a sentencie, ktoré vydal  

koncom 17. storočia vojvoda de La Rochefoucauld.  
 

Chytré, vtipné a pravdivé postřehy a úvahy o životě  

a lidské povaze. Kdo má rád citáty, bude si lahodit. 
 

V roku 1969 knihu vydalo nakladateľstvo Československý 
spisovatel  v Prahe nákladom 15 000 výtlačkov.  
Jeden z nich som dostal od manželky ako vianočný darček.  
V roku 2018 som si kúpil dotlač Třebíč: Akcent 2007 . 
 

Často vnímame svet ako panoptikum masiek.  
Rád si vypisujem, a myslím aj na vás: 
 

Keby sme nemali sami žiadne chyby, neobjavovali by sme ich  
s takým potešením u druhých. 

Svetu vládnu peniaze a náhody. 
Slabosi nemôžu byť úprimní. 

Úprimnosť je túžba zmenšiť svoje chyby aspoň tým,  
že sa k ním priznáme. 
Vhodne hovoriť nie je tak ťažké, ako vhodne mlčať. 
Často sme silní zo slabosti a zmužilí zo strachu. 
Sme viac leniví na duchu než na tele. 

Je zbytočné hľadať spokojnosť kde-tade,  
ak ju človek nenájde v sebe samom. 

Mieru radosti aj žiaľu nám určuje naša hrdosť. 
Kto chce dokázať, že je dobrosrdečný, nesmie byť veľmi vtipný. 

Slušnosť žiada, aby sme si aspoň polovicu svojej duchaplnosti  
nechali pre seba. 

Nie je na svete človek tak bystrý, aby poznal celú svoju hlúposť. 

 

 

Po zoznámení sa s touto publikáciou zistíme, že už dosť dávno sme neuvažovali o javoch spojených 

napríklad s pojmami: pokora, predstieranie, samoľúbosť, veľkodušnosť, zbabelosť, závisť, neresť.  

Spoznáme relatívnosť významu častých slov i nečakaných úmyslov. Prirovnania z aforizmov 

narušia naše ustálené úsudky. Je ale aj pravdou, že skreslené paradoxy krutých aforizmov často  

pre správne pochopenie potrebujú pozadie vnútorných motívov.  

Končím s úsmevom Francoisa Rochefoucaulda:   

Dobré vlastnosti, ktoré nám boli vrodené, časom degenerujú  
a vypestované zase nikdy nie sú dosť dobré.                                      ... tak, veru tak, milí čitatelia...   

https://www.artforum.sk/katalog/39032/kruta-kniha-aforismu-s-lehkymi-uvahami-o-tezkem-zi
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Zábava s matematikou ako príjemný zážitok 
 

(Carter, P. - Russell, K.: IQ testy – matematické kvízy a hádanky. 

Brno: Computer press, 2004.) 

 

Ak si osvojíte matematický spôsob uvažovania, otvorí  

sa vám úplne iný svet zaujímavých vlastností a vzťahov. 

Začať sa dá aj lúštením hádaniek, odpoveďami na 

matematické testy, odhaľovaním trikov s číslami alebo 

netradičným používaním aritmetiky i algebry.  

To znamená riešením podnetných a zaujímavých 

matematických úloh. Chcete to hneď skúsiť? Tak prosím: 

Nájdite také prirodzené štvorciferné číslo, ktorého 

štvornásobok je číslo s obráteným poradím číslic aké  

je v čísle, ktoré máte nájsť. To je taká istá úloha ako: 

Nahraďte jednotlivé písmena číslicami (rôzne písmená – 

rôzne číslice) v naznačenom zápise násobenia tak,  

aby vyhovovali zadaniu ROMA  x 4 = AMOR.  
 

     Spomínaná publikácia je jednou z mnohých knižiek, ktoré ponúkajú súbory zadaní  

pre počtárske hádanky, výpočtové triky, logické obraty či zložitejšie slovné úlohy 

alebo numerické kuriozity. Známi anglickí autori zozbierali 250 zadaní  

pre vyskúšanie vašich logicko-matematických schopností a numerických  

či geometrických zručností. Rozdelili ich na osem kapitol: rozvičovacie úlohy  

na uplatnenie metódy logickej analýzy alebo postupom skúšky a omylu; úlohy  

na nepriame či netradičné postupy; zadania pre testovanie numerického IQ (práca 

s číslami, logické usporiadania číselných matíc, aritmetická zručnosť); číselné 

zobrazenia a triky, magické štvorce; presvedčivé úsudkové postupy; logika 

hazardných hier a pravdepodobnosť; geometrické hádanky; niekoľko zdanlivých 

zložitostí a nečakaných kuriozít. V druhej časti knižky sú uvedené pokyny  

pre riešenia úloh, správne odpovede a vysvetlenia. V závere publikácie sú vysvetlené 

niektorá matematické pojmy, prevody dĺžkových, plošných a objemových jednotiek, 

uvedené sú pytagorovské trojice čísiel (1-100) a prvočísla do 1000. V prílohe  

sú objasnené pojmy Fibonacciova postupnosť, Fibonacciova špirála, Fibonacciov 

strom, Ludolfovo číslo Pí, topológia a Möbiov list.   
     Niektoré úlohy sú pomerne známe, zadania sú niekedy upravené či obmenené. Text (preklad) 

obsahuje aj nečakané nepresnosti (číslo – číslica), nejednoznačné zadania alebo neúplné riešenie. 

Pozorný čitateľ bude mať nad čím uvažovať. 
 

     Pre nedočkavcov uvediem rozprávkovo štylizovanú, motivačne podnetnú, v iných obmenách 

pomerne známu, úlohu (Kráľ a jeho tri dcéry): Inteligentný odsúdenec sa mohol zachrániť, ak by určil 

vek troch kráľových dcér. Kráľ mu stroho oznámil: Mám tri dcéry. Ak vynásobíš prirodzené čísla 

dané ich vekom, dostaneš číslo 72. Ak sčítaš tie čísla dané ich vekom, dostaneš aj tebe známy počet 

miestností v mojom kaštieli. Odsúdenec sa zamyslel a uviedol: Ani tieto kráľovské informácie nie sú 

postačujúce na jednoznačné určenie veku dcér. Kráľ poznamenal: Nech o tvojom prepustení 

rozhodne  moja najstaršia dcéra. Potom skromný odsúdenec stroho oznámil vek spomínaných troch 

dcér. Poznáte ich vek už aj vy? Koľko bolo miestností v kráľovskom kaštieli?    
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 Ani s vedomosťami z matematiky  

nemôžeme byť všetci podpriemerní 
(úvaha nad publikáciou G.M.Ziegler: Matematika vám to spočíta  

(Příběhy královny věd),Praha, Knižní klub v edici Universum, 2011) 

 
Pod pojmom matematika sa skrývajú veľmi rozdielne témy. Matematika ako 

učebný predmet v škole, matematika, ktorá nám 
pomáha v bežnom živote, matematika ako umenie 
a kultúrne  dielo, matematika ako neodmysliteľný 
základ prírodných a technických vied a matematika 
ako odbor výskumu. To už je päť veľmi rozličných 
matematík. Keď sa povie, že matematika je ťažká, 
určite to platí pre vedu, pre matematiku ako kultúrne 

dielo je to ale nepodstatné. Keď tvrdím, že matiku vie každý (a každá) dotýka sa  
to školského učiva a matematiky v bežnom živote, nie však náhľadov  
do výskumu. Takto vysvetľuje reči o matematike nemecký prof. 

Günter M. Ziegler (1963) v knižke s názvom Matematika vám to 
spočíta (Příběhy královny věd). Autor si dal úlohu ukázať nám,  

že matematika nás sprevádza od prvého zaviazania šnúrok  

až po umelý kolenný kĺb. V desiatich kapitolách ponúka odhalenie 

obrazu fascinujúceho a širokého matematického sveta. 
 

Naznačme aspoň stručný kaleidoskop v knihe uvádzaných tém, 

nadpisov a stručných upútaviek: Vedia včely počítať?;  Objav 

nuly ako kultúrny medzník; Ťažkosti faktorizácie; Nekonečné 

množiny majú rôznu mohutnosť; Matematika ako stabilita 

večných právd; Náhodné čísla; Vzorce ako umenie; Existujú 

nepárne dokonalé čísla?; Geniálny Rus z Petrohradu; 

O chybách a dôkazoch; Legendy o matematikoch; Zmiznutie  

A. Grothendiecka;  Gian-Carlo Rota  provokatér v obleku; 

Matematika ako kľúčová technológia; Geometria ako úspešná 

mágia. Optimizmus autora je nákazlivý: Matematika je tak 

rozmanitá, že každý môže uplatniť svoj talent... 
 

Spomínaná publikácia je podnetným motivačným pokusom populárne 

upútať na matematickú kultúru ako civilizačnú nevyhnutnosť. 

Historické poznámky z dejín matematického myslenia sú poprekladané 

stručnými aktuálnymi informáciami o úspechoch i strádaniach 

moderných matematikov. Možno aj nadpis publikácie by mohol byť 

upozornením, že podcenenie základných logicko-matematických 

poznatkov sa nemusí ani v bežnom živote vyplatiť. To nech posúdia  

aj naši študenti na základných i stredných školách. Ich učiteľom počtov a merby 

pripájam odkaz autora spomínanej publikácie: Objavovať súvislosti, výsledky  

a dôkazy alebo sa ich učiť od druhých je zdrojom okamžikov šťastia, z ktorých pijeme 

už celé tisícročia. A piť nikdy neprestaneme.                                              
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            No jasne, že nie 
GOWERS, T.: Matematika (Průvodce pro každého).  

