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Úvod
Úžasnú konštrukciu matematiky a jej užitočných výpočtových postupov vytvárali
ľudia, smrteľníci svojej doby. Pri spomienke na nich sú vhodné aspoň základné údaje
z ich života a vedeckej činnosti. Niektoré z nich prináša aj tento spomienkový súbor.
Krátke životopisné medailóny o významných matematikoch, ktorí majú
v jednotlivých mesiacoch školského roka 2021/2022 „okrúhle“ výročie narodenia
alebo úmrtia (deliteľné piatimi), môžu spestriť nejednu vyučovaciu hodinu
matematiky. Určite tieto literárne podobenky nie sú vyčerpávajúcim prehľadom
života a diela spomínaných význačných matematikov. Majú za cieľ iba skromne
pripomenúť ľudské osobnosti tých, ktorí mali radi matematický spôsob premýšľania.
Aj profesionálna matematická činnosť je sprevádzaná ľudským temperamentom,
túžbami a predstavami, dlhodobým úsilím i trvalými zásadami.
Príležitostnou spomienkou na ľudí spojených s rozvojom matematických disciplín
môžu učitelia školskej matematiky prispieť k hlboko ľudskej motivácii našich žiakov
pre trvalú výstavbu zušľachťujúcej matematickej kultúry.

Obsah
(životopisné medailóny)

Cardano
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Turing
Ak sa dôvernejšie zoznámite s tvorcami a šíriteľmi matematickej kultúry,
ktorí prispeli k zušľachteniu premýšľania vo svojej dobe a zanechali trvalú stopu
pre celú históriu ľudstva, možno aj vás podnieti inšpirácia pre šírenie a požívanie
matematickej kultúry v súčasnosti.
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Geronimo CARDANO - nezvyčajný lekár
s matematickým talentom
Trvalé označenia
S jeho menom sú spojené pojmy Cardanov kĺb - spojka, Cardanov hriadeľ, Cardanov
záves, ale aj Cardanov vzorec. Prvé dva pojmy sa viažu k technickým zariadeniam
pre prevod točivého pohybu, Cardanov záves umožňuje zachovať stálu rovinu rotácie
telesa a využíva sa pre zotrvačníky. Do matematiky patrí Cardanov vzorec
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x3 + px = q. Aký životný osud mal Geronimo Cardano (1501–1576), syn
talianskeho právnika, ktorý bol za svojho života uznávaným lekárom a po smrti
oceňovaný ako matematik a mechanik?
Zákruty života
Narodil sa ako nemanželský syn, v Pávii, 24. 9. 1501. Vyštudoval
medicínu na univerzite v Padove. Postupne sa stal jedným
z najznámejších lekárov svojej doby. Popísal spôsoby liečby
mnohých chorôb. Bol profesorom v Miláne a Bologni. Spojil
lekárske povolanie, matematický talent a fyzikálne myslenie.
Napísal viac ako 200 prác z medicíny, matematiky, fyziky
i filozofie. Zostavoval však aj horoskopy, zaoberal sa alchýmiou.
Mal nestálu povahu, encyklopedické vedomosti a bol poverčivý.
Jeho životné osudy boli až tragické ( r. 1546 mu zomrela
manželka, r. 1560 bol sťatý jeho 26 ročný syn za otrávenie svojej ženy). Druhý syn
sa stal tulákom a dokonca olúpil aj svojho otca. Samotný Cardano bol v roku 1570
uväznený a skonfiškovali mu majetok. Z penzie svojho otca dožil v Ríme, kde spísal
vlastný životopis a zoznam svojich prác. Zomrel 21. 9. 1576.
Matematický zápas
V spise Veľké umenie - Ars Magna uviedol (1545) už spomínané
riešenie rovnice tretieho stupňa. Tým sa dostal Cardano
do sporu s Niccolom Fontanom (asi 1499-1557), prezývaným
Tartaglia (čo znamená Koktavý). Ten totiž poznal všeobecný
postup riešenia a nechcel ho uverejniť. Vyhrával pomocou
svojich vedomostí v tom čase "matematické súboje", v ktorých
riešil s protivníkom dohodnutý počet úloh. V roku 1539
Tartaglia prezradil Cardanovi metódu, no nepodal dôkaz
a žiadal ho, aby postup nezverejňoval. Ale Cardano sa z rukopisu Scipiona del Ferra
(1465-1526) dozvedel, že ten asi v roku 1500 našiel metódu výpočtu koreňa rovnice
x3 + ax = b a tak sa necítil zaviazaný dodržať sľub, daný Tartagliovi. Uverejnil aj to,
že riešenie objavil Scipio del Ferro a nezávisle aj Niccolo Tartaglia. Tak sa pre vec
rozumu a srdca učenci pohádali. Správne matematické myšlienky nám však zostali
nepoškvrnené.
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Nové poznatky
Spis Veľké umenie alebo o pravidlách algebry bol v Európe prvým tlačeným dielom,
ktoré prinieslo po dlhej dobe nové matematické výsledky. Obsahoval aj výpočty
jedného z najschopnejších Cardanových žiakov. Lodovico Ferrari (1522 - 1565),
vtedy ešte len dvadsaťtriročný, našiel riešenie pre všeobecnú bikvadratickú rovnicu
i pre rovnice štvrtého stupňa. Cardano prvý poznal,
že kvadratická rovnica má vždy dva korene. Systematicky
študoval vzťahy medzi koreňmi a koeficientmi rovníc.
