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Antonín DVOŘÁK 
(8. 9. 1841–1. 5. 1904) 
 

Hudobný génius – prostý český muzikant, nábožný 

muž, nekomplikovaná a láskavá osobnosť, básnik 

tónov, pozdvihol hudobné skladateľské umenie  

na piedestál nesmrteľnosti. Ako výkonný hudobník 

ovládal husle, violu, klavír, organ i dirigovanie. 

Napísal viac než 115 hudobných diel (vokálne 

skladby, orchestrálnu i komornú hudbu, symfónie, 

piesne i opery, dramatické kantáty i oratóriá).  

S neotrasiteľnou katolíckou vierou v Boha 

prekonával hudbou aj zúfalstvo ťažkého životného 

osudu, vyjadroval, vrúcne a veľkolepo, túžbu  

po láske, myšlienky ducha i národné pocity. 

Skonštruoval hudbu  hlbokej vnútornej krásy a zmysluplnosti. Deviate 

symfónia e mol Z nového sveta ponúkla ľudstvu jasný a optimistický pohľad na 

život. Dvořákovo hudobné umenie je majstrovstvom skladby, inštrumentácie a podnetných 

motívov. Jeho osobný život bol hlboko ľudskou skladbou rozvážnej mysli, usilovnosti, 

zodpovednosti, neobvyklej čestnosti, rýdzeho charakteru a morálky. Harmóniou ľudskosti 

a umeleckej tvorby vyžaroval svetlo. 
 

 

Z myšlienok  
 
Vyhľadajte si pekné texty, ostatné už zaobstarám. 
 
Môžem začať až vtedy, keď cítim nadšenie. 
 
Skomponovať Stabat mater je asi viac, než vedieť latinsky. 
 

Pre všetko čo robíte, musíte mať dôvod. 
 
Veľmi rád by som sa vzdal všetkých svojich symfónií,  
keby som mohol vynájsť lokomotívu. 
 
Mojim heslom je a bude: Boh, láska, vlasť, a to jediné vedie ku šťastnému cieľu. 
 
Vďaka Bohu.                                           
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Leonardo da VINCI   
(15. 4. 1452 − 2. 5. 1519) 

 

Taliansky renesančný umelec bol mužom univerzálneho 

poznania, s veľkým výtvarným nadaním i technickou 

zručnosťou. Vnímal harmóniu vedeckého aj  umeleckého 

myslenia, potrebu rovnováhy ľudských zmyslov a rozumu. 

Hľadal aj Boha, očami, nie kolenami. Zápasil o ucelený obraz 

zmysluplného sveta i človeka. Bol maliarom, sochárom, 

architektom, staviteľom, básnikom, technikom, vynálezcom. 

Vyznačoval sa obratnosťou, odvahou, veľkodušnosťou 

i ušľachtilosťou. Svojím renesančným duchom zasiahol do 

mnohých oblastí ľudského poznania: študoval anatómiu 

ľudského tela i let vtákov, zostrojil užitočné mechanizmy, 

riešil problémy optiky, aerodynamiky, hydrauliky, vodných 

diel, mostov i kanálov. Zdôrazňoval nevyhnutnosť 

experimentov ako prepojenia medzi teóriou a praxou. Každú 

pravdu podriaďoval kontrole pozorovania a rozumu. Povýšil 

empirické skúmanie na moderný spôsob poznávania. Vytvoril 

nezabudnuteľné symboly európskeho umenia (Posledná 

večera, Madona v skalách) Bol majstrom šerosvitu, učaroval 

spojením kresby v duchovnej a technickej jednote štýlu i prevedenia. Zdôrazňoval 

význam perspektívy, kompozície, osvetlenia spolu so zvýraznením ľudskej postavy, jej pohybu i postojov. 

Známa jemnosť záhadného úsmevu Mony Lisy možno naznačuje chladné svetlo myšlienky toho, kto vie, čo 

ostatní ešte nevedia.  

Z myšlienok 
 Medzi jasom a temnotou, medzi svetlom a tieňom, je ešte niečo, čo nemožno 

nazvať ani tieňom, niečo, čo v rovnakej miere obsahuje svetlo i tmu.  
 Maliarstvo nepotrebuje tlmočníkov rôznych jazykov, ako to potrebuje literatúra, 

bezprostredne uspokojí ľudské pokolenie tak, ako to činia výtvory prírody. 
 Ak príroda postupuje od rozumu ku skúsenosti, my musíme postupovať opačne,  

začať od skúsenosti a z nej vyvodiť dôkazy. 
 Príroda je nútená konať pod vplyvom svojho zákona, ktorý je do nej samej vliaty. Pochop tú 

príčinu... Veda je dcérou skúsenosti... Príroda svoj zákon neporušuje... Pohyb je príčinou 
každého života. 

 Pokus sa nikdy nemýli, mýlia sa iba naše úsudky... Experiment je môj učiteľ,  
múdrosť je dcéra skúsenosti...                                 

 Ani jedno ľudské bádanie nemožno nazvať pravou vedou, ak neprejde  
matematickými dôkazmi. 

 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.  

 Domysli, akým zločinom je vziať život človeku, ktorého zloženie sa ti zdá byť 
takým umeleckým divom. 

 Nechci bohatstvo, ktoré môže byť stratené. Cnosť je našim pravým majetkom  
a dáva svojmu držiteľovi pravú odmenu. Nemôže sa stratiť, neopúšťa nás... 
Chudobný je ten, kto veľa žiada a po mnohom túži. 

 Kto netrestá zlo, dovoľuje, aby bolo páchané ďalej... Nemôžeme mať väčšiu  
ani menšiu vládu než tú nad sebou samými. 

 Domnieval som sa, že sa učím žiť, a zatiaľ sa učím zomierať...  

Láska víťazí nad všetkým.  
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Josef PIEPER 
(4.5.1904  6.11.1997) 

 

Nemecký profesor filozofickej antropológie, 

bádateľ v oblasti dejín stredovekého myslenia, 

vyštudoval filozofiu, právo a sociológiu v Berlíne 

a v Münsteri. Učil v USA (v Indiane a v Kalifornii), 

prednášal v Indii, Japonsku aj v Kanade. Bol dlhší 

čas aj spisovateľom na voľnej nohe. Jeho odborné 

práce, spracované zrozumiteľným štýlom, boli 

preložené do viac než 15 jazykov (česky napr. Scholastika Osobnosti 

a náměty středověké filosofie, Praha: Vyšehrad 1993; Tomáš Akvinský, 

Praha: Vyšehrad 1997). Vynikol v prekladoch, komentároch 

a výkladoch diela T. Akvinského, v ktorých  zvýrazňoval efektívnosť 

spájania ľudského rozumu s vierou, prirodzené poznanie so zjavenou 

pravdou. Upozornil na výnimočnú pozoruhodnosť bytia, že niečo je, existuje; skutočnosť presahuje 

všetky pojmy a predstavy a v samej podstate je neuchopiteľná. Filozofiu vnímal ako praktickú 

dôstojnosť ľudského myslenia otvoreného pre otázky po posledných príčinách. Prispel k vyjasneniu 

správneho vzťahu medzi filozofiou a teológiou. Zdôraznil úzky vzťah medzi mravnými 

a intelektuálnymi cnosťami. Uznal, že pre to, aby sme poznali pravdu je potrebné, aby boli morálne 

cnosti aj hlboko zakorenené v našom charaktere, v oblasti viery, nádeje a lásky. 

 

Z myšlienok 
 

 Svätý Tomáš je stále môj hrdina, jeho práca je nevyčerpateľná a jeho pohľad  
na realitu celého stvorenia mi pripadá nevyhnutný pre moderné kresťanstvo. 