                           Praha: Dokořán, 2006. 
            (preklad publikácie nakladateľstva Oxford University Press; strán 160) 

 

Je naozaj sympatické i určite pozoruhodné, ak univerzitný 

profesor matematiky v Cambridgi a nositeľ Fieldsovej 

prémie (1998) napíše knižku o svojej vede s označením 

„sprievodca pre každého“. Jedným z možných vysvetlení  

je už poznámka v závere úvodu o venovaní knižky blízkej 

osobe v nádeji, že tým sa aspoň trochu priblíži, čo úspešný 

matematik celý deň vlastne robí. 
 

Knižka je stručným, ale pomerne hlbším sprístupnením 

základných charakteristík matematického myslenia už  

na stredoškolskej úrovni. Naznačuje význam 

matematického modelovania, spôsob využitia pojmov číslo 

i abstrakcia, postup argumentácie v dôkazoch, dotyky 

s nekonečnom a jeho interpretácie, podstatu klasickej 

aj viacrozmernej geometrie, užitočné možnosti odhadov 

i aproximácií. V závere sú uvedené odpovede na niektoré 

častejšie otázky, napríklad Prečo matematiku tak veľa ľudí 

neznáša? Podnetné je nielen odporúčané čítanie 

v angličtine známych publikácií, napríklad Kline, M.: 
Matematické myslenie od dávnych čias po súčasnosť; 

Paulos, J.: Číselná negramotnosť; Körner, T.: Radosť 

počítania; ale aj tých, čo vyšli v poslednej dobe v češtine. 
 

Ponúkam nenáročné priblíženie siedmych kapitol tejto knižky vždy jednou 

z textu „vytrhnutou“ myšlienkou, niekedy možno mierne upravenou,  

ale nie významovo posunutou: 

 Počítače nás každodenne prekvapujú tým, čo dokážu, ale o tom,  
čo určite nedokážu, sa nevie skoro nič. 

 Ak sa už naučíte myslieť abstraktne, môže to byť opojný pocit, niečo také,  
ako keď zrazu viete ísť na bicykli bez toho, aby ste sa usilovali  
zo všetkých síl udržať rovnováhu. 

 Ak sa snažíte nejaké tvrdenie dokázať, získate naň nový pohľad a objavíte v ňom predtým 
netušené zaujímavosti. 

 Pojem nekonečno je pre matematiku nenahraditeľný, ale formalizovať ho je veľmi ťažké... 
Poznatok, že nekonečnu možno porozumieť pomocou konečna je jedným z najväčších 
triumfov matematiky 19. storočia. 

 Geometriu prerábame na algebru, pričom pomocou súradníc prekladáme geometrické pojmy 
tak, že sa v nich vyskytujú iba vzťahy medzi číslami. 

 Hyperbolické kružnice zhodou okolností vyzerajú ako obyčajné kružnice,  
ale majú stredy inde, ako by ich človek čakal. 

 Pokiaľ si človek nezvykne na odhady, zdajú sa mu škaredé a neuspokojivé.  
Treba si však pre ne vypestovať cit.  

Pre mňa ako učiteľa „počtov a merby“ je povzbudzujúce vyznanie svetovo 

uznávaného matematika W.T. Gowersa (*1963): Som presvedčený, že každému 

dieťaťu, ktoré bude od malička individuálne vedené dobrým učiteľom 

zapáleným pre vec, sa bude matematika páčiť. Posúďte sami, nahliadnutím  

do spomínanej knižky, čím je a čím môže byť pre vás už školská matematika. 
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 Svedomitý profesor aktuálneho nekonečna 

 

(TRLIFAJOVÁ, K.(ed.): Osamĕlý myslitel Bernard Bolzano. Praha: Filosofia, 2006.) 
 

 

   V roku 2016 sme si pripomínali 235. výročie narodenia a v roku 

2018 sme spomínali 170. výročie úmrtia filozofa i matematika 

Bernarda Bolzana (1781-1848). V roku 2005 sa konala konferencia 

o jeho pestrom živote a rozmanitom diele, ktorú usporiadalo 

Centrum pre teoretické štúdiá UK a AVČR (4. - 5. marca 2005). 

Z tohto stretnutia usporiadala editorka spomínanej publikácie  

K. Trlifajová súbor dvanástich príspevkov: Životabeh B. Bolzana  

(M. Vlasáková), Bolzanova teória pojmu videná z dnešného 

hľadiska (P. Materna), Bolzanova logika  (M. Vlasáková), Návrat 

k Bolzanovi (P. Vopěnka), Bolzanove merateľné a dnešné reálne 

čísla (K. Trlifajová), Pokus o objektívne zdôvodnenie náuky o troch 

rozmeroch priestoru (B. Bolzano), Bolzanov pokus o zdôvodnenie 

trojrozmernosti priestoru (J. Fiala), Bernard Bolzano - estetik  

(H. Lorenzová), Bolzano a raný Husserl (P. Urban), Husserl 

a Bolzano (J. Patočka), Bolzanove filozofické pôsobenie (J. Patočka), Súčasný český bolzanovský 

výskum (J. Patočka). V každom z nich možno nájsť najnovšie údaje i podnetné informácie. 
  
   Dnes sa už netreba hanbiť priznať presvedčenie B. Bolzana o tom, že máme slúžiť Bohu tým,  

že čo najlepšie podľa svojich možností prispievame k dobru ľudstva. Bolzano kládol veľký 

dôraz na snahu o odpsychologizovanie a odsubjektivizovanie logiky. Ponúkal svetu priaznivú 

naladenosť voči aktuálnemu nekonečnu. Vytušil, že teória reálnych čísel vzniká na podklade jemnej 

hry s aktuálnym a potencionálnym nekonečnom. Pokúsil sa aj o objektívne zdôvodnenie náuky 

o troch rozmeroch priestoru. Uvažoval o kráse i vznešenosti v estetike. Bolzano nebol prehnaný 

matematický technik, ale svedomito filozofujúci matematik. Túžil po pravde, pravde samej o sebe. 

Je aj na nás, aby sme dôslednejšie spoznávali  Bolzanov odborný i ľudský odkaz.  
 

Záujemcov o životný príbeh a myšlienkové názory B. Bolzana možno zaujmú aj niektoré  

z tu ponúkaných  publikácii: 

BERKA, K.: Bernard Bolzano. Praha: Horizont, 1981. 

BOLZANO, B.: O logice (faksimile překladu). Praha: Památnik národního písemníctví, 1981. 

BOLZANO, B.: O nejlepším státĕ. Praha: Mladá fronta, 1981. 

BOLZANO, B.: Paradoxy nekonečna. Praha: Academia, 1963.  

BOLZANO, B.: Vědosloví. Praha: Academia, 1981. 

BOLZANO, B.: Vlastní životopis. Praha: Odeon, 1981. 

BOLZANO, B.: Výbor z filozofických spisů. Praha: Svoboda, 1981. 

JARNÍK, V.: Bolzano a základy matematické analýzy. Praha: JČMF, 1981. 

LOUŽIL, J.: Bernard Bolzano. Praha: Melantrich, 1978. 

PAVLÍKOVÁ, M.: Bolzanovo působení na pražské univerzitě. Praha: UK, 1985. 

VOPĔNKA, P.: Podivuhodný květ českého baroka. Praha: Karolinum, 1998. 
 

Bernard Bolzano, profesor pražskej univerzity, jeden z najprenikavejších mysliteľov 19. storočia  

v Čechách, ukázal nové možnosti pre zosúladenie pojmovej usporiadanosti so skutočnými formami 

pravdy vo svete. Zapísal sa do kultúrnych dejín ako významný matematik, logik, filozof i sociálny 

mysliteľ. Stal sa príkladom zosúladenia korektného vedeckého záujmu s ušľachtilou ľudskosťou 

mravnej autority. Ako nezabudnuteľná učiteľská osobnosť viedol študentov ku kritickému 

nezaujatému mysleniu, k odvahe pre slobodné vyjadrovanie názorov a správne argumentovanie. 

Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, aby sa cvičením  
u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme ich naučiť samostatne rozpoznávať 
nesprávne úsudky. 
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Publikácie prof. Františka KUŘINU, 

didaktického odborníka pre školskú matematiku 
 

 

 
https://www.novinky.cz/veda-skoly/443161-matematika-uci-umeni-souvislosti-tvrdi-pedagog.html 

https://hradec.rozhlas.cz/nejkrasnejsi-je-ucit-deti-ktere-se-ucit-chteji-smeje-se-nejstarsi-aktivne-6117911                                                                  
        

Matematika je součástí lidské kultury. 

Připravuje člověka do života, její výuka 

kultivuje. Posiluje pozornost, vnímání, 

umění vidět souvislosti. Proto můžeme 

tvrdit, že připravuje na budoucí povolání 

i tehdy, když není s touto vědou přímo 

spjaté. Matematika nás učí myslet.  

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/443161-matematika-uci-umeni-souvislosti-tvrdi-pedagog.html
https://hradec.rozhlas.cz/nejkrasnejsi-je-ucit-deti-ktere-se-ucit-chteji-smeje-se-nejstarsi-aktivne-6117911
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Ak pravdivo povieš, že klameš, klameš? 
(zamyslenie nad knihou Sochor, A.: 

Logika pro všechny ochotné myslet. Praha, Univerzita Karlova, 2011.) 
 

Priznám sa hneď a bez mučenia, že som sa na túto publikáciu tešil 

dva až tri roky. Už dlhšiu dobu som presvedčený, že nielen v našich 

školách potrebujeme uplatňovať viac elementárnej logiky. Často 

dochádza v spoločnosti až k banálnym sporom len preto,  

že účastníci nevedia o základných pravidlách pre správne 

usudzovanie (odvodenie dôsledkov). Významný český matematik 

Antonín SOCHOR (19422008) sa pokúsil predviesť čitateľovi,  

že pri skúmaní správneho usudzovania – teda pri vyšetrovaní 

podstatnej oblasti ľudského rozumu – dosahuje matematická logika hlboké poznanie. 