Vytušil, že sú aj imaginárne korene. V práci Praktiká všeobecnej
aritmetiky (1539) pripravil učebnicu pre riešenie úloh
z praktického života. Neskoro po jeho smrti, až v roku 1663,
uverejnili jeho prácu Kniha o hre s kockami. Bola napísaná
už v roku 1526, v nej sú prvé formulácie niektorých úvah
o pravdepodobnosti.
Učený lekár Geronimo Cardano, napriek svojim nedostatkom a niektorým
podivným spôsobom, sa zaradil medzi úspešných matematikov a šíriteľov
matematického poznania. Svojimi životnými skúsenosťami doložil slová:
Lepšie zamlčať sto vecí, ktoré bolo treba povedať, než povedať jednu takú,
čo sa patrilo zamlčať.
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Evariste GALOIS – veľmi divný chlapčisko
Zastrelený matematik
Ticho májového rána v lesíku neďaleko Paríža prerušili dva výstrely.
Po „čestnom“ súboji našli 30. mája 1832 ťažko zraneného mladíka. Po prevezení
do nemocnice, na druhý deň zomrel. Menoval sa Evariste Galois (1811–1832).
Málokto vtedy vedel, že zomrel človek, ktorý významne zasiahol
do matematického poznania. Vedeli, že zahynul odvážny republikán, zapletený
do politických sporov svojej doby. Skoro nikto netušil, že Evariste Galois pripravil
kľúč pre modernú algebru tým, že pochopil podstatu nových vzťahov medzi celými
triedami matematických prvkov a operáciami s nimi. Jeho zjednocujúci pohľad
a nová idea v otázke riešiteľnosti algebraických rovníc patria k významným objavom
matematiky 19. storočia.
Odhalený talent
V Bourg-la-Reine, mestečku neďaleko Paríža sa 25. októbra 1811
narodil Evariste Galois. Vychovávala ho matka – Mária
Adelaide, ambiciózna osoba, so silným charakterom a obdivom
pre antickú kultúru. Starostlivo pripravila syna na skúšky do
štvrtej triedy Lýcea Ľudovíta Veľkého. Dvanásťročný Evariste
začal vážne študovať vedy prírodné i humanitné. Čoskoro ho očarila krása
matematiky. Učebnicu Základy geometrie zvládol za niekoľko dní. Zahĺbil sa do
algebraických prác významných matematikov vtedajšej doby – Lagrangea,
Cauchyho, Gaussa, Jacobiho. Vytušil, že odhalením štruktúry sa objasnia ťažko
pochopiteľné detaily. Zaľúbil sa do sveta symbolov a vzorcov.
Profesor Richard odhalil jeho talent pre matematickú prácu, podporil záujem
o vedeckú činnosť, odporučil publikovať prvé výsledky. Galoisova prvotina Dôkaz
jednej vety o periodických reťazových zlomkoch vyšla v Análoch pre matematiku
pre rok 1828/29. Evariste Galois sa začal cítiť matematikom. No napriek tomu
už po druhý raz neuspel na prijímacích skúškach do Polytechnickej školy. Jeho
temperament a nechuť nechať sa skúšať primitívnymi otázkami spôsobili, že situáciu
pri skúškach nezvládol. Povrávalo sa, že dokonca hodil špongiu do skúšajúceho.
V júli 1829 zomrel Evaristovi tragicky otec. Na radu svojho profesora odišiel
Galois študovať na školu, ktorá pripravovala vychovávateľov a učiteľov pre
kráľovské lýceá. Tu skúšky urobil, i keď vyjadrenia niektorých profesorov neboli
zvlášť priaznivé. Profesor matematiky Leroy sa však o Galoisovi vyjadril: „...občas
sa vyjadruje veľmi nezrozumiteľne, ale je veľmi inteligentný a prejavuje prekvapujúce
schopnosti pre vedeckú prácu...“ Galois poslal vedecké pojednanie do súťaže
vypísanej Akadémiou v Paríži. Práca sa stratila, zostala bez vyjadrenia. Evariste
ťažko znášal nezáujem o výsledky svojho snaženia. Príliš skoro spoznal, akú radosť
i utrpenie poskytuje tvorivá práca. Nepokoj ducha ho hnal do vírov života. Útechu
nachádzal v milovanej matematike.
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Vylúčený a väznený
Mladý Evariste, bledý chlapec s melancholickým výrazom
tváre, mal úprimný vzťah k vede a veľkú lásku po slobode
a demokracii. Jeho prudká a vášnivá povaha spájala
smelosť mysle i odvahu činu. Revolučné udalosti roku
1830 vo Francúzsku neprešli jeho životom bez účinku.
Júlová revolúcia parížskeho ľudu proti vláde Bourbonov
umožnila nástup liberálnejšej buržoázii. Temperamentný
Galois sa zapojil do politického boja na ľavom krídle
republikánskeho Združenia Priatelia ľudu. Článkom
v novinách zaútočil na riaditeľa školy pre jeho
bezcharakterný postoj v revolučných dňoch. Verejne
vystupoval na zhromaždení republikánov, vstúpil do delostrelectva národnej gardy.
Bol za to vylúčený zo školy.
Dvakrát bol uväznený. Za účasť na manifestácii 14. júla 1831, keď bol na čele asi
600 manifestantov, oblečený v uniforme vtedy už zakázanej národnej gardy,
s karabínou a dýkou, dostal trest deviatich mesiacov väzenia. Na slobodu sa dostal
koncom apríla 1832. Ojedinelé milostné dobrodružstvo vyvrcholilo nečakaným
súbojom, možno aj za prispenia polície. Evariste Galois v liste na rozlúčku píše:
...umieram ako obeť nečestnej ženy; stal som sa obeťou hanebného obviňovania...
veľmi som túžil, aby som oddal život za dobrú vec... Zomrel príliš mladý.