 Zmyslom voľného času nie je, aby som mohol pracovať dlhšie, ale aby som  
aj v pracovnej funkcii, ktorá ma obmedzuje na určitý aspekt reality a činí si 
nárok len na jeden určitý diel mojej duše, napriek tomu som zostal človekom,  
to znamená, aby som si rozumel a realizoval sa ako bytosť, ktorá je 
zameraná na celok skutočnosti.  

 Spravodlivosť, statočnosť a miernosť dosiahnu dovŕšenie až vtedy,  
keď sa zakladajú na múdrosti, to znamená na dovŕšenej schopnosti správneho 
rozhodovania vôbec.  

 Kto k údivu potrebuje niečo neobvyklé, dokazuje tým, že stratil schopnosť dať 
správnu odpoveď na podivuhodnosť bytia.  

 Človek je bytosť odkázaná na to, aby jej niekto čas od času povedal:  
Je dobré, že si. 

 Iba ten si zaslúži dôveru, kto nechce nič pre seba. 
 Človek si má rozumieť a realizovať sa ako bytosť, ktorá je zameraná na celok 

skutočnosti. 
 Múdrosť je dovŕšená schopnosť správneho rozhodovania. 
 

 Počúva iba ten, 
kto mlčí. 

 
 
 

http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bytos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poveda%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4vera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8D%C3%BAva%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
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Milan Rastislav ŠTEFÁNIK    
(21. 7. 1880 – 4. 5. 1919) 

 

Vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe 

filozofiu a astronómiu, obhájil (1904) doktorát 

na tému O novej hviezde v súhvezdí Cassiopeie  

v roku 1572. Stal sa spolupracovníkom prof. J. 

Janssena na observatóriu v Meudone pri Paríži. 

Tam skonštruoval (1906) spektroheliograf. 

Zaoberal sa výskumom Slnka, pozorovaním planét a meteoritov (Mont Blanc), 

absolvoval cesty na pozorovanie zatmenia Slnka (Španielsko, Turkestan, Tichomorie, 

Alžírsko, Brazília, Ekvádor). Na Tahiti pozoroval prechod Halleyovej kométy pred 

Slnkom, vybudoval tam (1910/11) dobre vybavené observatórium. Napriek iba 

niekoľkoročnému pôsobeniu medzi astronómami (1905–1914) sa stal uznávaným pozorovateľom z 

observatórií vo veľkých nadmorských výškach, spracoval podnetné príspevky do význačných 

astronomických časopisov. Dostal aj cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti. Získal francúzske 

občianstvo (1912). Po vypuknutí prvej svetovej vojny nastúpil do vojenskej leteckej školy v Chartres (1915). 

Stal sa vojnovým pilotom, leteckým dôstojníkom. Bojoval na srbskom fronte, organizoval meteorologickú 

frontovú službu. Získal ocenenie Čestnej légie (1917) i hodnosť brigádneho generála (1918) Budovanie čs. 

vojenských jednotiek v zahraničí sa stalo osou jeho ďalšieho života. Vstúpil do československého 

zahraničného odboja (1915). Sprostredkoval oficiálne prijatie T. G. Masaryka u francúzskeho ministerského 

predsedu, začal pôsobiť v Národnej rade československej. Organizoval čs. légie v Rusku (1916/17), 

Taliansku, USA (1917). Osobnými intervenciami pripravoval na úradoch "otvorené 

dvere". Zastával diplomatické funkcie, cestoval, organizoval, pripravoval novú slobodu i 

samostatnosť. V Paríži podpísal 18. októbra 1918 Prehlásenie nezávislosti 

československého národa. Stal sa ministrom vojny ČSR. Zahynul pri prílete na 

Slovensko, keď sa nečakane zrútilo lietadlo neďaleko Vajnor pri Bratislave. Astronóm, 

generál a diplomat, demokrat a humanista, sa stal osobnosťou hodnou pozornosti a úcty. 

Dokázal si získať dôveru medzi vzdelancami i prostými ľuďmi. 
 

Z myšlienok 
 Hviezdy riadia môj život, ony mi privolávajú: slúž kráse a šír šťastie... Kto kráča energicky 

a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer dokonale. 
 Generálske hviezdy veľmi rád obetujem skutočnému svetu hviezd... Verím vo vývoj vedy a preto vo 

vývoj všetkého, čo je šľachetné a človečenstvu prospešné... Mne značí veda organizáciu, poctivú snahu 
lúštiť hádanku existencie, dať maximum obsahu nášmu životu.  

 Národ náš vždy sústavne, húževnato obhajoval ideu všeľudskej spravodlivosti s vedomím,  
že tento ideál dosiahne disciplinovaným úsilím, vrúcnosťou a pravdivosťou duše. Myšlienka slobody, 
myšlienka boja proti násiliu vinie sa ako zlatá niť všetkými obdobiami našej minulosti... usilujme sa o 
riešenie všeľudských problémov, usilujme sa o triumf pravej lásky.  

 Cieľom je úsilie: byt' mravným, aby mravnosť bola prehĺbená, teda intelektuálnym zdokonaľovaním 
viesť v harmóniu seba so zákonmi sveta... Obsahom životným môže byť úsilie  
a láska ... Zostanem vždy svoj verný kultu pravdy, krásy, energie, sily...  

 Mojou jedinou ctižiadosťou je snaha využiť každý okamih na rozvoj schopností srdca a ducha... 
Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší  
je náš um, čím väčšie je množstvo, v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, 
tým jasnejšia je a vrúcnejšia jeho pomoc vonkajšiemu svetu.  

 Niet slobody, kde niet vzdelania a charakteru... Konanie dobra! Toť ten kameň múdrosti...  
Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým chybám, je potrebné učiť ich 
milovať, ale je nevyhnutné tiež pracovať a učiť iných pracovať! 
 

 Nie je jednoducho možné, aby všetko vynaložené úsilie, všetko prežité utrpenie bolo 
márne, aby mal byť koniec všetkým nádejam vo víťazstvo ideálov. 

 Búrlivý bude môj život a plný zápasu. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, 
chcem padnúť sám... žil som večnosť v sekundách. 

 

Veriť, milovať, pracovať...  Je treba ísť. Neustále ísť...   
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Peter G. Lejeune DIRICHLET – nástupca C.F. Gaussa 
 

Známy princíp 
Skúste zodpovedne odpovedať na otázku z nasledujúcej úlohy. V našom meste sa narodilo 
v minulom roku 370 detí. Nájdu sa medzi nimi aspoň dve deti, ktoré sa narodili v rovnaký deň 
toho roku? Správna odpoveď je: áno. Ak by sa každý deň roku narodilo najviac jedno dieťa, tak by 

ich spolu bolo najviac 365 (v priestupnom roku 366). Ale detí sa narodilo 370, teda musí existovať 

taký deň v roku, kedy sa narodili aspoň dve deti. Je pravda, že nevieme, v ktorý deň sa to stalo,  

ale je zrejmé, že taký deň nastal.  

   Vlastne sme použili pomerne známy 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. 
 

Postupnosť života 
Má veľmi zaujímavé meno. Je odvodené zo spojenia „Le jeune de Richelet“ 

(mladík z Richeletu; Richelet je mestečko v Belgicku). Jeho rodina 

emigrovala z Belgicka do Nemecka. Peter Gustav Lejeune – Dirichlet  
(* 13. február 1805 – † 5. máj 1859) začal chodiť (1817) do gymnázia 

v Bonne, potom doštudoval v jezuitskom gymnáziu v Kolíne nad Rýnom. 

Bol pozorným študentom, zaujímal sa hlavne o históriu a matematiku (rád si 

za svoje vreckové kupoval odbornú literatúru). Univerzitu navštevoval 

v Paríži (od 1822), kde bol aj domácim učiteľom v rodine generála Foya. 