Obsahom knižky je precízny a trpezlivý výklad výrokového počtu, predikátového 

počtu a dokazovateľnosti i nedokazovateľnosti v matematických teóriách.  

Publikácia obsahuje aj veľa užitočných logických cvičení, hádaniek i hlavolamov  

aj s naznačením ich správneho riešenia. Motivačne sympatický je aj výklad 

o historických koreňoch logiky. Človek je zjavne stvorený pre to, aby myslel.  

V tom spočíva celá jeho dôstojnosť i celá jeho prednosť; jeho zásadnou povinnosťou 

je, aby myslel správne (B. Pascal, 1623–1662).  

   Čítanie publikácie nepredpokladá žiadne základné poznatky z logiky, stačí ochota 

premýšľať a sledovať argumentáciu. Výrokový počet ukazuje pravidlá tzv. 

prirodzenej dedukcia, logické operácie s výrokmi aj metódy pre dokazovanie formulí 

výrokového počtu. V druhej kapitole je uvedený algoritmus na riešenie sylogizmov. 

Problematika pravdivosti aj dokazovania v predikátovom počte je vysvetlená 

moderným symbolickým vyjadrením na mnohých príkladoch. Dokazovanie 

v axiomatickej teórii spolu s naznačenými princípmi vedúcimi ku Gödelovým vetám 

o neúplnosti aritmetiky sú „zlatým klincom“ ponúkaného matematického sveta.    

   Autor (na fotografii) spomínanej publikácie zaujímavo ocenil 

Gödelove vety o neúplnosti aritmetiky svojím presvedčením: 

Vyvolávajú súčasne hrdosť aj pokoru – hrdosť nad tým, ako ďaleko 

môže zájsť ľudské poznanie – až tak ďaleko, že dokáže spoznať svoje 

medze – a poznanie medzí by zase malo byť zdrojom pokory.  
Ako učiteľovi školskej matematiky mi bude príjemnou povinnosťou presviedčať 

dobrých ľudí vo svojom okolí, že logika v podaní tejto knižky je užitočným myšlienkovým 

zážitkom pre spresnenie postupov v našich úsudkoch, odôvodneniach i dôkazoch.  
 

Výber literatúry (po roku 2000): 
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Skryté štruktúry pod drobnohľadom 

matematického myslenia 
 

Informácia o publikácii 
DEVLIN, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné). Praha: Argo, 2002. 

 

Rôznorodý svet, v ktorom žijeme a myslíme, nám ponúka neohraničenú záplavu vecí a javov.  

Pre hlbšie pochopenie zdrojov rozmanitosti hľadáme ich podstatu. Vymysleli sme si aj matematiku 

ako vedu o abstraktných štruktúrach. Za tisíce rokov obrovského intelektuálneho úsilia celých 

generácií intenzívne premýšľajúcich ľudí sme získali podnetný príbeh prispievajúci k našej 

civilizovanej ľudskej kultúre. Matematika je nenahraditeľnou súčasťou poznávania zákonov 

pohybu, princípov rozhodovania, podstatou predpovedí. Matematika je abstraktný kľúč pre 

otváranie tajomstva skutočného vesmíru (J. Polkinghorne).  
 

Spomínaná publikácia ponúka podnetný 

odborno-popularizačný obraz o historickom 

vývoji i súčasnom rozvoji matematických 

spôsobov myslenia a jeho pozoruhodných 

výsledkov. Knižka je rozdelená do 8 kapitol, 

ktoré sú mozaikou informácií o tom, k čomu 

dospela a čo ovplyvnila matematická veda 

v rôznych oblastiach svojho skúmania  

(ako aritmetika a algebra v ríši čísel a ich 

vzťahov, ako logika argumentácie, úsudkov, 

dôkazov a princípov uvažovania,  

ako schopnosť popisu zmien, pohybu  

a funkčných závislostí, ako odhalenie tvarov, priestorovej 

predstavivosti, geometrických axióm a prekvapení v abstraktnej 

idealizácií nášho vnímania, ako spracovania krásy transformačných 

postupov, zobrazení a štruktúrnych symetrií, ako štúdia polohy, 

orientácie povrchu i viacrozmerných priestorov, ako netušené 

poznanie zákonitostí náhody, rozloženia pravdepodobnosti  

a významu štatistických metód, ako nástroja pre skúmanie celej 

prírody v jej rozličných prejavoch). Dnes vieme, že matematická 

teória zasahuje do informatiky, teórie hier, operačného výskumu, 

do teórie volebných systémov, predpovede počasia, ekológie, 

finančníctva a poisťovníctva i do kozmického výskumu. Ťažko sa nájde taká oblasť ľudského 

poznávania, v ktorej by abstraktné poznatky matematických štruktúr nemali svoj priamy alebo 

skrytý význam.  

 

Keith DEVLIN (*1947) zo Stanfordovej univerzity vytvoril mozaikový obraz 

informácií z výsledkov mnohých matematických disciplín a charakterizoval 

ich základné črty. Nikto nemôže povedať, že tam nedominuje jednoduchosť  

i rafinovanosť, presnosť i tajuplnosť, elegancia i harmónia. Matematika ako 

príjemná hudba môže vzbudzovať súlad a pokoj. Publikácia napĺňa  

aj myšlienku G. Pólyu (1887–1985): Motivovať nie vynútením, askézou,  

ale zaujatím a podaním problému zvnútra. Práve tá vnútorná zaujatosť autora 

robí z prečítania tejto knižky plnohodnotný zážitok o úspešnosti matematickej 

kultúry. 

Vnímavým čitateľom vyjadril Devlin svoj odkaz slovami: Každý, kto bol obdarený schopnosťou 

vnímať a oceniť vnútornú krásu matematiky, by sa mal snažiť aspoň niečo z jej čistoty a elegancie 

ponúknuť ostatným. Zdá sa mi, že by to mali byť v prvom rade zodpovední učitelia matematiky  

vo všetkých druhoch a typoch našich škôl, ale samozrejme nielen oni. 
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Bez komentára: 
 
 

Stará známa Pytagorova veta 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Do rovnoramenného ABC so základňou AB  

vpíšte štvorec KLMN tak,  

že KLAB, MBC a NAC. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Súradnice bodov A[cos α; sin α] B[cos β; sin β]  

stred úsečky AB je S[(cos α + cos β)/2; (sin α + sin β)/2].  

Pre uhol σ platí σ = (α + β)/2 a pre uhol φ platí φ = (α – β)/2,  

lebo je polovicou uhla v rovnoramennom trojuholníku AOB 

 pri vrchole O. 

V pravouhlom trojuholníku AOS s preponou dĺžky1 má odvesna 

OS dĺžku cos φ a z „čierneho“ pravouhlého trojuholníka určíme 

súradnice bodu S[cos σ·cos φ; sin σ·cos φ]. Porovnaním oboch 

vyjadrení súradníc bodu S pre y-ovú i x-ovú zložku  

(sin α + sin β)/2 = sin σ·cos φ  

(cos α + cos β)/2 = cos σ·cos φ  

a teda  

sin α + sin β = 2·sin[(α + β)/2]·cos[(α – β)/2]  

cos α + cos β = 2·cos[(α + β)/2]·cos[(α – β)/2]  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   1 + 3 + 5 + 7 + … + (2n – 1) = n
2
  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Každý má svoje problémy. Niekto má riedku polievku, iný malé brilianty. 

Podnety úloh 
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Postup je nesprávny 
 

 

Úloha:  
Ukážte, že postup rozdelenia uhla AVB na tri rovnaké časti podľa obrázku  

[oblúk kružnice k (V; r =VA=VB 0), tetivu AB sme rozdelili na tri rovnaké 

časti, kde VA=VM=VN=VB = r  a AC = CD =DB], nie je správny. 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie:  
 

A.   Ak uznávame vetu, že v každom trojuholníku os jeho ľubovoľného vnútorného  

       uhla rozdeľuje protiľahlú stranu v pomere, v akom sú veľkosti priľahlých strán   

       trojuholníka, tak v ∆ AVD (kde predpokladámeAVC=CVD,  

       VC je os uhla AVD) by malo platiť, žeVA=VD (pretožeAC=CD).  

       Podľa konštrukcie je aleVDVN | =VA, teda nemôže byť  

      AVC=CVD.   

       Týmto postupom nerozdelíme daný uhol na tri rovnaké časti. 

 
 

B.   Trojuholníky ACV a CDV majú rovnakú základňu (|AC| =CD|) a spoločnú   

       výšku, teda aj rovnaký obsah. To znamená, že 

        (1)      
2

1
VAVC sinAVC = 

2

1
VCVD sinCVD|. 

        Ak by malo platiťAVC=CVD, tak by z (1) platiloVA=VD,  

        ale to je spor, pretože podľa konštrukcie je zrejmé, že VA| = |VN| |VD,  

        pretože úsečka AB je tetivou kružnice k (V; r =VA).   

        Záver: AVC ≠ CVD|.  

        Popísaná konštrukcia nerozdelí uhol na rovnaké časti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Podnety úloh 

V 
A 

B 

  C 

   D 

M 

  

N 
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Využitie zásuvkového (Dirichletovho) princípu 
 

Pomerne známy je Dirichletov (zásuvkový) princíp:  
 
 

Ak je viac než n predmetov rozdelených do n skupín (zásuviek), tak existuje 
aspoň jedna skupina (zásuvka), v ktorej sa nachádzajú aspoň dva predmety.  
 