Radikálny postup
Za svojho života nebol Galois známy ako matematik. Vedelo sa, že v matematike
„podniká“, ale výsledky nikto neocenil. Z jeho matematických prác sa zachovalo
asi 60 strán textu. V nich je ukryté odhalenie, že s každou algebraickou rovnicou
je zviazaná určitá grupa transformácií, ktorá určuje, či korene uvažovanej rovnice
možno alebo nemožno vyjadriť v radikáloch, t.j. pomocou súčtu, rozdielu, násobku,
podielu, umocnenia a odmocnenia jednotlivých koeficientov rovnice. Evariste
Galois našiel nevyhnutnú a postačujúcu podmienku, ktorú musia spĺňať rovnice
daného stupňa, aby boli riešiteľné pomocou radikálov.
Galois chcel spojiť túžbu po vedeckej pravde v matematike s revolučným
zápasom republikána za ideu sociálnej spravodlivosti a všeobecného blaha.
O význame oboch nepochyboval. V listoch priateľovi píše: ...možno niektorí ľudia sa
narodili preto, aby robili dobre, no nikdy sa im nenaskytne na to príležitosť. Zrejme
k nim patrím... Ak niekto chce byť vedcom, má byť iba vedcom, ale moje srdce sa vždy
búri proti rozumu...
V poslednom liste, pred smrťou, Evariste píše: ...urobil som niekoľko nových
objavov v oblasti analýzy... pracoval som nielen na týchto problémoch... V svojom
živote som často uvádzal výsledky, s ktorými som si nebol ešte absolútne istý.
Ale všetko, čo som tu napísal, je výslednicou hlbokých úvah a veľmi mi záleží,
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aby ma nikto nemohol podozrievať, že uvádzam výsledky a nemôžem ich zodpovedne
odôvodniť... Opravy a doplnky posledných matematických textov obsahujú zúfalú
poznámku: Nezostáva mi už čas.
Princíp a podstata teórie grúp
Trvalý význam Galoisových matematických myšlienok
spoznali až neskôr. V roku 1846 francúzsky matematik
Liouville uverejnil väčšinu jeho prác a v roku 1870 pochopil
a vyzdvihol význam Galoisovej teórie vynikajúci matematik
Camille Jordan. I keď Galois príliš rýchlo formuloval svoje
myšlienky a zanechal mnoho zásadných odpovedí
bez dostatočných dôkazov, nástojčivo odhaľoval princípy
a metódy teórie grúp, ktoré sa dnes uplatňujú v celom
ľudskom poznaní.
Hrali ste sa niekedy s Rubikovou kockou? Ak budete skúmať matematickú
podstatu toho čarovného „vrtenia“ kocky, dozviete sa, že je príkladom využitia
grupových vlastností. Pozoruhodné zákonitosti z teórie grúp odhalil a prvý raz účinne
použil pri riešení matematického problému Evariste Galois.
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Gottfried Wilhelm LEIBNIZ – človek ducha a skrytých síl
Všade je život
Svet chápal ako nahromadenie božích pohľadov. Dobrota núti Boha k tvoreniu.
Dobrota spojená s múdrosťou ho vedie k tomu, aby vytváral to najlepšie. Náš svet
je svetom najdokonalejším. Gottfried Wilhelm Leibniz (1.7.1646 – 14.11.1716),
posledný polyhistor, nemecký učenec a organizátor vedeckého života, uznával
princíp pluralizmu a individuality. Jeho monády – silové duchovné jednotky bytia
tvoria základ všetkého. Živá a neživá príroda sú spojené. Celá príroda je plná života.
Mŕtve musí byť pochopené zo živého.
Univerzálny bádateľ
Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi tvorcami pojmov
a znakov v matematike je uvedené G.W. Leibniz, meno
zvlášť nadaného všestranného učenca, ktorý veľmi
citlivo chápal súlad medzi obsahom a formou pre
matematický zápis a symboliku. Zaviedol napr. symbol
pre delenie :, pre násobenie ., pre diferenciál dx, pre
integrál  a celý rad ďalších. Výsledky svojich prác
odovzdával s myšlienkou: Usiloval som sa písať tak, aby študujúci mohol vždy vidieť
vnútorný základ študovaného predmetu, aby mohol objaviť zdroj objavu a teda do
všetkého vniknúť tak, ako keby to bol vymyslel sám.
Vyštudoval matematiku, filozofiu i právo. Pôsobil ako diplomat, dvorný radca
i knihovník. Debatoval a dopisoval si s významnými osobnosťami vedy a politiky
vtedajšieho sveta. Zachovalo sa najmenej 15 tisíc jeho listov. Zaoberal sa aj históriou,
lingvistikou, geológiou, teológiou. Písal filozofické úvahy i právne úvahy. Získal
povesť univerzálneho génia.
Svoje prvé matematické dielo vypracoval pod názvom
Kombinatorické umenie (1666). Z jeho myšlienky, že je
nedôstojné pre nadaného človeka,
aby ako otrok strácal hodiny života pri výpočtoch, ktoré
určite bolo možné zveriť ľubovoľnej osobe, pokiaľ by pre
to použila stroj, vyplynula snaha skonštruovať lepší počítací
stroj ako Pascalov z roku 1641. Leibniz zostavil stroj, ktorý
nielen sčitoval a odčitoval, ale aj násobil a delil. Predviedol
ho v roku 1643 v Paríži. V Londýne mal s ním technické problémy, ale aj tak získal
členstvo v Kráľovskej spoločnosti. Neskôr počítací stroj zlepšoval a dosiahol, že sa
na ňom dalo i umocňovať a hľadať aj druhú i tretiu odmocninu. Tak sa stal Leibniz
predchodcom počítačovej éry ľudstva.