Spoznal významných francúzskych matematikov (Fourier, Laplace, Lacroix, 

Legendre). Do Nemecka sa vrátil v roku 1826. Bol docentom v Breslau 

(1927), vyučoval (1828) na vojenskej škole a neskôr (1839) bol profesorom 

na univerzite v Berlíne. Od roku 1855 sa stal nástupcom Gaussa na univerzite v Göttingene 

a vytvoril tam svetové centrum matematického bádania. Oženil sa (1832) so sestrou hudobného 

skladateľa Felixa Mendelsshona. Dirichlet s manželkou mali spolu troch synov a jednu dcéru.  

Na letnej matematickej konferencii utrpel (1858) srdečný infarkt a po krátkej dobe (asi aj zo smútku 

za svojou zosnulou manželkou) zomrel. 
 

Matematické záujmy 
Hlavné odborné záujmy, na ktoré sa Dirichlet sústredil: teória čísel, matematická analýza (teória 

potenciálu, nekonečné rady, určitý integrál), matematická fyzika a hydrodynamika. Vybudoval 

teóriu trigonometrických radov a využitím analytických funkcií rozvinul analytickú teóriu čísiel, 

prispel k správnemu pochopeniu podstaty teórie funkcií. Dokázal Veľkú Fermatovu vetu pre n = 5  

a pre n = 14. Dirichlet podal dôkaz (1837) vety o prvočíslach v aritmetických postupnostiach:  

V aritmetickej postupnosti  dna 


1n
, kde a, d sú nesúdeliteľné prirodzené čísla, sa vyskytuje 

nekonečne veľa prvočísiel. Vo variačnom počte zaviedol princíp, ktorý predpokladá existenciu 

určitej funkcie, ktorá za predpísaných počiatočných podmienok robí určitý integrál minimálnym. 

Podal (1840) aj kritérium pre rovnomernú konvergenciu radov. S Dirichletovým menom sú spojené 

aj ďalšie matematické pojmy. Vo funkcionálnej analýze je to: Dirichletovo jadro, Dirichletov 

integrál, Dirichletov problém pre eliptické parciálne diferenciálne rovnice, Dirichletov rad 

i Dirichletov vzorec. Veľmi známa je Dirichletova funkcia zadefinovaná takto: Ak je x racionálne 

číslo, tak f(x) = 1; ak je x iracionálne číslo, tak f(x) = 0. Táto funkcia je v každom bode nespojitá. 

Richard Dedekind (1831–1916) vydal (1862) Dirichletove upravené a doplnené prednášky z teórie 

čísiel pod názvom Vorlesungen über Zahlenhteorie.        

http://sk.wikipedia.org/wiki/13._februÃ¡r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1805
http://sk.wikipedia.org/wiki/5._mÃ¡j
http://sk.wikipedia.org/wiki/1859
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  Bohumil BYDŽOVSKÝ – podnetný učiteľ matematiky 
 

Škola si musí být vědoma toho, že výchova se neobejde bez jakéhosi 

třeba sebemírnějšího nátlaku. Je kus morálního násilí v tom, že 

musíme tvora od přírody primitivního, jako je dítě, v době několika 

let pozdvihnout ke kulturní úrovni, ke které se lidstvo probojovalo  

s obtížemi a oklikami po tisíciletí. Profesor Bydžovský (14. 3. 1880 

− 6. 5. 1969) bol uznávaným pedagógom medzi študentmi aj 

učiteľmi. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústredil na algebru  

i algebrickú geometriu (teória nekonečných grúp, teória matíc, 

determinantov a teória konfigurácií). Napísal vysokoškolské aj 

stredoškolské učebnice. Venoval sa histórii geometrie. Veľkú 

pozornosť venoval problematike školskej reformy. Pro všechny 

školy a v širším pojetí pro všechny instituce v demokracii platí,  

aby budoucni reforma školy byla, jak bych řekl spojitá, aby se nedála za prudkých otřesu, nýbrž 

nenáhle a organicky. K tomu je nezbytně třeba, aby se reformního úsilí účastnili co nejvíce učitelé 

sami, aby konali hojně pedagogických pokusů a tak připravovali drobné kroky, jimiž by škola 

vytrvale kráčela ke svému zdokonalení. 
 

V postupnosti života 
Vyštudoval akademické gymnázium (1890-1898) a matematiku s fyzikou  

na Filozofickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe (1898-1902). 

Vyučoval na reálke v Kutnej Hore, na Kladne i v Prahe. 

Stal sa (1909) docentom matematiky na UK, prednášal  

aj na ČVUT. V rokoch 1921-1957 bol riadnym profesorom Prírodovedeckej 

fakulty UK v Prahe. V školskom roku1930 -1931 bol dekanom a 1946/47 

rektorom univerzity. Jeho zásluhou bol aj dôstojný priebeh osláv 600 rokov 
Univerzity Karlovej (1948). Od roku 1952 akademikom ČSAV. Pracoval aj na 

ministerstve školstva a národnej osvety. V rokoch 1931-32 a 1945-56 bol 

predsedom Jednoty československých matematikov a fyzikov, v rokoch 1921-

1934 bol šéfredaktorom Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky.  
 

Spomienky spolupútnikov 
Jubilejný almanach MFF UK v Prahe pri príležitosti 50. výročia 

(2002) založenia fakulty obsahuje Poslední rozhovor 

s profesorem Bohumilem Bydžovským (str. 37-41; rozhovor 

viedol roku 1968 Jaroslav Folta). Aj z neho vyplýva 

presvedčenie, že vyučovanie školskej matematiky nesmie 

zanedbávať pedagogicko-výchovnú zložku. Pri stredoškolskej 

matematike je dôležitá psychologická – nie tá logická... Každý predmet má svoj 

výchovný obsah a ten je potrebné zdôrazniť... Matematika nie je predmet ako iné –

potrebuje zvláštne zameranie myslenia. Matematik, stredoškolský učiteľ aj vysokoškolský pedagóg 

Bohumil Bydžovský, človek nesmierne nadaný, rozvážny, bol presvedčený o tom,  

že aj vysokoškolský profesor by mal prejsť učením na strednej škole. Jeho odkazom sú aj slová:  

Lidi místo toho, aby se vyvíjeli k lepšímu, tak si to stupňujou technikou. Ale mravně se nezlepšujou. 

Mravní stránka je to, co dělá člověka člověkem, a když se to nevyvíjí, dokonce, když to zřejmě 

upadá, tak možná už to je nějaký úpadek. 
 

Základný odkaz didaktický: 
Matematika učí ako možno žiadny iný predmet, hľadať pre každé tvrdenie dôvod a nedôverovať 
výrokom nepotvrdeným a je preto dobrou školou kritikov...   
Matematika je učiteľkou presného a poctivého myslenia a vedie k triezvemu, ale pravdivému 
životu. 

http://www.math.muni.cz/math/biografie/obrazky/bydzovsky_bohumil.jpg
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Friedrich August von HAYEK 
(8. 5. 1899  23. 3. 1992) 

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1974) vyštudoval vo Viedni (doktorát 

práva, 1921; doktorát politických vied, 1923) a stal sa (1931) profesorom 

ekonomických vied a štatistiky v Londýne, neskôr (1950) bol profesorom  

na Chicagskej univerzite a od roku 1962 profesorom hospodárskej politiky  

vo Freiburgu. Po odchode do dôchodku (1967) pôsobil na univerzite 

v Salzburgu. Zaoberal sa ekonomickou teóriou, politickou a právnou 

filozofiou i dejinami ľudského myslenia. Napísal odborné publikácie Teória 

peňazí a obchodného cyklu (1929), Ceny a výroba (1931), Čistá teória 

kapitálu (1941), Cesta do otroctva (1944), Individualizmus a ekonomický 

poriadok (1949) a Kontrarevolúcia vo vede (1952). Uznával, že jediným 

koordinačným mechanizmom v pokročilom štádiu ľudskej civilizácie môže byť len trhový 

mechanizmus. Na trhoch sa ľudia, rozdelení deľbou práce, spájajú prostredníctvom výmeny. Pritom 

ceny plnia funkciu nositeľov informácií aj motivácií. Individuálna sloboda je zdrojom civilizácie,  

a preto ju treba chrániť. Žiadny plán nemôže vyjadriť individuálne potreby všetkých jednotlivcov. 
 