Dokážme túto skutočnosť:  

Nech po rozdelení je ki počet predmetov v i – tej skupine (zásuvke) [i = 1, 2, 3, ... n]. 

Keby v každej skupine bol najviac jeden predmet, teda ki by bolo vždy menšie alebo 

rovné 1, tak potom by všetkých predmetov spolu bolo k1 + k2 + k3 +... + kn   n,  

ale to je spor, lebo predmetov na rozdelenie je viac než n, teda v niektorej skupine 

(zásuvke) musí byť viac než jeden predmet, teda aspoň dva. 
 

Úloha: 

Dokážte, že ak v miestnosti s rozmermi 10 x 10 metrov je 27 osôb, potom aspoň 
dve osoby sú od seba vzdialené menej ako 3 metre. 
 

Riešenie: 
 

Rozdeľme miestnosť s rozmermi 10 x 10 metrov  

na štvorce so stranou dĺžky 2 metre. Týchto štvorcov  

je 25. Pretože osôb je 27 (teda viac než 25), musia sa 

aspoň dve osoby nachádzať v (niektorom) jednom 

štvorci (ak by osôb bolo 25, mohli by byť 

rozmiestnené tak, že v každom štvorci je práve jedna 

osoba) a teda ich vzdialenosť je menšia alebo sa rovná 

dĺžke uhlopriečky štvorca so stranou 2 metre. Podľa 

Pytagorovej vety pre veľkosť u uhlopriečky štvorca  

so stranou 2 m platí  u
2
 = 8 = 2,83... metra a to je 

menej ako 3 metre. Teda, ak v miestnosti so spomínanými rozmermi je prítomných 

27 osôb, tak tam skutočne musia existovať aspoň dve osoby (aj keď ich nevieme 

jednotlivo určiť), ktoré sú od seba vzdialené menej ako 3 metre. 

 

Úloha:  

Dokážte, že medzi piatimi rôznymi ľubovoľnými prirodzenými číslami sú vždy 
aspoň dve také, že ich rozdiel je deliteľný štyrmi. 
 

Riešenie: 

Zvyšky po delení číslom 4 sú len:  

0, 1, 2,  3.   

Z piatich čísel aspoň dve musia mať 

rovnaký zvyšok. Ak takéto čísla 

odčítame, z rozdielu zvyškov zostane 

nula a to znamená, že rozdiel čísel  

je deliteľný štyrmi. 

 

Podnety úloh 
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Dokážeme, že sa nedá ... 
 

Úloha: Dokážte, že číslo 2n (nN) sa nedá napísať  
ako súčet niekoľkých za sebou idúcich prirodzených čísiel. 
´ 

Riešenie: Predpokladajme, že sa to dá napísať ako súčet niekoľko za sebou idúcich 

prirodzených čísiel a ukážeme, že potom vznikne spor (súčasná platnosť výroku a jeho 

negácie). 
 

Nech teda 2
n
 = x + (x + 1) +  ... + (x + k - 1)                    

 

 

Pretože vieme sčítať členy aritmetickej postupnosti  [ako mladý Gauss; )( 1 naa  .
2

n
]     

tak   
2

12
k

kxxn   . Na ľavej strane tejto rovnice je vždy súčin samých 

dvojok. Posúďme aj pravú stranu. 
 

Ak k = 2p (t.j. k je párne číslo), tak pravá strana je (2x + 2p − 1)  p 

 

 

Ale ľavá strana je súčin samých párnych dvojok, na pravej strane je aj nepárny 

činiteľ. To sa nemôže nikdy rovnať. 

 

Podobne, ak k = 2p + 1 (t.j. k je nepárne číslo), tak pravá strana má tvar  

     12
2

12
22 


 ppx

p
px  

 
 

Ale to by znamenalo, že súčin párnych dvojok sa rovná súčinu, v ktorom je nepárny 

činiteľ. To je spor.  

Pozoruhodnou úvahou sme sa presvedčili, že číslo 2n  sa pre žiadne nN nedá 
napísať ako súčet niekoľkých za sebou idúcich prirodzených čísiel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úloha: Dokážte, že zlomok 
1

1
2

2





aa

aa
 sa pre žiadne a  N nedá krátiť ani dvomi ani tromi. 

 

Riešenie: Pre zlomok 
1

1
2

2





aa

aa
 = 

1)1(

1)1(





aa

aa
 platí, že čitateľ i menovateľ sú čísla nepárne  

(je tam vždy súčin párneho a nepárneho čísla zväčšený o 1, teda nepárne číslo)  

 a tie sa nedajú dvomi krátiť. 

Za predpokladu, že buď a = 3k  alebo  a = 3k + 1, alebo  a = 3k + 2, tak po príslušnom dosadení  

za a, (a − 1), (a + 1) do čitateľa i menovateľa skúmaného zlomku 
1)1(

1)1(





aa

aa
, vidíme  

(napr. pre a =3k + 2:  
1)33()23(

1)13()23(





kk

kk
= 

1699

399
2

2





kk

kk
=

13

3





q

p
), že jeden z nich vždy 

dosiahne tvar 3·m + 1 a teda sa nedá vykrátiť ani tromi.   

       k za sebou idúcich prirodzených 

čísel (k 1) 

     nepárne číslo 

                     nepárne číslo 

Podnety úloh 
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Dosť jemný rozdiel 
 

A. V postupnosti prirodzených čísel existuje 1000 po sebe idúcich prirodzených 
čísel, ktoré sú všetky zložené. 

B.  V postupnosti prirodzených čísel nie je možné nájsť „medzeru“, ktorá obsahuje 
práve 1000 zložených čísel idúcich po sebe.    
 

Zdá sa vám, že vety A a B sú v protiklade?  

Sledujte argumentáciu naznačených dôkazov.   
 

A. Postupnosť čísel 1001! + 2; 1001! + 3; 1001! + 4; ...  1001! + 1000; 1001! + 1001; 

spĺňa požiadavku. Čísel je tisíc za sebou idúcich a žiadne z nich nie je prvočíslo – 

každé je deliteľné (postupne číslami 2, 3, 4, ... 1000, 1001; napr. číslo (1001! + 4)  

je deliteľné štyrmi). 
 

B. Ukážeme to sporom.  

Nech existuje v postupnosti prirodzených čísel „medzera“, ktorá obsahuje práve 1000 

zložených čísel idúcich za sebou. Nech sú to čísla p + 1, p + 2, p + 3, ... p + 998, p + 

999, p + 1000. To znamená, že pred „medzerou“ je číslo p a za „medzerou“ nasleduje 

číslo p + 1001. Číslo p by malo byť prvočíslo, teda 2 alebo nepárne číslo. Číslo 2 to 

nemôže byť, lebo 2, 3, 4, 5, ... zrejme nevyhovuje, teda číslo p je nepárne.  

Ale potom p + 1001 by bolo číslo párne a tým aj zložené a to znamená, že medzera 

by mala viac než práve 1000 zložených čísel za sebou. Neexistuje v postupnosti 

prirodzených čísel „medzera“, ktorá by mala práve tisíc za sebou idúcich zložených 

čísel. 

Vety A a B nie sú v protiklade. Rozhodujúcu úlohu má kvantifikátor práve.  

Vo vete A sa tvrdí, že existuje 1000 po sebe idúcich prirodzených čísel,  
ktoré sú všetky zložené, ale nič sa netvrdí o číslach pred a za touto sériou.  

Vo vete B sa tvrdí, že pred alebo za touto 1000 člennou sériou nebude zložené číslo.  

Medzi vetou A a B je dosť jemný rozdiel. 
 

 

Až do nekonečna... 
 

Ukážeme, že číslo 0,999... = 0,9  sa rovná jednej (0,999... = 1).  
 

Teda nech  x = 0,9  = 0,999...  (deviatky až do nekonečna). 

Potom  10x =  9,999...  

Preto  10x  x  =  9,999...    0,999...  =  9,000...  

to ale znamená  9·x = 9  a z toho je zrejmé, že  x = 1. 
 

Ešte názornejšie:      10·x  =    9,99999... 

                                    x  =  0,99999...        až do nekonečna.... 

                                   9·x  =    9,00000 

                                      x  = 1                                                                 Platí 0,9  = 1. 

Podnety úloh 
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                                                                    Tombola 
 

 

Úloha: V tombole je 100 žrebov a 10 výhier.  
Máme dva žreby. Aká je pravdepodobnosť,  
že výhra pripadne aspoň na jeden náš žreb? 
 

Riešenie: 
A. 

Možností vybrať 10 žrebov zo sto je C10(100). Ak nebude medzi nimi žiadny náš 

žreb, takých možností je C8(98). Pravdepodobnosť, že žiadny náš žreb nevyhrá je 

)100(

)98(

10

10

C

C
 = 

!10

91...9899100
!10

899091...9798





 = 
99100

8990




 = 

110

89
.  

Pravdepodobnosť, že aspoň jeden náš žreb vyhrá  je  1  
110

89
 = 

110

21
 ≈ 0,1909. 

 

B. 

Stanovme všetky možnosti výberu dvoch žrebov zo sto, aj všetky priaznivé  
 

možnosti výberu. Potom P = 
)100(

)90()10()10(

2

112

C

CCC 
 = 

4950

945
= 

110

21
 ≈ 0,1909. 

 

C. 

Stanovme, pravdepodobnosť, že žiadny náš žreb nevyhrá:  Pn = 
)100(

)90(

2

2

C

C
 = 

110

89
. 

Teda P = 1  Pn = 1  
110

89
 = 

110

21
 ≈ 0,1909. 