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Všeobecnosť úvah i argumentácie
Gottfried Leibniz bol fascinovaný myšlienkou vytvoriť
univerzálny jazyk, všeobecný myšlienkový algoritmus, ktorým by
získaval správnu odpoveď na každú otázku. Vždy si všímal
funkčné závislosti, systematicky sa zamýšľal nad vlastnosťami
matematických funkcií. Odhalil, že je možné vyjadriť konečné
ako nekonečný súčet veličín nekonečne malých. Som natoľko pre
aktuálne nekonečno, že namiesto, aby som pripustil, že sa ho
príroda desí, ako sa bežne hovorí, som presvedčený, že ho má v obľube všade,
aby lepšie zdôraznila dokonalosti svojho tvorcu. Medzi rokmi 1673–1676 objavil
diferenciálny a integrálny počet. Svoje výsledky publikoval až v diele Nová metóda
o najväčších a najmenších veličinách (1684) a neskôr O skrytej geometrii a analýze
nedeliteľných a nekonečných veličín (1686). Jeho terminológia a symbolika sa ujala.
Ďalší učenci rozvinuli celú teóriu a jej aplikácie.
Ako jeden z najvzdelanejších mysliteľov doby Leibniz klasifikoval prvky
ľudského myslenia. Prispel k základom modernej matematickej logiky, má podiel
na objave teórie determinantov. Bol autorom niekoľkých technických vynálezov
(napr. pumpy na odsávanie vody zo šachiet). Dal podnet pre vytvorenie akadémií
vied v Prusku i v Rusku. V roku 1700 sa stal prvým predsedom Akadémie vied
v Berlíne.
Filozof zjednocovania
Spojenie filozofie so špeciálnymi vedami, ich vzájomné
obohacovanie bolo vždy pre Leibnizove myslenie
charakteristické. Hľadal jednotu a harmóniu. Chcel
porozumieť podstate vesmíru. Hľadal pravdu faktov i pravdu
rozumu. Veril v rozumovú poznateľnosť celej skutočnosti.
Pohyb a vývoj považoval za podstatnú charakteristiku sveta,
v ktorom žijeme. Sformuloval niektoré vývojové myšlienky
v biológii, geológii i kozmológii. Naznačil myšlienkovú cestu
k dialektike. Vo filozofii i v bežnom živote
sa snažil zjednocovať všetko kladné
a užitočné. Hľadal cesty pre zmierňovanie
protikladov, napríklad aj náboženstva s rozumom, aby zlúčil
premýšľanie so zbožnosťou. Robil vedu pre človeka.
Z odkazu
Ľudskú stránku tohto posla vedy a filozofie charakterizujú aj jeho slová:
 Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pracoval nie podľa
cudzích myšlienok, ale podľa vlastných sklonov.
 Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď uvažujem, či by sa z toho nedalo niečo
vyťažiť pre život.
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I keď patrím k tým, ktorí sa dôkladne zaoberali matematikou, neprestal som od
svojej mladosti uvažovať i filozofii, pretože sa mi zdalo, že má prostriedky pre
to, aby sa jasnými dôkazmi zistilo niečo spoľahlivé.
 Tí, ktorí sa radi zaoberajú detailmi vedy, opovrhujú abstrakciou a všeobecným
výskumom. Tí, ktorí prehlbujú princípy, zriedka vniknú do jednotlivostí. Ja si
vážim rovnako obidve, lebo som zistil, že analýza princípov slúži na vyjadrenie
detailov.
 Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej
a neuvedomenej aritmetiky... Hudba je radosť duše,
ktorá robí výpočty, sama si toho nevšímajúc.
 Dával som prednosť vede a umeniu, pretože ony
neustále zvyšujú slávu božiu a ľudské blaho... veda
a remeslo sú skutočnými pokladmi ľudského rodu,
pretože pomocou nich umenie premáha prírodu
a civilizované národy sa líšia od barbarských... Od
detstva som mal rád vedu, zaoberal som sa ňou a mal
som šťastie...


Gottfried Wilhelm Leibniz bol nesporne epochálnym zjavom európskej vedy,
zmierovateľ protikladov, túžiaci po harmónii národnej, náboženskej i všeobecne
myšlienkovej, ústiacej do hlboko ľudskej spolupráce.
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Štefan SCHWARZ - rozhľadený matematik
v dimenzii kultúry
Život s matematikou
Matematika ho začala baviť, keď mal asi trinásť–štrnásť rokov. Gymnázium
v rodnom Novom Meste nad Váhom absolvoval s vyznamenaním, preukázal
nadpriemerné vedomosti z matematiky. Na vysokoškolské štúdia odišiel do Prahy
(1932). Vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK (1936).
Získal právo vyučovať na československých stredných školách. Napísal dizertačnú
prácu, stal sa doktorom prírodných vied (1937). Zostal asistentom u prof. K. Petra,
bol jeho posledným doktorandom (1939). Hektická jar roku 1939 ho vrátila na
Slovensko, kde začal pôsobiť na SVŠT (docent r. 1946, profesor r. 1947, tu učil
do roku 1982), od 1943 aj na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity, kde sa
habilitoval prácou Teória pologrúp. Niekoľko mesiacov strávil v koncentračnom
tábore (1944–45). Akademikom SAV bol od roku 1953 (predseda SAV 1965–1970),
ČSAV od roku 1960. V rokoch 1966–1971 bol členom ÚV KSČ. Sám napísal:
Dostal som sa aj do nebezpečnej blízkosti politiky. V rokoch 1964–1988 bol
riaditeľom Matematického ústavu SAV. Matematika, to je kus môjho srdca i života.