Z myšlienok 

 Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie alebo jeho prostredie  
pre sledovanie svojich úmyslov je jediný systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú mobilizáciu 
vedomostí rozptýlených v spoločnosti... Sloboda neznamená len to, že jednotlivec má možnosť 
a bremeno výberu. Znamená tiež to, že musí niesť dôsledky svojich činov...  
Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné. 

 Trhové hospodárstvo by mohlo lepšie rozvinúť svoj potenciál, ak by sa zrušil 
štátny monopol na tlačenie peňazí.  

 Je význačné, že najčastejší argument proti konkurencii spočíva v tvrdení,  
že je slepá. Bolo by možno vhodné pripomenúť, že pre antické civilizácie bola 
nevidomosť atribútom božstva a spravodlivosti.  

 Je možné mať ekonomickú slobodu bez politickej slobody, ale nemožno mať 
politickú slobodu bez ekonomickej slobody... Žiadna slobodná spoločnosť 
nemôže dlhodobo prežiť bez pevných morálnych tradícií a spoločenských 
konvencií.  

 Potrebujeme odvážnych mysliteľov, ktorí nepodľahnú moci a vplyvu lákavého 
pochlebovania a sú pripravení bojovať o ideály napriek tomu, že vyhliadka  
na skorý úspech je ešte veľmi malá. 

 Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody  
nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných. 

 Akákoľvek prijateľná budúcnosť západnej civilizácie si vyžaduje odmietnutie 
socialistických ideálov a návrat na opustenú klasického liberalizmu  cestu 
obmedzeného štátu v podmienkach vlády zákona. 

 Spoliehanie sa na solidaritu, lásku alebo spoločenského ducha  
ako mechanizmus pre sociálnu koordináciu sa dá uplatniť iba  
v malých otvorených spoločnostiach, a tento pocit sa stratí hneď,  
keď narastajúce rozmery spoločnosti začnú vzájomne ľudí jedného 
od druhého odlučovať.  

 Poznanie spoločnosti musí byť vymedzené istými hranicami, za ktoré sa ľudský 
rozum so svojimi nedokonalými zmyslami nedostane.        

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trhov%C3%A9_hospod%C3%A1rstvo
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0t%C3%A1tny_monopol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkurencia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ekonomika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Politika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslite%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Moc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochlebovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ide%C3%A1l
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyhliadka
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aspech
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Friedrich_Hayek_portrait.jpg
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Aurel STODOLA 
(* 10. 5. 1859 − † 25. 12. 1942) 

 

Slovenský fyzik, technik, zakladateľ 

teórie parných a plynových turbín 

vychodil ľudovú školu v Liptovskom 

Mikuláši, nemeckú reálku v Levoči, 

maturoval na maďarskom gymnáziu  

v Košiciach. Študoval na technike v Budapešti a od roku 1877 strojné 

inžinierstvo v Zürichu. V rokoch 1880−1882 pracoval v Strojárňach 

štátnych uhorských železníc v Budapešti. V štúdiu pokračoval (1883)  

na technike v Charlottenburgu a ukončil ich (1884) na Parížskej Sorbone.  

Ako vynikajúceho odborníka ho (1892) Vysoká škola technická  

v Zürichu pozvala na novozriadenú katedru stavby strojov. V roku 1893 

sa tam stal profesorom a prednášal tu do roku 1929. V svojej vedeckej 

činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automat. regulácie strojov, položil 

vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. 

Švajčiarsko sa stalo jeho druhou vlasťou. „ ... moje city nikdy neochabli pre môj národ, z ktorého 

pochádzam. Keď som dostal pozvanie na vysokú školu v Zürichu, svoj pôvod som jasne zdôrazňoval 

a od tých čias ho vždy potvrdzujem... (Stodola v liste J. Hroncovi). Technik Aurel Stodola zomrel  

v Zürichu a jeho telesné pozostatky boli (1989) prenesené a pochované v Liptovskom Mikuláši. 
 

 
Najväčšie úspechy dosiahol v odbore 
parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie 
dali základ tomuto odvetviu strojárstva. 
Jeho vrcholné dielo Die Dampfturbinen und 
ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen  

(Berlín 1903) − Parné turbíny a ich 
výhľady ako strojov poháňaných 
tepelnou energiou  a bolo preložené  
aj ďalších jazykov. 

 
V švajčiarskej strojárni Brown-Boveri & Cie – v ktorej sa ako v prvej na európskom 
kontinente rozbehla výroba parných turbín, na centrálnom mieste visel portrét 
Aurela Stodolu s nápisom Otec konštruovania parných turbín. 
 

Dostal (1909) najvyššie vyznamenanie nemeckých inžinierov Grashofovu medailu  
a v Anglicku (1940) najvyššiu poctu – zlatú medailu J. Watta. 

 

Plaketu A. Stodolu, udeľuje Slovenská akadémia vied za zásluhy v technických vedách. 

I keď hlavnou hnacou silou jeho práce bola kvitnúca tvorivá činnosť, predsa bola 
jeho sila v neustálej túžbe po poznaní a v mimoriadnej jasnosti jeho myslenia  
(Albert Einstein k Stodolovej sedemdesiatke). 
Aurel Stodola je pýchou terajšieho inžinierstva celého sveta a my Slováci môžeme 
byť na neho hrdí. Jeho meno každý dobre zná, preto tým viac vy ako budúci 
slovenskí inžinieri musíte si toto meno dobre zapamätať  
(J. Hronec; 1939, na imatrikulácii).                    

http://www.velkaepocha.sk/images/stories/News/2009/04/20090415_Stodola.jpg
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Dominik TATARKA 
(14.3.1913 – 10.5.1989) 

 

Jediný syn zo siedmich detí slovenského roľníka 

v Plevníku. Po získaní stredoškolského vzdelania  

na gymnáziách v Nitre (192630) a v Trenčíne 

(193034), vyštudoval slovenčinu a francúzštinu (Praha 

193438; Sorbona v Paríži 193839). Budoval socialistickú spoločnosť  

(aj ako člen KSČ) vo viacerých zamestnaniach, snažil sa o demokratické 

zmeny (19681969) a podpísal Chartu 77 (ako prvý Slovák). Medzi literátov 

sa zapísal aj dielami V úzkosti hľadania (1942), Ľudia a skutky (1950), 

Človek na cestách (1957), Rozhovory bez konca (1959), Prútené kreslá (1962), Démon súhlasu 

(1963). Prešiel zložitým názorovým vývojom a každý spoločenský zlom zanechal na ňom hlboké 

stopy. Vytriezvel zo socialistického realizmu i normalizačnej mašinérie. Spontánnymi literárnymi 

prejavmi obhajoval  svoju ľudskú i autorskú slobodu. V zahraničí vyšli: Písačky (1984), Sám proti 

noci (1984), V nečase (1986), Listy do večnosti (1988), Navrávačky(1988). Posmrtne vyšli Hovory 

o kultúre a obcovaní (1995). Osobitý umelec a talentovaný rozprávač s protirečivým (vlastné 

omyly, prešľapy a zlyhania nevynímajúc) životným príbehom sa stal 

morálnou autoritou v zápase o dušu človeka. Prispel k prirodzenému 

slovenskému prepojeniu s európskou kultúrou a civilizáciou. Po úzkostiach 

hľadania svojich kresťanských koreňov bol, napriek odpadlíckym rokom 

svojho života, vďaka svojej kajúcnosti, pochovaný do posvätenej zeme.  
 