 

D. (pozor, hrozí možnosť nesprávneho postupu) 

Zdá sa, že pravdepodobnosť výhry na každý žreb je 0,1. Potom by pravdepodobnosť 

pre priaznivú možnosť (prvý žreb vyhrá – druhý nevyhrá, prvý nevyhrá  druhý 

vyhrá, oba vyhrajú) bola P =  0,1·0,9  +  0,9·0,1 + 0,1·0,1 = 0,19. Ale to je iný 

výsledok ako 0,1909. Musíme si uvedomiť, že pri postupnom výbere žreby nemajú 

rovnakú pravdepodobnosť výhry, sú to podmienené javy: 

prvý má pravdepodobnosť výhry 0,1; ale druhý už 
99

9
 = 0,0909...  

a podobne pre pravdepodobnosť nevýhry.  
 

Potom správne určenie hľadanej pravdepodobnosti je   
 

P = 
99

9

10

1

99

10

10

9

99

90

10

1
 

110

21

990

189
  ≈ 0,1909  

 

alebo  P = 1  
99

89

10

9
  = 

110

21

990

189
  ≈ 0,1909.  

Podnety úloh 
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Študenti a učitelia 

Úloha:   
Koľko je možností pridelenia štyroch študentov na preskúšanie trom učiteľom, 
ak požadujeme: 
a)  aby každý študent bol preskúšaný aspoň jedným učiteľom; 
b)  aby každý študent bol preskúšaný práve jedným učiteľom; 
c)  aby každý učiteľ preskúšal aspoň jedného študenta; 
d)  aby každý učiteľ preskúšal práve jedného študenta. 
 

Riešenie: 
 

Označme si študentov A, B, C, D a učiteľov P, Q, R. Potom 
 

a)  študenta A môže preskúšať P, Q, R, PQ, PR, QR, PQR, teda to je 7 možností; 

     pre študenta B je to tiež týchto 7 možností, podobne aj pre C i D. Tieto javy sú   

     pre každého z nich nezávislé, tak všetkých možností spolu je 7
4
 = 2401. 

 

b)  naznačme jednotlivé možnosti pre každého študenta do tabuľky:  

 

     A      B     C     D 
 

     P       P     Q     R        

     R      R     R     R 

     Q      R     P     P 

     . 

     . 

     v jednotlivých riadkoch sú variácie štvrtej triedy (štyria študenti) z troch prvkov   

     (traja učitelia) s opakovaním. Ich počet je  )3(´

4V = 3
4
 = 81. 

 

c)  učiteľ P môže preskúšať A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD,   

      ACD, BCD, ABCD, teda 15 možností. Podobne 15 možnosti je pre Q aj pre R.   

      Tieto javy sú pre každého z nich nezávislé a tak spolu je možnosti 15
3
 = 3375. 

 

d)  rozpíšme jednotlivé možnosti pre každého učiteľa do tabuľky: 

 

     P     Q     R 
 

     A     A     A 

     A     B     B 

     B     B     A 

     B     C     D 

     D     C     B 

     D     D     D 

     . 

     .                       

     to sú variácie tretej triedy (traja učitelia) zo štyroch prvkov (štyria študenti)  

     s opakovaním a ich počet je )4(́
3V  = 4

3
 = 64.  
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Dokážeme 
vzorec pre výpočet koreňov kvadratickej rovnice (aǂ0): 

 

a

cabb
x

a

cab

a

b
x

a

cab

a

b
x

a
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Podnety úloh 
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Oblasti ľudského intelektu: 
 

1. ABSTRAKTNÉ MYSLENIE 
Analytická schopnosť myslenia, ktorá spracúva konkrétny zmyslový materiál a zároveň pri ňom odhliada od 

určitých znakov, vlastností a vzťahov daného predmetu. Niektoré znaky, vlastnosti a vzťahy sú vyčleňované 

ako podstatné a súčasne naberajú variabilný charakter prostredníctvom znakov nepodstatných. Výsledkom 

procesu abstrakcie, ktorý je tesne zviazaný so zovšeobecnením sú pojmy, ktoré odrážajú podstatu predmetu.  
 

2. VŠEOBECNÝ PREHĽAD (VEDOMOSTI) 
Všeobecné znalosti - sústava poznatkov z rôznych odborov ľudského poznania a štúdia.  
 

3. FANTÁZIA / TVORIVOSŤ 
Kreativita (tvorivosť) je súbor schopností, ktoré sa prejavujú ako vynaliezavosť, vznik niečoho nového, 

originálneho, neobvyklým riešením problémov. Podmienkou objektívnej tvorivosti je aj využiteľnosť  

a užitočnosť novovzniknutého produktu. Kreatívne myslenie môže byť divergentné (rozbiehavé), 

myšlienkový proces vedie k veľkému počtu nápadov a myšlienok, alebo konvergentné, myšlienkový proces 

vedie k jednému správnemu riešeniu. Fantázia je schopnosť obrazotvornosti.  
 

4. PAMӒŤ 
Pamäť je základnou schopnosťou uvedomenia si samého seba, poznanie vlastnej identity a schopnosť 

uchovávať a používať podstatné informácie. Ide o proces vštepovania (kódovania), uchovávania (retencie)  

a vybavovania (reprodukcie) skúseností. Pamäť delíme buď podľa dĺžky doby uchovania zapamätaného na 

senzorickú, krátkodobú a dlhodobú; podľa formy ukladania informácii na vizuálnu, akustickú, sémantickú 

(ukladanie významu informácie). Ďalším variantom je rozdelenie pamäti na mechanickú a logickú.  
 

5. LATERÁLNE (postranné) MYSLENIE, DÔVTIP  
Laterálne myslenie úzko súvisí aj s kreativitou, ide totiž o schopnosť náhľadu na riešenie úloh veľmi 

neobyčajnou cestou, podporenou intuíciou (Spochybníme domnienky a predpoklady doterajšieho postupu  

a u každého takého spochybneného bodu si položíme otázku „prečo“; rozložíme problém na podproblémy, 

aby sme zlepšili celkový prehľad a našli prístupy k ďalším riešeniam; obrátime danú situáciu, aby sme sa 

odpútali od pôvodného spôsobu uvažovania a dospeli k novej pozícii; použijeme alternatívne myšlienky, 

hľadáme analógie, u ktorých je prístup k riešeniu známy a možno ich modifikovať na pôvodný problém.)  
 

6. PRIESTOROVÁ, PLOŠNÁ PREDSTAVIVOSŤ A POSTREH 
Vnímanie plochy (2D) a priestoru (3D) sú základné schopnosti. Analyticko-syntetická inteligencia v zásade 

umožňuje kvalitatívne vnímanie celku a jeho častí, schopnosť rozdeliť objekt na časti a naopak z častí zložiť 

celok. Schopnosť pretočiť v mysli priestorový objekt sa nazýva mentálna rotácia. S priestorovou 

predstavivosťou úzko súvisí postreh a pozornosť.  
 

7. LOGICKÉ MYSLENIE 
Súbor zákonitostí argumentovania a procesu poznania. Logika sa aktívne zaoberá dokazovaním správnosti 

úsudkov, vyhľadať správnu myšlienkovú cestu - stratégiu, ktorá vedie k pravdivému záveru, k vyriešeniu 

predloženej situácie.  
 

8. FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ 
Práca s významom, podtextom, praktický úsudok. Napr. literárnu gramotnosť (schopnosť porozumieť textu); 

dokumentovú gramotnosť (schopnosť vyhľadať informácie aj niekde inde než v danom texte); numerickú 

gramotnosť (schopnosť pracovať s číslami, s matematickými operáciami). 
 

9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, NUMERICKÉ MYSLENIE 
Matematické myslenie je schopnosť odhaľovať a vyvodzovať vzťahy, vlastnosti a ich prepojenie, štruktúry 

a ich systém. Vedieť manipulovať so symbolmi, rozlišovať podstatné od nepodstatného, odhaľovať 

abstraktné súvislosti a analyzovať postupnosť riešenia. Numerické myslenie sa dá chápať ako schopnosť 

práce s číslami a so základnými počtovými operáciami.  
 

10. VERBÁLNÉ SCHOPNOSTI 
Schopnosť komunikácie je typickou ľudskou činnosťou a verbálny prejav patrí k dominantným spôsobom 

komunikácie. Najvýznamnejšie indikátory verbálnych schopností sú slovná zásoba a schopnosť čítať 

s porozumením. 
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kategórie všeobecných schopností (aj pre 21.storočie) 

Základná gramotnosť  
 (gramotnosť jazyková, matematická, prírodovedná, IKT, finančná, kultúrna i občianska) 

Kompetencie 
 (kritické myslenie, riešenie problémov, kreativita, komunikácia, kooperácia a spolupráca) 

Charakterové kvality  
 (zvedavosť, iniciatíva, vytrvalosť, výdrž, prispôsobivosť, vodcovské kvality,  

sociálne a kultúrne povedomie) 
 

Doterajšia civilizácia ľudstva naznačuje, že medzi prírodou a človekom je vzťah poznávania, ktorý môžeme 

charakterizovať ako medzisvet rozumu. Veľmi presne to vyjadril poľský matematik a logik  A. Tarski (1902-1983): 

Tým, že matematika spresňuje a zjednocuje významy pojmov vo svojej oblasti, a že zdôrazňuje nevyhnutnosť 

takéhoto spresňovania a zjednocovania v každom inom odbore, vedie k možnosti lepšieho porozumenia medzi tými, 

ktorí majú snahu ho dosiahnuť. Na druhej strane tým, že zdokonaľuje a zjemňuje nástroje myslenia, robí ľudí 

kritickejšími a zmenšuje pravdepodobnosť toho, že budú zvedení všetkými možnými pseudoúvahami, ktorými sú dnes 

vystavení v rôznych oblastiach sveta. Systematicky rozvíjaná a používaná matematická kultúra umožňuje:  