Štefan Schwarz (18. 5. 1914 – 6. 12. 1996), vysokoškolský profesor matematiky,
vo svojich prvých vedeckých prácach študoval maximálne
grupy v periodických pologrupách a otázky rozložiteľnosti
polynómov na ireducibilné faktory nad konečnými telesami,
neskôr zasiahol do teórie konečných polí, booleovských
a stochastických matíc, harmonickej analýzy i teórie čísel.
Publikoval celý rad pôvodných vedeckých prác (osem
monografií a učebných textov, viac než 90 vedeckých
pojednaní a vyše 50 odborných statí). Ako ohlas mal okolo
700 citácií vo svetovej literatúre. V radoch učiteľov
matematiky boli obľúbené jeho publikácie O rovnicích
(Praha 1940), Algebraické čísla (Praha 1950), Základy náuky o riešení rovníc (Praha
1958). Bol na mnohých prednáškových pobytoch v Európe i zámorí. Viedol redakčnú
radu vedeckého matematického časopisu Mathematica Slovaca.
Matematická kultúra
Nechápal matematiku ako horu čísiel, ale ako spôsob myslenia. Matematické
poznatky sú súčasťou civilizačnej kultúry každej spoločnosti. Vnímal matematiku
ako istý druh duchovného športu, v ktorom sa vyžaduje nadväznosť a vytrvalosť.
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. Profesor Schwarz
bral svoju matematiku ako nevyčerpateľný zdroj predstáv a princípov pre účinné
vedecké teórie. Matematika dáva iným vedám svoje prepracované metódy myslenia,
ktoré umožňujú analýzu skrytých vlastností
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a vzájomných vzťahov... Podstatou matematiky je invencia... Jednou z podstatných čŕt
matematiky je jej abstraktnosť. Vždy vedel ukázať, ako matematické vedomosti
vyrastali z reality, z fyzikálnych otázok a technických problémov. Znalosť
teoretických riešení umožňuje praktické použitie. Matematika učí racionálnemu
spôsobu myslenia a vyjadrovania... Matematika umožňuje riešenie praktických úloh...
Matematiku nie je možné odlúčiť od iných predmetov.
Vyučovanie matematiky
Rád a zaujímavo prednášal. Vedel zaujať a upútať pozornosť.
Sršal neutíchajúcim záujmom o každú správnu matematiku,
pravidelne odhaľoval krásu zmatematizovaného sveta.
Ak sa niekto vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť
trpezlivosti a neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom
je v ňom zárodok matematika. Vedel, že učiteľ matematiky má poznať aj princípy
fyzikálneho myslenia a vnímať vzťah k experimentu. Podstatné je: kedy, prečo
a ako daný matematický postup vedie k cieľu. Všímal si a rozvažoval
aj nad metódami vyučovania: Učiť sa z kníh a živé slovo
je rozdiel.. Každé vyučovanie by sa malo začať
motiváciou... Matematická príprava sa začína na
základnej škole a prebieha celý život... Nijaký učiteľ,
ktorý sa vo vlastnom odbore systematicky a trvalo
nevzdeláva, nemôže byť dobrým učiteľom... Študent musí
prežívať spolu s učiteľom celý pochod objavovania...
Pokiaľ študent sám, bez pomoci, nezačne počítať a
päťkrát sa sám nezmýli, nebude látke nikdy poriadne
rozumieť... Metódy vyučovania by mali byť založené
na osobných skúsenostiach tých, ktorí matematiku sami
tvoria (t.j. objavujú, alebo znova objavujú).
Aj pre vyučovanie matematiky platí, že to nie sú iba poznatky, ale aj postupy,
ktorými boli dosiahnuté a ľudia, ktorí ich získali, aby sa každý občan díval
na matematiku ako na časť národnej kultúry a nie ako na strašiaka. Odporúčal
neustále poukazovať na historický vývin, vzťah k iným odborom, ponúkať
aj estetický a umelecký aspekt. Matematickú kultúru treba prenášať, vnášať,
sprostredkovať, prežívať.
Systém má začínať v škole
Bol presvedčený o tom, že pre každého človeka je potrebný istý druh všeobecnej
matematickej kultúry. Vznešene ponúkal aj definíciu: Matematicky civilizovaná
osoba nemusí byť matematický virtuóz. Je to však človek, ktorý nachádza hlboké
vnútorné uspokojenie z matematického umenia. Vedel, že už vyučovanie
na základných a stredných školách má priamu súvislosť s rozvojom kultúry celej
spoločnosti. Rozhodujúci vplyv na rozvoj matematickej kultúry majú stovky
tzv. neznámych učiteľov na základných a stredných školách, ktorí v každodennej
práci pripravujú budúcich študentov. Nečakané a podnetné je jeho priznanie: Stredná
škola a riešenie príkladov z Rozhledov vypestovali vo mne lásku k matematike.
12
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Následkom toho aj neskôr až vášnivo riešil problémy z časopisu The Americal
Mathematical Monthly. Profesor Schwarz uznal: Matematika bude vždy meradlom
hĺbky ľudského myslenia. Svojím učiteľským pôsobením sa stal príkladom, ako
prispievať k rozvoju matematickej kultúry. Aj priemerný matematik má tú výhodu,
že vie napr. systémovo myslieť bez toho, že by sa to explicitne učil. Veril v budúcnosť
širšieho i hlbšieho matematického vzdelania na našich školách. Bolo by veľmi zlým
vysvedčením pre nás, keby naši nasledovníci neboli lepší, ako sme boli my.