Z myšlienok 

 Človek žije láskou. A cez lásku pochopí aj pravdu. Čiže život  
v pravde znamená koniec koncov: Miluj svojho blížneho.  

 Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahneme,  
ale aspoň sme upevnili svoje sebavedomie, že sme urobili 
pre ňu všetko a že sme toho schopní. 

 Ľudská kultúra sa v týchto šírkach nazýva spolčovaním, 
uvedomenou či pociťovanou potrebou prežívať ľudský osud. 

 Kam ideme? Do prázdnoty, nie. Prázdno nás nepohltí.  
Ideme ku svojim predkom. 

 Už veľa času pred sebou nemám, ale pociťujem sa ako karpatský pastier, muž, 
ktorý zažil, vie a cíti, zažíva, čo je to božie požehnanie. 
 

Dúfam, že sa mi dostane trochu síl, aby som vyslovil 
tragickú skúsenosť svojho života. Ale chcel by som 
jedným dychom vysloviť aj nádej - úfnosť, že nielen mne, 
ale aj Vašim poblúdeným súčasníkom dostane sa 
osvietenia ducha, aby uznali, že božské stvorenie sveta 
napriek všetkým útokom pokračuje. 
 

Rozprávač sa nakoniec ospravedlňuje  
len mravným poslaním.  

Človek zjednocuje svet myšlienkami. 
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Jozef  MURGAŠ   
(17.2.1864–11.5.1929)  

 

 V USA získal (1904) patent na Tón–systém 

skonštruovaním prijímacieho a vysielacieho 

zariadenia, v ktorom sa signály líšili nie dĺžkou, 

ale rôznym tónom (kmitočtom). Vo vysielacej stanici použil dva rôzne 

prerušovače, čím získal tóny rôznych frekvencií a prepínačom páčky 

zapájal raz jeden prerušovač, ktorého signál zodpovedal bodke, potom 

druhý, ktorého signál zodpovedal čiarke. Za ďalších sedem rokov 

Murgašovi uznali ešte jedenásť patentov (napr. zariadenie pre výrobu 

elektromagnetických vĺn, detektor magnetických vĺn, prístroj na výrobu 

elektrických oscilácií) s originálnymi zlepšeniami v odbore bezdrôtovej 

telegrafie.  

     Jozef Murgaš z Jabríkovej pri Tajove bol v základnej škole 

bystrým žiakom, na gymnáziu v Banskej Bystrici vynikal v prírodných vedách 

a ukázal sa aj jeho talent v kreslení. Vyštudoval v bratislavskom seminári (1880–82) 

a potom v Ostrihome (1882–84), bohoslovecké štúdia ukončil v Banskej Bystrici 

(1888) a bol vysvätený za kňaza.  

Na podnet maliara Dominika Skuteckého (1849–1921) odišiel študovať maliarstvo  

do Budapešti (1889–90) a potom do Mníchova (1890–93). Možno aj pre ťažkosti  

po označení za pansláva odišiel slúžiť krajanom za more (1896). Usadil sa v malej 

baníckej osade Wilkes-Barre v Pensylvánii, kde žilo asi 70 slovenských rodín. Zriadil 

tu nielen faru, kostolík a cintorín, ale aj školu, knižnicu, ihrisko. Mal aj možnosť 

vybudovať si malé elektrotechnické laboratórium. Prvú patentovú prihlášku podal 

v októbri 1903. S finančnou a technickou pomocou podnikateľskej spoločnosti 

postavil pomerne vysokú (60 metrov) skúšobnú prijímaciu i vysielaciu anténu 

a uskutočnil prenos telegrafickej správy do vzdialenosti asi 30 kilometrov. Traduje 

sa, že 25. júla 1905 bola vyslaná a zachytená telegrafická správa s textom: Chváľte 

Boha, od ktorého všetko požehnanie prichádza! Vtedy sa hovorilo, že správa bola 

zachytená aj vo vzdialenosti až 200 km. Víchrica koncom roka 1905 zničila stožiare, 

ďalšie financie na prevádzku neboli. Murgašove patenty študovali a zdokonalili  

aj Marconi a Fessenden.  

     Reverend Murgaš bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy 

v Amerike, jedným zo signatárov Pittsburskej dohody (1918) 

a organizačne i finančne prispel aj k zbierke na základný 

valutový fond budúcej Česko-Slovenskej republiky. V roku 1920  

sa vrátil do vlasti a chcel vyučovať elektrotechniku, ale nespĺňal 

podmienky na požadované vzdelanie. Možno dosť znechutený  

sa vrátil za „veľkú vodu“. Usilovný Jozef Murgaš sa venoval  

aj pestovaniu kvetov, zbieraniu húb, nerastov a rastlín. Zanechal 

bohatú zbierku motýľov (asi 9 tisíc exemplárov). 

     Jozef Murgaš bol veľmi známou osobnosťou, mal mimoriadne zásluhy 

o bezdrôtovú telegrafiu. Postavil vo Wilkes Barre iskrovú stanicu ešte skôr ako 

Marconi a úplne prepracoval svoj vynález... (zo správy United Press o Murgašovej 

smrti, ktorú uverejnil aj Slovenský denník 15. mája 1929). Murgaš zostane zapísaný 

medzi priekopníkov rádiotelegrafie i podporovateľov slovenskej národnej komunity.  

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.filatelia-album.sk/Tel.Karty/Verejne 1993-2004/2001/2155.jpg&imgrefurl=http://www.filatelia-album.sk/Tel.Karty/2001.htm&usg=__WTdMwrIFCWV4zFjHJQykg8VgeYY=&h=162&w=259&sz=18&hl=sk&start=15&tbnid=OIuY1bC2INQxPM:&tbnh=70&tbnw=112&prev=/images?q=Jozef+Murga%C5%A1&gbv=2&hl=sk&sa=X
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Stanislaw M. ULAM − dobrodružstvá matematickej činnosti 
 

Pozoruhodná publikácia 
Veľmi sympatickou knižkou o matematike je publikácia s názvom Matematika a logika – retrospektíva 

a perspektívy (Praha: SNTL, 1977) z dielne dvojice amerických autorov 
 M. Kac a S. M. Ulam. Obaja patria k významným matematikom.  

O jednom z nich sa teraz dozviete viac. 

Životný príbeh 
Pochádzal z Ľvova na Ukrajine. Stanislaw Marcin Ulam (13. 4. 1909 − 13. 5. 1984), americký 

matematik, sa už v mladom veku zaujímal o fyziku i astronómiu (dvanásťročný dostal ďalekohľad). 

Školskú algebru sa naučil sám z učebnice, zoznámil sa aj s teóriou množín od Sierpiňského. 

Vyštudoval na polytechnickom inštitúte (1932) v rodnom meste, kde sa zoznámil so známym 

poľským matematikom Kuratowskim. Bol som šťastný, keď som vyriešil problém, ktorý mi 

predložil. Ulam rozšíril (1930) Banachove matematické výsledky o probléme hypotézy kontinua. 