1. rozvoj abstraktného myslenia a praktických idealizácií, možnosť odhalenia všeobecných zákonov 
a hlbšej podstaty sveta; 

2. návyk na presné formulovanie problémov, definovanie pojmov a spresňovanie významu slov  
i pre tvorivé využívanie ľudského intelektu všeobecne; 

3. hospodárnosť úvah, logické zdôvodňovanie a argumentovanie (overovanie hypotéz, správnosť 
úsudkov, protipríklady); 

4. odovzdávanie matematických postupov (jazyk, symbolika, štruktúry, deduktívna výstavba, 
algebraizácia, dôkazové metódy); 

5. uplatnenie vhodných výpočtových algoritmov a počítačovej techniky, praktické aplikácie v technickej 
a technologickej praxi; 

6. rozvoj systémových kombinačných schopností a  pravdepodobnostných i štatistických odhadov 
(združovanie a organizovanie údajov, predpovede, kontroly); 

7. podnety pre analýzu i syntézu rôznorodých problémov a postupov ich riešenia, (matematizácia 
reálnych situácií, stratégia odhadov); 

8. geometrickú predstavivosť, schopnosť znázorňovať a využívať zhodnosť a podobnosť;  
9. možnosť predvídania pomocou formálnych kalkulov s dobrou mierou spoľahlivosti; 
10. vyhľadávanie spôsobov myslenia, ktoré vysvetľujú, organizujú, zjednodušujú a umožňujú 

pochopiteľnosť prírody i človeka v nej. 
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PRINCÍPY HEJNÉHO MATEMATIKY: 
 

1. BUDOVANIE SCHÉM - Dieťa vie aj to, čo sme ho neučili 
Viete, koľko máte v byte okien? Spamäti asi nie, ale po krátkom premyslení určite odpoviete 
správne. Máte totiž v hlave uloženú schému vášho bytu. Deti tiež majú v hlave 
uložené schémy, ktoré Hejného metóda posilňuje, napája na seba a vyvodzuje z nich 
konkrétne úsudky. 

2. PRÁCA V PROSTREDIACH – Učíme sa opakovanou návštevou 
Keď deti poznajú prostredie, v ktorom sa dobre cítia, nerozptyľujú ich neznáme veci. 

Úplne sa sústredia na danú úlohu a neobťažuje ich neznámy kontext. Každé z prostredí 
funguje trochu inak. Systém prostredí je nastavený tak, aby zachytil všetky štýly učenia 

sa a fungovanie detskej mysle, ktorá je motivovaná k ďalším experimentom. 
3. PREPOJENIE TÉM – Matematické zákonitosti neizolujeme 
Informácie dieťa nedostáva izolovane, sú vždy uložené v známej schéme, ktorú si 
dieťa kedykoľvek vybaví. Neoddeľujeme od seba matematické javy a pojmy, ale 
zapájame pri nich rôzne stratégie riešenia. Dieťa si samé vyberie to najprirodzenejšie. 
 

4. ROZVOJ OSOBNOSTI – Podporujeme samostatné uvažovanie detí 
Učiteľ neodovzdáva hotové poznatky, ale učí deti predovšetkým argumentovať, diskutovať 
a vyhodnocovať. Deti sami o sebe vedia, čo je pre nich správne, rešpektujú 
jeden druhého a vedia sa rozhodovať. Učia sa znášať dôsledky svojho konania 
a popri matematike objavujú aj základy sociálneho správania sa a mravne rastú. 

5. SKUTOČNÁ MOTIVÁCIA – „Keď neviem“ a „chcem vedieť“ 
Matematické úlohy sú postavené tak, aby ich riešenie deti bavilo. Prichádzajú na riešenia 

úloh svojou vlastnou snahou. Dieťa má radosť z vlastného úspechu. 
6. REÁLNE SKÚSENOSTI – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa 
Dieťa si buduje vlastné skúsenosti od prvého dňa svojho života objavovaním sveta 
doma i vonku. Tieto skúsenosti dieťa využíva, stavia na nich a robí z nich všeobecné 
úsudky. 
 

7. RADOSŤ Z MATEMATIKY – Výrazne pomáha pri ďalšej výučbe 
Najúčinnejšia motivácia prichádza z detského pocitu úspechu, z jeho úprimnej radosti, 
z dobre vyriešenej úlohy. Je to radosť z vlastných pokrokov a z uznania inými. 

8. VLASTNÝ POZNATOK – Má väčšiu váhu ako prevzatý 
Keď má prvák poskladať z drievok štvorec, vezme jedno drievko, potom druhé, tretie, 

štvrté... Potom vezme ďalšie drievka a poskladá väčší štvorec. Začína tušiť koľko 
drievok potrebuje na väčší štvorec a pomaly objaví vzorec na výpočet obvodu štvorca. 

9. ROLA UČITEĽA – Sprievodca a moderátor diskusie 
Pri bežnej výučbe matematiky učiteľ vie matematiku a prednáša ju. Dieťa si vypočuje 
jeho výklad, zapíše si poznámky, naučí sa návod na riešenie úlohy a snaží sa ho 
používať. V tejto metóde je rola učiteľa i žiaka úplne odlišná. Učiteľ nie je autoritou. 
Učiteľ organizuje hodinu, nabáda žiakov k práci, zadáva vhodné úlohy, raduje sa 
so žiakmi z ich objavov a riadi ich diskusiu.  
 

10. PRÁCA S CHYBOU – Predchádzame zbytočnému strachu u detí 
Keby sme dieťaťu zakázali padať, nikdy sa nenaučí chodiť. Analýza chyby vedie 
k hlbšej skúsenosti, ktorá deťom pomáha lepšie si poznatok zapamätať. Chyby sú 
prostriedkom k učeniu sa. Deti si ich hľadajú sami a učia sa vysvetliť, prečo ich urobili. 

11. PRIMERANÉ VÝZVY – Pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne 
Aj slabšie dieťa vždy niektorú úlohu zo zadaných vyrieši, čím sa predíde pocitu úzkosti 

z matematiky. Lepším žiakom zase učiteľ predkladá ďalšie výzvy, aby sa nenudili. 
12. PODPORA SPOLUPRÁCE – Poznatky sa rodia vďaka diskusii 
Deti nečakajú, kým sa výsledok objaví na tabuli. Či pracujú samostatne alebo 
v skupine, každý žiak je schopný povedať, ako k výsledku prišiel a vie ho vysvetliť 
ostatným. Výsledok sa rodí na základe spolupráce spolužiakov. 

Úloha v Hejného matematike 

Každá zadaná úloha je výzvou k tvorivej činnosti a správne je každé riešenie, ktoré si žiak zdôvodní. Učiteľ nežiada od 

žiakov autorské riešenie. Svojím postojom ukáže žiakom, že sa nemôžu spoliehať na jeho rozhodnutie o správnosti 

riešenia a rady. 
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Luboš Motl: 25 omylů Hejného projektu 
Konference „Nové metody ve výuce matematiky?“ 14. února 2018 

http://vyukamatematiky.math.cas.cz 

http://www.ceskaskola.cz/2017/03/lubos-motl-hejneho-metoda-je.html 

Omyl 1: Hravá škola je objevem pana Hejného 

Omyl 2: Příznivcům konvenční matematiky chybí samostatnost, hravost a kreativita 

Omyl 3: Milí, inspirující, talentovaní, úspěšní učitelé s dobrým vztahem k dětem učí 

              H-metodou, ostatní bez ní 

Omyl 4: Učitel vlastně nemusí svůj obor ani umět 

Omyl 5: Výuku matematiky by shora měli organizovat „čistí pedagogové“ a bývalí  

              opoždění školáci 
 

Omyl 6: Výuka matematiky by se měla přizpůsobovat dětem, které mají s konvenční                                        

              matematikou největší potíže 

Omyl 7: Matematika jako kostra, zákony a pravidelnosti je zlo 

Omyl 8: Hodina matematiky má učit speciální situace a případy 

Omyl 9: Dítě má navazovat svou výuku matematiky na konkrétní jemu známá  

              a příjemná prostředí 

Omyl 10: Matematická témata se mají prolínat a nikdy izolovat 
 

Omyl 11: Hodina matematiky má budovat morálku dítěte 

Omyl 12: Každé dítě má motivaci se samo učit 

Omyl 13: Hodina matematiky má stavět na vlastních zážitcích dítěte  

                a šití šatů pro krychli 

Omyl 14: Hodina má stavět na šťastných zážitcích slabších žáků 

Omyl 15: Dítě ovládající vzorečky je intelektuální parazit 
 

Omyl 16: Vlastní poznatek je cennější než převzatý, proto lze převzaté zrušit  

                a zakázat 

Omyl 17: Průměrné dítě dokáže důležité matematické objevy nalézt samo.  

                Učitel má být jen průvodce a moderátor 

Omyl 18a: Nevadí, zda dítě odpoví správně, nebo špatně 

Omyl 18b: Dítě se nemá chyb vůbec bát a učitel nemá chyby opravovat,  

                  jen jejich „příčiny“ 

Omyl 19: Volba adekvátního tempa pro každé dítě umožní všem dětem  

                jít ideálně dopředu 

Omyl 20: Všechna výuka může probíhat ve formátu týmové práce 
 

Omyl 21: Děti neumějí myslet abstraktně a obecně 

Omyl 22: Matematiku připomínající hry automaticky znamenají výuku matematiky 

Omyl 23: Hodiny mají užívat nestandardního značení, ba i zvířátek pro číslice 

Omyl 24: Jistý obvyklý materiál se nemusí učit 

Omyl 25: shrnující: Jde jen o pohodu dítěte ve třídě; jak skončí škola, 

                žádné nebezpečí nehrozí 
Podívejte se, měl jsem v životě stovky spolužáků, doučoval řadu dětí a adolescentů, pomáhal jsem 

učit jako student v Praze a učil jsem dlouhé roky teoretickou fyziku na Harvardově univerzitě, 

napsal desítky vědeckých článků a nasbíral tisíce citací. Ale tato tvrzení o matematice jsou nesmysl. 