Uznanie za vedu
Mnohí čo ho poznali, uznávali jeho vedecký i pedagogický
formát, originálny učiteľský prístup, v ktorom odkrýval spôsob
vlastného myslenia a široké všeobecné i hlboké matematické
vzdelanie. Skoro všetci študenti (pedagogickým pôsobením
ovplyvnil vysokoškolskú výchovu stoviek inžinierov
a matematikov) priznávali neopakovateľné zážitky
z jeho prednášok, spolupracovníci oceňovali jeho rozmer
odborný i ľudský. 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.
Do vedy môžu hovoriť len srdcia zapálené pre dobrú vec. Len vnútorné nefalšované
nadšenie sa prenáša na ďalšie generácie. Profesor Schwarz bol prvým
slovenským matematikom, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie. Vyjadrené jednou
vetou prof. T. Šaláta: Akademik Š. Schwarz sa zapísal trvalým písmom
do dejín matematiky v našej vlasti.
Človek má premýšľať
Možno aj novinárom, ktorých nemal moc rád, raz naznačil: Každého treba
posudzovať z hľadiska doby, v ktorej žil a pracoval. Novinárka, ktorej sa stal
"obeťou", priznala, že stretla svojrázneho človeka a napísala: Mňa vždy upútal jeho
intelektuálny sarkazmus, cit pre iróniu a zmysel pre vtip. Úchvatne a s príťažlivou
ľahkosťou dokázal rozprávať "o svojej matematike". Prof. Schwarz sa nebál priznať:
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. Nielen novinári si môžu pamätať
Schwarzov svojský odkaz: Len premýšľajte.A nielen o matematike. O všetkom.
Profesorovo prianie
Opriem sa o rýľ a premýšľam. Aj to sú slová vysokoškolského
učiteľa, ktorý svojou celoživotnou vedeckou i pedagogickou
činnosťou osvedčil, že školská matematika môže byť zaujímavá
a dá sa jej rozumieť. Nielen tým, ktorí poznali a spomínajú
na profesora Štefana Schwarza, pripomínam jeho želanie:
Ja by som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrácali ideály.
Hlboké spoznávanie abstraktných matematických súvislostí
ponúka dotyk s nadčasovým duchovným Tajomstvom.
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Alfred TARSKI – priateľ jemnejších logických úvah
Teória pravdy
Sémantika je súhrn úvah, ktoré sa dotýkajú tých pojmov, ktoré vyjadrujú určité súvislosti medzi výrazmi jazyka a objektmi, stavmi alebo dejmi, na ktoré sa tieto výrazy
vzťahujú. Týmito slovami ozrejmil nový smer logických výskumov Alfred Tarski
(14. 1. 1902 – 26. 10. 1983), poľský matematik a logik, ktorý v priekopníckom diele
Pojem pravdy vo formalizovaných jazykoch (1933 poľsky, 1935/36 nemecky) položil
základy formálnej sémantiky. Zaoberal sa aj teóriou pravdy a logického vyplývania.
Veta je pravdivá, len ak existuje vecný stav (skutočnosť'), ktorý táto veta vyjadruje.
Aj takto možno definovať pravdu, lebo v súčasnej logike rozlišujeme pravdu
formálnu (v logike, matematike, ...) a pravdu materiálnu (napr. v experimentálnych
vedách).
Talentovaný študent
Už na strednej škole sa učil ruštinu, nemčinu, francúzštinu,
gréčtinu a latinčinu. Bol považovaný za výnimočného študenta,
ale z logiky jednotku nemal. Zo školských predmetov mal
najradšej biológiu. Univerzitné štúdium ukončil vo Varšave
(1924), dvadsaťpäťročný sa stal docentom. Od roku 1939 pôsobil
v USA, neskôr bol profesorom matematiky na Kalifornskej
univerzite v Berkeley (1946). Tu postupne vybudoval centrum
svetoznámej školy logiky. Alfred Tarski publikoval základné
vedecké práce z oblasti matematickej logiky, základov
matematiky, metamatematiky, sémantiky a metodológie deduktívnych vied. Napísal
viac než 150 pojednaní a 9 kníh. Zaoberal sa axiomatickou teóriou modelov, položil
základy formálnej sémantiky a metalogiky, ponúkal sémantickú teóriu pravdy.
Mal nezvyčajnú schopnosť vystihnúť zaujímavé problémy (jednoducho formulované
a široko aplikovateľné) a podnecovať výskum ich riešenia. Vždy chcel posúvať
hranice poznania, pozorne sledoval historický vývoj každej významnej myšlienky.
Sám ovplyvnil aj teóriu množín, teóriu formálnych systémov, algebraickú logiku
i univerzálne algebry, ale aj teóriu miery či základy geometrie. Stal sa členom
Národnej akadémie vied USA i poľskej Akadémie vied.
Význam logiky
Alfred Tarski presvedčoval, že logické pojmy a zákony prenikajú celú matematiku,
zahŕňajú mnohé špecifické matematické pojmy a sú aplikované
v matematických úsudkoch. Vhodnú symboliku v logike i matematike vnímal
ako neoceniteľný prostriedok pre väčšiu zrozumiteľnosť i presnosť jemnejších úvah.
Odporúčal hlbšie vedomosti zo základov modernej logiky. Logika spresňuje
a zjednocuje významy pojmov vo svojej vlastnej oblasti a zdôrazňuje nevyhnutnosť'
spresňovania a zjednocovania aj v iných odboroch. Tým vedie k možnosti lepšieho
porozumenia medzi tými, ktorí ho chcú dosiahnuť. Zdokonaľuje a zjemňuje nástroje
myslenia, robí ľudí kritickejšími a zmenšuje tak pravdepodobnosť toho, že budú pomýlení všetkými možnými pseudoúvahami. Prehĺbenie a rozšírenie vnímania logic14
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kých súvislostí môže prispieť k racionalizácii vzťahov medzi ľuďmi.