Od roku 1938 pôsobil S. M. Ulam v USA. Postupne pracoval v Inštitúte perspektívnych štúdií  

v Princetone, na Harvardskej univerzite (1940), na univerzite vo Wisconsine. Zúčastnil sa  

s E. Tellerom na Mannhatanskom projekte výroby vodíkovej bomby v Los Alamos, prispel  

aj k vývoju nukleárneho pulzného pohonu. Neskôr bol profesorom biomatematiky na univerzite  

v Colorade. Stal sa členom Národnej akadémie vied USA. Zomrel v Santa Fe. 
 

Z diela 
Základné práce S. M. Ulama sú z oblasti topológie, funkcionálnej analýzy, teórie 

pravdepodobnosti a teórie množín (Sets, Numbers and Universes. Cambridge: 

Massachusetts, 1974). Spolu s J. Neumannom (1903−1957) rozšíril použitie 

metódy Monte Carlo v problematike nukleárnej reťazovej reakcie. Bol horlivým 

zástancom matematických experimentov pomocou počítačov a prispel k rozvoju 

flexibilného použitia výpočtovej techniky v matematike i v matematickej fyzike. 

Stanislav Ulam mal fenomenálnu pamäť, myslel oveľa rýchlejšie, ako si stihol 

zapisovať. Vyjadroval sa o rôznych aspektoch matematiky a jej použitia. Existenčné dôkazy nie 

vždy uľahčujú matematikom život... Aj keď možno ľahko dokázať, že prvočísiel existuje nekonečne 

veľa, bola by potrebná formula pre napísanie ľubovoľne veľkého prvočísla. No tej zatiaľ niet. Ani 

jeden matematik nemôže na požiadanie napísať prvočíslo, napr. s 10 miliónmi cifier, nehľadiac na 

to, že také nepochybne existuje. Pripravil pôsobivú zbierku ešte nevyriešených matematických 

problémov (A Collection of Mathematical Problems. New York: Interscience Publishers, 1960), 

popísal dobrodružstvá matematickej práce (Adventures of a Mathematician. New York: Charles 

Scribner's Sons, 1983). Matematika je často útekom od reality. Matematik hľadá akýsi prísľub 

šťastia v oblasti, ktorá je odlúčená od reality. Pre niektorých je to ako droga... Vo svojom nešťastí 

nad udalosťami tohto sveta sa niektorí ponoria do akéhosi sebevystačenia si s matematikou.  
 

Jednoduchý impulz 
Nič nové pod slnkom... Všetko má svoje korene u Archimeda 

a možno dokonca aj skôr. Z pozoruhodnej publikácie, na ktorú sme 

upozornili už na začiatku tohto medailónu, uvedieme aspoň 

niekoľko stručných podnetných myšlienok: Matematika je 

mikrosvet sám pre seba, má však schopnosť odrážať a modelovať všetky procesy 

myslenia a možno aj celú vedu... Teória množín je nepochybne základ každej 

matematiky a jej axiomatické základy (úplnosť; kategorickosť; nezávislosť) sú 

veľmi dôležité... Už nemožno ostro vymedziť hranice medzi matematikou a tými 

disciplínami, v ktorých sa používa. Niektoré literárne publikácie sú príjemnou spomienkou na 

svojich autorov. V tomto prípade aj na zhovorčivého a vtipného matematika s menom S. M. Ulam. 

Každá dobrá myšlienka sa zmestí do 50 slov. Jeho manželka spomínala: Ulam bol veľmi zhovorčivý. 

Rád argumentoval, diskutoval o problémoch s priateľmi a kolegami. Spoliehajúc sa na svoju 

fenomenálnu pamäť, všetko si uchovával v hlave.                                                               

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stanislaw_Ulam.jpg
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Josef BERAN  
(29.12.1888 –17.5.1969)  

   

33. arcibiskup pražský  

a prímas český, kardinál, 

politický väzeň nacizmu       

                                i komunizmu, 

posledné roky života dožil  

                  ako vyhnanec v Ríme. 

Byl přesvědčený, že Boží zákon nelze ředit, upravovat  

a ohýbat podle našich momentálních potřeb. Věrný, 

statečný, čestný a nezištný člověk, kterému záleželo  

víc na druhých než na sobě. Uměl lidi smiřovat  

a sjednotit v těžké době... 
 

http://www.kardinalberan.cz/                                                                         http://kardinalberan.com/ 

 

  

Bude lépe zastavit provoz katolických škol, než aby sloužily bezbožeckému režimu. 
 

Zeptali se mě, jak dlouho chcete zůstat v Římě, a já jsem řekl tři týdny. Tři týdny, 
výslovně jsem to řekl. Pán přisvědčil a potom odpoledne jsem se dozvěděl,  
že jsem dostal dovolení do Říma s podmínkou, že už se vůbec nevrátím.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kardinalberan.cz/
http://kardinalberan.com/
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=%C5%98%C3%ADm&action=edit&redlink=1
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Štefan SCHWARZ  
(18.5.1914 – 6.12.1996) 

 

Matematika ho začala baviť, keď mal asi trinásť-

štrnásť rokov. Vysokoškolský profesor matematiky 

publikoval celý rad pôvodných vedeckých prác (8 

monografií a učebných textov, viac než 90 

vedeckých pojednaní a vyše 50 odborných statí). Medzi učiteľmi 

matematiky boli obľúbené jeho publikácie O rovnicích (Praha 1940), 

Algebraické čísla (Praha 1950), Základy náuky o riešení rovníc (Praha 

1958). Viedol redakčnú radu vedeckého matematického časopisu 

Mathematica Slovaca. V rokoch 19641988 bol riaditeľom 

Matematického ústavu SAV. Nechápal matematiku ako horu čísiel, ale 

ako spôsob myslenia. Matematické poznatky sú súčasťou civilizačnej 

kultúry každej spoločnosti. Vždy vedel ukázať, ako matematické vedomosti vyrastali z reality, z 

fyzikálnych otázok a technických problémov. Odporúčal neustále poukazovať na historický vývin, 

vzťah k iným odborom, ponúkať aj estetický a umelecký aspekt. Matematickú 

kultúru treba prenášať, vnášať, sprostredkovať, prežívať. Nikto nespochybňuje, že 

prof. Schwarz prispel k rozvoju matematickej vedy, k popularizácii štúdia 

matematiky, ku kvalite vysokoškolskej výučby matematických disciplín a rozšíreniu 

vedeckej práce v oblasti matematiky na Slovensku. 
 

Z myšlienok 

 Matematika nie je ilustrovaný časopis, ktorý možno začať čítať na ktorejkoľvek 
strane... Matematika učí vytvárať presnými logickými úvahami platné závery... 
Matematika učí zmyslu pre pravdu, dôkladnosti  a skromnosti.   

 Matematika dáva iným vedám svoje prepracované metódy myslenia, ktoré 
umožňujú analýzu skrytých vlastností a vzájomných vzťahov... Podstatou 
matematiky je invencia...  

 Jednou z podstatných čŕt matematiky je jej abstraktnosť.  
 Matematika učí racionálnemu spôsobu myslenia a vyjadrovania...  

Matematika umožňuje riešenie praktických úloh... Matematiku nie je možné 
odlúčiť  od iných predmetov. 

 Ak sa niekto vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť trpezlivosti a 
neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom je v ňom zárodok matematika.  

 Matematicky civilizovaná osoba nemusí byť matematický virtuóz. Je to však 
človek, ktorý nachádza hlboké vnútorné uspokojenie z matematického umenia.  

 Matematika bude vždy meradlom hĺbky ľudského myslenia. 
Do vedy môžu hovoriť len srdcia zapálené pre dobrú vec.  

Len vnútorné nefalšované nadšenie sa prenáša  
na ďalšie generácie.   