V podobných třídách mohou mít děti větší radost, ale k lepší výuce matematiky to nevede (L. Motl). 

http://vyukamatematiky.math.cas.cz/
http://www.ceskaskola.cz/2017/03/lubos-motl-hejneho-metoda-je.html
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Z prednášky, v Aule UK 4.12.2002, „Potrebujeme matematiku?“  
od Prof. RNDr. Pavla Brunovského, DrSc. (1934−2018): 
 

... Čo je to myslenie, ktorému má matematika učiť? Zvyčajne sa pod 

matematickým myslením rozumie schopnosť logicky uvažovať a jeho dôsledok 

– schopnosť dedukovať, prísne rozlišovať medzi príčinami a následkami....  
 

   Bez dokonalého ovládania logického a kauzálneho myslenia sa matematika 

skutočne robiť nedá. Deduktívne myslenie by však nemalo chýbať nijakému 

diagnostikovi v širšom zmysle – či už ide o vyšetrovateľa, právnika, 

automechanika, alebo lekára. Malo, ale veľmi často chýba... Ďalším rysom je 

presnosť vo vyjadrovaní. Aby mohol matematik svoje úvahy a argumenty odovzdávať, musí sa 

naučiť hovoriť a písať tak, aby jeho vývody boli zrozumiteľné, zbavené nepodstatného balastu  

a dali sa chápať jediným spôsobom. Táto zložka matematiky spolu s logikou je príbuzná 

zodpovedajúcej zložke práva. Rovnako ako matematiku nemožno samozrejme ani právo na túto 

zložku sploštiť - ale aj v nej je fundamentálny rozdiel: kým matematika si môže axiomatikou urobiť 

v rozumnej miere bezosporný základ pre svoje potreby a v prípade potreby ho pozmeniť, právo  

si jednoducho musí poradiť s tým, že zákonodarstvo obsahuje rozpory, vedie k situácii, ktorá nemá 

východisko (spomeňte si na voľbu prezidenta parlamentom). 
 

   Jeden z rysov, ktorý charakterizuje matematické myslenie a proti ktorému sa azda najviac hreší  

je špecifikácia predpokladov, za ktorých sa robia úvahy, alebo prognózy – a niekedy sa to robí  

aj účelovo. Vezmime si napríklad plynofikáciu, o ktorej výhodnosti sme v minulosti počúvali.  

Bola naozaj výhodná, ale iba za predpokladu, že cena plynu nebude stúpať resp. nebude dotovaná. 

Akonáhle sa tieto predpoklady zmenili, celá vec sa dostala do celkom iného svetla. 
 

   Zaujímavé je porovnanie s filozofiou. Matematika má k nej blízko,... ale ja osobne mám s 

porozumením filozofických spisov nezriedka ťažkosti. Jednou z výnimiek je C. G. Jung . Na citát  

z jedného z jeho listov, ktorý hovorí o tak abstraktných a ťažko kvantifikovateľných kategóriách, 

ako sú dobro a zlo sa dobre hodí novinárska fráza – keby ju napísal matematik, nenapísal by ju 

inak: „Nie je známe, že by existovalo viac dobra ako zla, alebo že by dobro bolo silnejšie než zlo. 

Možno iba dúfať, že dobro preváži. Ak stotožníme dobro s tým, čo je konštruktívne, potom je 

pravdepodobné, že život pretrvá vo viac alebo menej znesiteľnej podobe; keby však mali prevládnuť 

deštruktívne sily, potom je isté, že svet by už dávno bol zanikol. To sa zatiaľ nestalo, možno teda 

mať za to, že pozitívne sily prevládajú nad negatívnymi“. 
 

   To, čo okrem logiky a precízneho vyjadrovania charakterizuje dobrého matematika je schopnosť 

abstrahovať od materiálnej podstaty. Dobrý príklad toho, čo takou abstrakciou myslím je pojem 

čísla, ktorý má ľudstvo ako celok zvládnuté. Veď číslo ako také v prírode nejestvuje – je vždy 

spojené s nejakými materiálnymi objektmi...  
 

   S abstrakciou súvisí aj ďalšia schopnosť - vytvárať zjednodušené modely zložitejších javov.  

Je veľa oblastí, v ktorých sú matematické modely dávno vyvinuté a výpočtové postupy súčasťou 

dobré známe napríklad inžinierom a dnes sú súčasťou komerčného softwaru. Ale je rad oblastí,  

kde sa boríme s matematickým opisom javov (od prúdenia v poréznom prostredí, cez horenie  

a šírenie ohňa, klasifikáciu samovoľného vzniku štruktúr - snehová vločka, či členitého organizmu  

z guľovitého embrya – k modelom živej prírody a ľudskej spoločnosti). Matematický model je totiž 

vždy väčším, alebo menším priblížením skutočnosti a vytvoriť ho tak, aby niečo vypovedal a pritom 

bol matematicky spracovateľný je vzácnym darom aj medzi matematikmi. 

   Do akej miery je potrebné viesť žiakov a študentov k matematickému mysleniu v rámci 

všeobecného vzdelania? 

... v niektorých oblastiach by nezaškodilo viac matematického myslenia, ...  
 

 (https://sites.google.com/site/matematikagp/texty/br) 

 

https://sites.google.com/site/matematikagp/texty/br
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ZMYSLUPLNÉ POVOLANIE: učiteľ počtov a merby 
 

Úvod: stretnutie s matematikou 
   Je veľmi málo ľudí, ktorí by si nevedeli predstaviť a spomenúť na školské vyučovanie 

matematiky v základnej alebo strednej škole. Ich skúsenosti a spomienky sú možno veľmi rôzne. 

Čo asi rozprávajú svojim potomkom, ako ešte teraz vnímajú „počty a merbu“? Čím a ako 

ovplyvnilo vyučovanie matematiky ich  intelekt a svetonázor, spôsob myslenia a konania?  

Prináša štúdium matematiky to, čo vnímame ako matematickú kultúru? 

   Zamyslime sa: Vzrušujúca harmónia prírody prebúdza v človeku cit, ktorý nazývame 

matematická kultúra. Stretli ste sa už takto s matematickým vyučovaním? 

   Matematika sa rodí z pochopenia štruktúry organizovaného celku. Odráža a modeluje procesy 

myslenia. Odhaľuje vzťahy a súvislosti. Vedie od názoru k abstrakcii. Vytvára algoritmy, ktoré 

uľahčujú pochopenie rôznych oblastí vedy a techniky. 

   Ľudstvom vyhľadávaná múdrosť sa skrýva za všestranným univerzálnym usudzovaním. 

Myslením  znásobil človek svoje sily a riadi svoj osud. Fungujúce ľudské zmysly spojené  

s pamäťou oživenou myšlienkovým porozumením vedú človeka k úsudkom, predpovediam, 

odhaleným súvislostiam. Rozvíja sa zmysel pre zdôvodňovanie faktov, schopnosť správne 

argumentovať, definovať, odvodzovať nové poznatky, dokazovať. Logické chápanie 

kvantitatívnych vzťahov a priestorových foriem reálneho sveta vytvára sústavu matematických 

vedomostí a zručností so širokým aplikačným využitím. Matematika sa stáva metódou určenia 

i riešenia mnohých vedeckých a technických problémov. Rozšírenie matematickej kultúry  

je civilizačnou nevyhnutnosťou, matematické schopnosti sú produktívnou silou spoločnosti. 
 

Zodpovednosť je na učiteľoch 
   Na učiteľoch záleží, aby zo škôl žiaci neodchádzali ľahostajní k problémom, ktorých riešenie čaká 

aj na nich. Učitelia školskej matematiky budú v prvom rade zodpovední za to, či ich žiaci boli 

"zasiahnutí úprimne a hlboko" matematickou kultúrou, či pri vyučovaní premýšľali, či sa naučili 

zmysluplne myslieť. Štúdiom matematických disciplín mohli získať primeranú výkonnosť  

pre efektívny rozvoj poznávacích schopností a intelektu. Matematické vzdelanie možno chápať  

ako základnú a nezjednodušiteľnú súčasť všeobecnej ľudskej kultúry a technickej civilizácie. 

Vyučovanie a štúdium matematiky prispieva k zušľachťovaniu celej ľudskej osobnosti v jej zložke 

poznávacej i osobnostnej. 
 

   Vyučovanie matematiky, ak má byť úspešné pri všestrannom 

harmonickom rozvoji osobnosti mladého človeka, nemôže byť  

iba odovzdávaním informácií, ale aj dialógom človeka s človekom.   

"Ak chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho 

osobného života", hovorieval Karel Čapek. Zodpovedný učiteľ 

matematiky učí i vychováva. Vkladá do sŕdc i umu mladých ľudí 

vedu i umenie. Posilňuje presvedčenie, že s matematickým 

poznaním možno vykročiť do budúcnosti bezpečnejšie. 