Rád a výborne prednášal. Zvažoval použitie termínov i značenie symbolikou.
Za dôležité pokladal správnosť, presnosť i stručnosť. Chcel, aby poslucháči
prednáške porozumeli, správne pochopili základné pojmy a vety. Ponúkal krásu
i eleganciu logicko-matematickej myšlienkovej výstavby. Matematika bola pre neho
vedou i umením. Kontakt so študentmi ho podnecoval!. Podieľal sa aj na príprave
stredoškolskej učebnice geometrie. Elementárna matematika, hlavne algebra, pre
jednoduchosť svojich pojmov a jednotný charakter svojich metód odvodzovania je
zvlášť vhodná pre uvádzanie príkladov na rôzne javy s logickou a metodologickou
povahou. Napísal knihu Úvod do logiky a metodológie deduktívnych vied (1936),
ktorá vyšla, okrem viacerých svetových jazykov, aj česky (Praha, Academia 1969).
Posúďte sami jej obsahovú úroveň i pedagogické kvality.
Šarmantný rozprávač
Bol večný nespokojenec. Stále žiadal od svojich asistentov
i spolupracovníkov nové a nové výsledky. Presadzoval okruh
svojich vedeckých záujmov. Bol sebavedomý a veril svojmu
vplyvu na ostatných. Udivoval sebadisciplínou, rozsiahlymi vedomosťami, rýchlym myslením, vytrvalosťou. Miloval klebety
a zaujímavé historky, vedel byť aj zlomyseľný. Bolo pre neho
jednoduchšie kritizovať než chváliť. Mal čaro rozprávača
sršiaceho šarmom a vtipom. Ľudia, ktorí ho poznali, ťažko oddeľovali od seba obdiv,
podráždenie, oddanosť, hnev či vďačnosť. Alfred Tarski bol človek družný
a spoločenský, ale bez hlbokých osobných vzťahov. K jeho skutočným priateľom
v Amerike patril J. C. McKinsey, v Poľsku L. Kolakowski (filozof) a C. Milosz
(básnik). Ako skoro každý Poliak, aj Tarski sa veľmi zaujímal o politiku, vo vnútropolitických záležitostiach možno patril k socialistom, ale v zahraničných sa prikláňal
ku konzervatívcom. Bol rád, že vznikla poľská Solidarita, podporoval hnutie za ľudské práva.
Bol jasnou hviezdou súhvezdia varšavských logikov a matematikov svojej doby.
Prispel k vybudovaniu jedného z najlepších svetových centier logického výskumu
v Berkeley. Patril k zakladateľom niekoľkých vedných odborov medzi logikou
a matematikou. Formuláciou mnohých podnetných otázok prispel k prudkému rozvoju logickej problematiky a rozšíreniu jej pojmovej štruktúry. Alfred Tarski zvýraznil
možnosti uplatnenia deduktívnej logiky v rozvoji formalizovaných matematických
disciplín. Matematika rastie do výšky, šírky i hĺbky.
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John NEUMANN – teoretický i praktický matematik
Princíp samočinného počítača
Moderný samočinný počítač je programovateľný automat na spracúvanie údajov.
Skladá sa z piatich základných častí: z riadiacej jednotky, ktorá analyzuje príkazy
programu a riadi podľa nich výpočet; z operačnej jednotky,
v ktorej sa vykonávajú všetky operácie požadované
programom; z vnútornej pamäti, v ktorej sú údaje i program
uložené počas výpočtu, aby boli k dispozícii na spracovanie;
zo vstupného a výstupného zariadenia, ktoré slúži na
komunikáciu s človekom. Počítače vo svojom vnútri
rozlišujú iba dva stavy, 0 alebo 1, pracujú v dvojkovej
sústave. Princípy výstavby moderných počítačov navrhol
americký matematik a fyzik John Neumann (1903 –
1957).
Životný a pracovný osud
Pochádzal zo zámožnej bankárskej rodiny. Narodil sa 28.
decembra 1903 v Budapešti. Od detských rokov mal záľubu
v mechanických i automatických hračkách. Už v mladosti
udivoval mimoriadnou pamäťou a nadaním na jazyky.
Aj neskôr robil veľmi rýchlo zložité numerické výpočty
iba v hlave, bez ceruzky a papiera. Často vedel úspešne hľadať
riešenia zložitých matematických problémov. Študoval
matematiku a chémiu na univerzite v Berlíne (1921–23) a Polytechnickej škole
v Zürichu (1923–25). Vysokoškolské štúdiá dokončil doktorátom z matematiky
v Budapešti. Stal sa súkromným docentom na univerzite v Berlíne (1927) a súčasne
začal prednášať aj na univerzite v Hamburgu. V roku 1930 emigroval do USA.
Začal pôsobiť v Princetone, najprv na univerzite a od roku 1933 v Ústave
perspektívnych výskumov, kde sa stal vedúcim oddelenia matematiky.
John Neumann mal široké vedecké záujmy. Stal sa
zakladateľom modernej funkcionálnej analýzy, teórie hier
a kybernetiky. Rozpracoval axiomatickú teóriu množín, riešil
problémy matematickej logiky i numerickej analýzy. Cez vojnu
sa zúčastnil prác na výskumoch v Los Alamos, rozvinul zaujímavé
výskumy v hydrodynamike a kvantovej fyzike. Vynikal v použití
matematiky vo fyzike, biológii, psychológii, ekonomike a technike.