Matematika má pre mňa  v sebe toľko estetických prvkov,  
ako výtvarné umenie. Keď niečo pochopím, čo som doteraz   
len málo rozumel, mám rovnaký pocit zadosťučinenia   
ako umelec z vydareného diela.   

Len premýšľajte. A nielen o matematike. O všetkom. 
Ja by som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrácali ideály.      

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/math_nszeit/SS03/vortraege/verfolgt/pictures/Schwarz_Stefan[1].jpg&imgrefurl=http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/math_nszeit/SS03/vortraege/verfolgt/&usg=__BKn3VGkR7ARqfaLyWbBzfRPSsqs=&h=326&w=268&sz=7&hl=sk&start=140&um=1&tbnid=It9n4HdHJdMWqM:&tbnh=118&tbnw=97&prev=/images?q=%C5%A0TEFAN+SCHWARZ&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=120&um=1
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Alcuin z Yorku – bystrý mladík stredoveku 
 

Veľmi staré úlohy  
Asi poznáte príhodu o vlkovi, koze a hlávke kapusty a ich prevoze cez rieku za daných podmienok. 

Táto úloha je veľmi stará. Nachádza sa aj v spise Úlohy na bystrenie rozumu mladých,  

už z 8. storočia. Autorom tejto práce, ktorá obsahuje napríklad aj úlohy o psovi a králikovi,  

o sto mericiach pšenice a ďalšie je Alcuin z Yorku (asi 735 – 804) učiteľ, filozofi básnik na dvore 

Karola Veľkého (747 – 814) v Aachene okolo roku 781. Jeho latinské meno Alcuin (Albinus) 

pochádza z keltského Alh-win, čo znamená priateľ chrámu. 

 

Doba a prostredie 
York je arcibiskupské sídlo so starou kultúrnou tradíciou a známou 

kláštornou školou. Tam sa okolo roku 735 narodil anglosaský učenec 

Alcuin. Vyštudoval a potom prednášal v miestnom kláštore. Od roku 781 

viedol kultúrne a školské záležitosti panovníka (od roku 768) Karola 

Veľkého, šíril v jeho ríši vzdelanie (elementárne, artistické i teologické). 

Základom boli modlitby, žalmy a spev, sedem slobodných umení 

(gramatika, rétorika, logika, aritmetika, geometria, hudba, astronómia), 

Biblia a komentáre cirkevných Otcov. Cieľom bolo spoznať spájať 

kresťanský obsah s klasickými znalosťami. Metódou boli otázky  

a odpovede s ohľadom na proces vnímania, pamäti a obrazotvornosti. 

Jednou zo zásad bola myšlienka: Rozumne sa pýtať, znamená vyučovať. Alcuin spísal traktáty  

o gramatike, rétorike, dialektike i muzike, filozofické a teologické spisy i pojednania z  histórie. 

Zvlášť vnímal logiku ako umenie rozumu, ktoré usporadúva poznanie javov ľudských i božských. 

Radil cisárovi aj v politických otázkach. Od roku 796 bol opátom v kláštore sv. Martina v Tours, 

kde vybudoval úspešnú školu pre šírenie vzdelanosti vo Francúzsku. Alcuin z Yorku zomrel   

19. 5. 804 a jeho telo je pochované v kláštornom kostole v Tours. 

 

Bystrý um 
Už spomínaný spis Úlohy na bystrenie umu mladých (Propositiones ad acuendos iuvenes)  

je zbierkou 53 počtárskych úloh. V nej je ukázané  napríklad riešenie úlohy ako rozdeliť 100 mincí 

medzi 100 osôb, aby muži dostali po troch, ženy po dvoch a každé dve deti spolu po jednej minci. 

Alcuin uvádza riešenie, podľa ktorého bolo zo 100 osôb 11 mužov, 15 žien a 74 detí. Iné z ďalších 

päť riešení neuvádzal. (Vy poznáte tieto ďalšie riešenia, v podstate rovnice o dvoch neznámych 

v množine prirodzených čísel?)  Súčasťou tejto zbierky sú aj zadania na postupnosti (napr. o počte 

holubov na 100 priečkovom rebríku, ak na jednotlivých priečkach holuby sedia postupne v počte 1, 

2, 3,....,100), výpočet obsahov, ale aj zadania kombinatorických úloh i rôzne výpočtové zadania  

a úlohy s nematematickou  základnou úvahou. 

 

Historické zázemie 
Karolínska renesancia priniesla oživenie vzdelávania v starších 

kláštorných školách a začínajúcich školách pri katedrálach. Írsky mních 

Alcuin z Yorku usporiadal zásadné výroky autorít  (Beda Venerabilis, 

Isidor, Boethius, Augustín, Cicero) pre školské potreby. Prispel k celkovej 

obnove a reforme vzdelania vo Franskej ríši (Karol Veľký sa stal cisárom 

v Ríme roku 800). Ukazuje sa, že aj podnety zo začiatku stredoveku,  

ktoré sú ešte stále súčasťou školskej matematiky, patria k európskemu 

kultúrnemu dedičstvu a vytvárajú historické korene rôznych 

matematických disciplín.                                   
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Honoré de BALZAC 

(20. 5. 1799 – 18.8.1850) 
Francúzsky románopisec, vlastným menom Bernard-François 

Balssa, na rozhraní romantizmu a realizmu za 20 rokov napísal 

skoro 100 románov (napr. Šagrénova koža, Tridsaťročná, Plukovník 

Chabert, Vidiecky lekár, E. Grandetová, Hľadanie absolútna, Otec 

Goriot, Stará panna, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán, Sedliaci, 

Sestrenica Beta, Bratranec Pons, Poslanec z Arcis) a množstvo 

poviedok a esejí. Písal pre zárobok, stal sa „robotníkom pera“  

a priekopníkom literárneho kritického realizmu. Ľudská komédia – 

románový cyklus vystihujúci rôznorodé ľudské charaktery 

s ich skrytými predstavami mal vytvoriť systematický obraz 

spoločenského života svojej doby. V škole nebol 

poriadnym žiakom, študoval právo, pôsobil ako 

notár, ale vynikol hektickou literárnou tvorbou. 

Mizerný podnikateľ a vytrvalý spisovateľ sa pokúsil aj o sebevraždu. 

  

Z myšlienok 
 

 Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš. Pretože prídu veľmi skoro dni, kedy to bude 
ďaleko horšie: budeš pre zmenu chcieť a potom už nebudeš môcť. 

 Som rád že som sa naučil hovoriť pravdu, teraz mi zostáva už len naučiť sa 
ju aj počúvať. 

 Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť. 

 Sláva je jed, ktorý je nevyhnutné brať po malých dávkach. 

 Človek získava na sile tým, že sa vie priznať aj ku svojim slabostiam. 

 Ak sa niečo robí, má sa to robiť poriadne, aj keď je to streštené. 

 Statočnosť sa nedá deliť na časti. Buď je, alebo nie je. 

 Bez veľkej vôle neexistujú veľké talenty. 

 Vedomosti sú len malou časťou múdrosti. 

 Zdravý človek je len zle vyšetrený pacient. 

 Láska žije len z dôvery. 

 Prax je previerkou teórie. 

 Pre srdce neexistujú "malé" veci.                            