   "Najlepším spôsobom ako vyučovať druhých je presvedčiť ich, aby sa pýtali a tvorili. Nerobte im 

kázeň - povzbuďte ich k činnosti." Myšlienka P. R. Halmosa, uznávaného matematika, jasne 

naznačuje motiváciu štúdia matematiky. Zapamätajme si ešte aj tento jeho názor: "Každý, kto učí, 

 i keď učí len stredoškolskú algebru, by bol lepším učiteľom, keby premýšľal  o dôsledkoch, ktoré 

má jeho predmet mimo tento predmet, keby čítal o súvislostiach svojho predmetu s inými 

predmetmi, keby sa snažil vytvoriť úlohy, ktoré takéto dôsledky a súvislosti naznačujú - keby sa, 

inými slovami, zaoberal výskumom v stredoškolskej algebre a okolo nej. To je jediná cesta, ako si 

sám v sebe udržať pri živote bádateľský prístup človeka, ktorý kladie otázky a tým byť aj schopný 

odovzdávať ich ďalším." 
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Vedieť odhaľovať štruktúry 
   "Jedným z hlavných cieľov vyučovania matematiky musí byť: ukázať tým, čo sa jej chcú venovať, 

radosť z poznania a vychovať ich k disciplinovanému logickému mysleniu a ku koncentrovanej 

duševnej činnosti, bez ktorej v matematike nikto nemôže mať úspech. Opravdivý učiteľ matematiky 

kladie predovšetkým dôraz na otázku "prečo?", čiže na pochopenie vecí a snaží sa vychovávať 

žiakov k samostatnému mysleniu" (A. Rényi, maďarský matematik). Matematika môže byť 

pracovnou metódou. Učiť sa matematiku, znamená predovšetkým chcieť uvažovať, učiť sa myslieť. 

Nevyhnutným predpokladom je vzbudenie záujmu o myslenie, argumentáciu, spôsoby dôkazov. 

Matematické vedomosti sa rodia z pochopenia štruktúry sledovaných javov. Schopnosť i záujem  

o abstrakciu sa dostavuje iba postupne a logické usudzovanie treba v škole vyžadovať citlivo,  

no vytrvalo a systematicky. 

   Učiteľ matematiky tvárou v tvár svojim žiakom režíruje náladu vyučovacej hodiny, usmerňuje 

záujem a aktivitu, zvýrazňuje túžbu premýšľať. Od učiteľa závisí ako postaví štruktúru výkladu,  

aké informácie použije, ako ich zaradí, ako účinne presvedčí študentov, že už školská matematika  

je užitočný prostriedok na riešenie jednoduchých teoretických i praktických problémov. Učiteľ 

matematiky musí vedieť vyhľadávať, vytvárať, dokazovať i vyvracať hypotézy, odkrývať 

jednotlivosti a súvislosti, odhaľovať štruktúry a vypozorovať systémy. Má byť historikom 

matematiky, psychológom matematického myslenia, pedagógom spracovania matematických 

poznatkov, organizátorom matematickej kultúry, opravárom výpočtových metód i nepolepšiteľným 

zdrojom "nematematického" optimizmu. 
 

Usmerniť študentov 
   Aj pri štúdiu matematiky platí zásada: Motivácia má rovnocenný význam 
ako schopnosti. Učiteľ matematiky musí byť dobre motivovaný a vedieť dobre 

motivovať. Veľmi cennou črtou osobnosti učiteľa je umenie vyvolávať záujem  

o prácu s matematickým textom, o riešenie primeraných problémov, o rozšírenie 

matematických poznatkov a zručností. Učiteľ má dokázať viesť svojich žiakov  

k väčšej náročnosti a húževnatosti v štúdiu, má vedieť odhaliť pravý dôvod ich neúspechu. 

Vedomosti študentov a štýl ich študijnej práce sú často odrazom aj činnosti učiteľov, ich ľudských 

osobností a odborno-pedagogickej erudície. Čím dôkladnejšia je učiteľova všestranná, pedagogická, 

odborná i motivačná príprava na vyučovaciu hodinu, tým lepšie a účinnejšie je vyučovanie a jeho 

dopad na študijnú aktivitu žiakov. Maximálna mobilizácia duševných síl je možná len vtedy,  

ak rozumová činnosť prináša nejaký pravdivý neformálny úspech. Bez sústavnej nefalšovanej 

previerky samostatnej spôsobilosti  uplatniť matematické poznatky bude naďalej trvať 

nespokojnosť s matematickými vedomosťami väčšiny našich žiakov. 

   Učiteľ matematiky má vedieť vytvárať priaznivú pracovnú atmosféru pre matematické 

poznávanie, musí skúmať potreby a pripravovať cesty pre riešenie matematických úloh. Žiak musí 

mať právo pýtať sa i právo mýliť sa v procese učenia sa. Múdry učiteľ vie povzbudiť, ukázať cestu, 

po ktorej môže študent samostatne kráčať. Skúsený učiteľ objavuje a rozvíja vlohy a schopnosti, 

nachádza pole pôsobnosti pre zvláštnosti individualít žiakov. Stáva sa kritikom i radcom.  

Z učiteľovej lásky k matematike vyplýva jeho dôslednosť i náročnosť,  ale aj chápavosť a citlivosť 

k študijným a často i ľudským problémom svojich žiakov. Učiteľ matematiky kladie základy pre to, 

čo v osobnosti študentov rozhodne o ich postoji k matematickej kultúre, k jej použitiu  

v každodennej praxi. 
 

Zušľachťovanie umu 
   Štúdium matematiky patrí k podstatným zložkám rozumovej výchovy. Vedie k túžbe naučiť sa 

niečo dokonale. Možno ho prežívať ako intelektuálne cvičenie. Ideálom, nie príliš vzdialeným,  

by malo byť vyučovanie a štúdium matematiky ako tvorivý zápas o krásu a použitie matematických 

poznatkov. Rád opakujem slová Hansa Freudenthala: "Nepýtajte sa nikdy, koľko matematiky sa 

môže žiak naučiť. Pýtajte sa radšej, v akej miere môže matematika vo vzdelaní študenta prispieť  

k jeho ľudskej dôstojnosti." Hlavným didaktickým cieľom v práci učiteľa školskej matematiky  
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je rozvíjať podstatne hlbší vzťah medzi myslením človeka a abstraktnými pojmami už elementárnej 

matematiky, aby duchovné hodnoty matematickej kultúry pretvárali ľudskú osobnosť  

do zmysluplných praktických skutkov pre vytváranie trvalých hodnôt. Odborné, pedagogické, 

všeobecne ľudské schopnosti učiteľov matematiky môžu prispievať k vytváraniu kultivovaného 

vzťahu k matematickému poznávaniu ako porozumeniu  prírodných javov a ľudských 

myšlienkových štruktúr. Motivačný vplyv a tvorivé umenie učiteľa je črta dôležitejšia ako osnovy  

a učebnice. „Hlboké zaujatie, učiteľova láska k predmetu vychováva lepšie než akákoľvek 

informácia, ktorú podáva. Keď študenti počúvajú nadšenca, získavajú viac ako zo styku 

s akýmkoľvek učencom: veľký príklad nezištnej lásky“ (E. S. Ventcelová). Už aj štúdium  

a vyučovanie školskej matematiky by sa mali stať kultúrno-spoločenským zážitkom, ponukou  

pre ideály pravdy, správnej argumentácie i kritickej reflexie. Plnohodnotná školská matematická 

kultúra, vytváraná spoluprácou učiteľov a žiakov, môže zušľachťovať ich tvorivé poznávacie 

schopnosti i potrebné osobnostné vlastnosti. V srdciach študentov múdry učiteľ posilňuje obsahom 

i formou svojej vedy zdroj rozumu i odvahu a rozvahu myšlienkových konštrukcií. 
 

Záver: potešenie ducha matematickou kultúrou 
   Ľudský život bez určitých matematických poznatkov nie je určite krásnejší ani bohatší. Charles 

Darwin to vystihol poznámkou: „Ľudia, ktorí si osvojili princípy matematiky, majú o jeden zmysel 

viac než obyčajní smrteľníci.“ Skoro všetci sa ľahko môžete presvedčiť, že moderný široko 

štruktúrovaný svet sa stále viac „matematizuje“. Úlohou učiteľov matematiky je, aby v predsieni 

rôznych odborných vedeckých disciplín pripravovali ľudí, ktorí budú obohatení spoľahlivými 

základmi matematickej kultúry.                                                                                 Dušan JEDINÁK, 

emeritný učiteľ počtov a merby, výrobca motivačných bublín 

Žiakom, študentom, kolegom, známym...  
 

Je viac-menej jedno, 

čo sa učí. Dôležité je, 

ako sa učí a kto učí. Hlboké 

zaujatie, učiteľova láska 

k predmetu vychováva lepšie 

než akákoľvek informácia, ktorú 

podáva. Keď študenti počúvajú 

nadšenca, získavajú viacej ako 

zo styku s akýmkoľvek učencom: veľký 

príklad nezištnej lásky. 
I. Greková: Katedra 

 

Prajem Vám nefalšovanú radosť  
zo zmysluplného poznávania, 
lebo máte pochopiť nielen reálny svet  
a jeho zákonitosti, ale aj tvorivú duchovnú 
hodnotu vteleného Slova.                  Dušan Jedinák 
 

Vyučovanie nie je veda; to je umenie. 
Ak by vyučovanie bola veda, tak bude obsahovať 

najlepší spôsob vyučovania 
a každý človek by sa musel učiť tým spôsobom. 

Vyučovanie nie je veda, 
je tam veľa možností pre osobné rozdiely… 

Vysokoškolský profesor matematiky 

György Pólya (1887-1985) 
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Pro 

uchování 

vzpomínek: 
Dědečku, 

vyprávěj 
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Almanach je poďakovaním 
za doterajšiu spoluprácu, 
prianím odvahy i rozvahy, 
sebe i Vám, do ďalších dní 
všedných aj sviatočných. 

 