 
 

 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balzac.jpg
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Charles AZNAVOUR 
(22. 5. 1924 − 1. 10. 2018) 
 

Arménsko-francúzský šansoniér, spevák, pesničkár, 

textár, herec, diplomat a podnikateľ sa narodil sa v Paríži 

ako Shahnour Varenagh AZNAVOURIAN 

arménskym rodičom, ktorí utiekli z vlasti pred 

genocídou. Jeho hudobná kariéra trvala neuveriteľných 

80 rokov. Počas nej skomponoval viac ako 1000 piesní, 

hral v desiatkach filmov a vystupoval v 94 krajinách 

sveta. Svoje piesne spieval a nahrával v ôsmich 

jazykoch. Charizmatický spevák, prezývaný "francúzsky 

Sinatra" či "Napoleon šansónu" (kvôli svojmu nízkemu 

vzrastu), mal vďaka svojej viacjazyčnej tvorbe fanúšikov 

na celom svete a za celú svoju kariéru predal viac ako 

180 miliónov platní a CD nosičov. V ankete televízie 

CNN bol menovaný Najväčším umelcom 20. storočia. 

Bol držiteľom mnohých cien a vyznamenaní (Zlatý lev, 

Cézar, Rád čestnej légie a iné).                                           

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour 

 
 

 
Zmieril som sa s tým, čomu sa hovorí osud. Po všetkom tom zle, ktoré priniesol môjmu národu, sa ku mne 

zachoval celkom dobre. Ale zostáva mu ešte urobiť veľa, aby pomohol tým, ktorí čakajú ešte na jednu šancu. 

Hudba je univerzální, cestuje napříč kontinenty, osloví skoro každého, 
ale marná sláva, nedokáže vyprávět příběh. A zpívané slovo, to už je nějaká síla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xut0K0XUVyc 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7DHxtPHWg 

 https://www.youtube.com/watch?v=HY5HYyHMTDQ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour
https://www.youtube.com/watch?v=xut0K0XUVyc
https://www.youtube.com/watch?v=5B7DHxtPHWg
https://www.youtube.com/watch?v=HY5HYyHMTDQ
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Gilbert Keith CHESTERTON 
(29. 5. 1874 – 14. 6. 1936) 

Byl velmi tlustý, velmi rozpačitý a velmi živý; ohromné 

těleso s dětskými kudrnami, mušketýrskými kníry  

a bohémskou mašlí pod celou soustavou brad  

a podbradků. A přece tato rozložitá tělesnost jaksi 

odpovídala neobyčejnému a subtilnímu duchu, který ji až po tyto dny tak 

vydatně oživoval: duchu zároveň hravému a rytířskému, nezbednému a 

nesmírně moudrému, duchu básník a humoristy, polemika, filosofa, fantasty 

a hluboce věřícího bojovného katolíka… Jeho nevyčerpatelná paradoxie byla 

v tom, že vyslovoval myšlenky téměř samozřejmé; že vesel a zplna hrdla 

velebil věci, které náleží mezi pět švestek obyčejného lidského života, jako je domov, víra, demokracie, 

 řád a důvěra… Nejvážnější pravdy, nejvznešenější výzvy vysypával ze svého hravého a laskavého humoru; 

byl to skotačící filosof, který metal kozelce ze samé radosti, že má co dělat s pravdou a vážností nesmrtelné 

člověčiny… Hájil prostotu a konservativnost lidského života s nejskvělejší genialitou poety a apoštola 

zároveň. I jeho dílo je, řečeno ve zkratce, veliká apologie náboženství a katolicismu. Ale nemluvil jako 

ponurý kazatel, nýbrž jako veselý věřící, kterým šije optimismus…Nevíme, jak je v nebesích odměňován 

humor; ale je-li tam pro něj sebemenší čestné místo, pak Gilbert Keith Chesterton, Angličan, zasluhuje 

nějaké stupně blahoslavenství, jehož svátek by na věky mohl slavit veškeren lidský svět bez rozdílu věr.                                                         
(K. Čapek, Lidové noviny 16.6.1936) 

Z myšlienok 
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 volná 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 toho, čo je, nevyplýva, prečo to je, ba ani prečo je to tak a nie inak. 
 V porovnaní s ničím je každé niečo niečím báječným. 
 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. 
 S najhlbším tajomstvom kresťanskej viery je to  

ako so slnkom: Nemôžeme sa naň dívať,  
ale v jeho svetle vidíš všetko ostatné. 

 Mlčanie je niekedy jediná odpoveď.                 
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Leo SZILARD  
(11.2.1898 – 30.5.1964) 

 

Americký fyzik maďarského pôvodu, najstarší 

syn úspešného židovského inžiniera, patril 

do skupiny známych fyzikov a matematikov 

z Budapešti (Paul Erdős, Edward Teller, John 

von Neumann a Eugene Paul Wigner). 

                Mali prezývku „Marťania“. 

Trinásťročný Leo sa zaujímal o fyziku. Začal študovať na Technickej 

univerzite v Budapešti. V roku 1919 odišiel do Berlína na Technickú 

univerzitu, v roku 1921 za zapísal na Berlínsku univerzitu.  V rokoch 

1925−32 pôsobil na univerzite v Berlíně. V roku 1933 odišiel 

do Anglicka. V rokoch 1939−42 bol na Columbia University  

(New York). V roku 1942 sa presťahoval do Chicaga a od februára 1942 do júla 1946 pracoval  

v Metalurgickom laboratóriu. Toto laboratórium bolo jedným z vedúcich pracovísk pre projekt 

Manhattan. Od roku 1946 sa stal profesorom na University of Chicago, pôsobil v oblasti biofyziky  

a molekulárnej biológie.                                                                  https://wikisofia.cz/wiki/Leo_Szilard 

Z myšlienok a diela 
V roku 1922 predložil dizertačnú prácu: „Pokles entropie v termodynamickej sústave pod vplyvom 

inteligentnej bytosti,“ ktorá skúmala a v podstate aj popisovala súvislosť medzi informáciou  

a druhým termodynamickým zákonom.  
 

Medzi rokmi 1925 až 1933 vytvoril viacero patentov, z toho osem spolu s Albertom Einsteinom. 

Roku 1929 si dal patentovať urýchľovač častíc, a v roku 1931 elektrónový mikroskop. 
 

Szilard vedel: keby existoval prvok, ktorý uvoľní dva neutróny po tom ako jeden pohltí, a ktorý  

je dostatočne nestabilný, tak s týmto prvkom by bolo možné vytvoriť reťazovú reakciu, ak by sa  

z neho podarilo získať kritické množstvo. V New Yorku na Kolumbijskej 

univerzite pracoval na neutrónových emisiách. Začal skúmať urán.  

V januári roku 1939 sa dozvedel že v Nemecku došlo k štiepeniu uránu  

a že sa rozpadá na dve jadrá, pravdepodobne s menším počtom 

neutrónov. V júli 1939 spolu s A. Einsteinom a E. Tellerom napísal list 

americkému prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi.  
 

Dňa 2. decembra 1942 Fermi, Szilárd a ostatní spolupracovníci predstavili prvú nukleárnu reťazovú 

reakciu. Stalo sa tak na Chicagskej univerzite, v reaktore postavenom v podzemí štadióna. Tento 

úspešný pokus potvrdil Szilárdovu myšlienku, že atómovú energiu je možné využiť. 
 

Oponoval jsem proti použití té zbraně ze všech svých sil,  
ale nejspíš ne tak efektivně, jak bych si býval přál... 
Použití atomových zbraní proti Japonsku je jedním 
z největších omylů v historii. 
Nemusíš byť šikovnejší ako ostatní, len musíš s tým prísť  
o deň skôr.  

I když přijmeme zásadu skutečné demokracie, že pitomec má stejnou cenu 
 jako nadaný člověk, je třeba zajít o krok dále a připustit,  

že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk. 
Keď vedec niečo povie, jeho kolegovia sa musia pýtať sami seba, či je to pravda. 
Keď politik niečo povie, jeho kolegovia sa musia v prvom rade opýtať:  
„Prečo to hovorí?                                                                                                                                                                          

https://wikisofia.cz/wiki/Leo_Szilard