Problém zmysluplnej hry
Teória hier je spôsob, ako pri poznaní faktov a prostriedkov možno nájsť najlepšie
možné riešenie problému s danými pravidlami. Je to matematické vyjadrenie stratégie
hry. Je umením nevybrať si zo zlej situácie tú najhoršiu. Teória hier sa stala veľmi
úspešnou vedeckou oblasťou (1928–1937) J. Neumanna, ktorý neraz hovorieval,
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že teória hier umožňuje zmenšiť maximum strát na minimum. Knižka, ktorú vydal
s Morgensternom, má názov Teória hier a ekonomické správanie. Jej uplatnenie je
mnohostranné - v obchode, doprave, vojenskej stratégii i politike.
S programom v pamäti
Účinné výpočtové metódy Neumann nielen ovládal a propagoval,
ale aj jasne formuloval ideu samočinného počítača s programom
uloženým v jeho pamäti. Jeho pričinením v Princetone zostrojili
experimentálny prototyp sekvenčného počítača s prezývkou
JOHNIAC. Od roku 1945 bol John Neumann riaditeľom ústavu
pre projektovanie číslicových počítačov Spojených štátov
amerických. Tam rozvinul niektoré teoretické výsledky teórie
automatov. Zamýšľal sa aj nad využitím paralelných počítačov. Pokúsil sa vystihnúť
spoločné javy v práci počítača a ľudského mozgu. Z úvah o premýšľaní a usudzovaní
napísal prácu Počítač a ľudský mozog.
Funkcie aj ocenenia
Vedec John Neumann zastával významné funkcie vo
vládnych orgánoch. Bol konzultantom rôznych vojenských a
námorných inštitúcií, členom Komisie pre atómovú energiu
USA, členom Národnej AV, stal sa aj prezidentom Americkej
matematickej spoločnosti. V roku 1956 získal cenu Alberta
Einsteina, v roku 1957 dostal cenu Enrica Fermiho. Jeden z
najvýznamnejších matematikov 20. storočia zomrel 8. 2. 1957
vo Washingtone.
Užitočnosť aj pre prax
Matematiku chápal ako odraz riešenia reálnych problémov.
Vysoko hodnotil význam matematických disciplín pre
technologické aplikácie Väčšia časť matematickej inšpirácie
vychádza zo skúseností... Sotva možno uveriť v existenciu
absolútne nezvratnej idey matematickej prísnosti, ktorá nemá
vzťah k ľudskej skúsenosti. John Neumann bol triezvym
realistom ako vedec, aj ako človek.
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Stefan BANACH – svojrázny goralský matematik
Pomenované matematické pojmy
Matematické encyklopédie, slovníky a učebnice uvádzajú aj toto: Banachova veta
o pevnom bode ukázala významnú stránku topológie, spočívajúcu v jej všeobecnom
pohľade na matematiku. Pomocou tejto vety, ktorá hovorí o existencii a spôsobe
riešenia rovnice f(x) = x (za istých predpokladov), sa ukázalo, že mnohé problémy
matematiky, zo zdanlivo nesúvisiacich oblastí matematiky, možno riešiť v podstate
jednou metódou. Z tejto vety sa dá pomerne jednoducho dokázať existencia
a jednoznačnosť riešenia istých typov diferenciálnych rovníc, systémov lineárnych
rovníc o nekonečne mnohých neznámych atď. ... Banachove priestory (úplne
normované lineárne priestory) sú abstraktné priestory študované vo funkcionálnej
analýze. Axiomatika týchto priestorov je natoľko všeobecná, že mnohé dôležité
priestory (napr. priestory funkcií, postupnosti) sú špeciálnymi Banachovými
priestormi. Zavedenie Banachových priestorov malo veľký význam nielen z hľadiska
zovšeobecnenia známych výsledkov, ale prinieslo aj istý jednotiaci pohľad na mnohé,
zdanlivo nesúvisiace matematické problémy. Aj napriek tomu, že Banach nepoložil
základy štúdia týchto priestorov, jeho prínos k vybudovaniu ich teórie bol však
natoľko dôležitý, že ich nazývame Banachovými priestormi.
Od nedopitej kávy
Ľvov. Škótska kaviareň. Okolo stola bývalo často rušno.
Debatovali, čulo si vymieňali názory. Niektoré problémy dokonca
zapisovali do hrubého zošita s tvrdým obalom. Neraz súťažili.
Ceny boli symbolické – od malej čiernej kávy až po živú hus.
Spotreba ideí, ale aj nápojov nebola malá. Ťažko uveríte, ale
pravidelnými návštevníkmi spomínanej kaviarne boli neskôr
známi poľskí matematici. Mazur, Ulam a ďalší. Vynikal hlavne
Banach. Málokto vydržal dlhšie sedieť, debatovať a vypiť viac
kávy ako on. Ale treba hneď povedať, že Stefan Banach (1892–1945) dal poľskej
matematickej vede viac ako ktokoľvek iný.
Pozoruhodný životný osud
Prvé dni a roky života bývajú idylické. Ale nie vždy. Chlapec
narodený 30. marca 1892 v Krakove sa hneď po narodení dostal na výchovu do cudzej rodiny, k práčke Banachovej. Svoju
matku nepoznal. Otec Greczek sa o výchovu nestaral. Chlapec
si nechal meno ženy, ktorá sa o neho postarala – Stefan
Banach. Vzťah k matematike mu pomáhal v ťažkom živobytí.
Dával kondície z matematiky. Dokončil Gymnázium v Krakove
(1910) a začal študovať na Jagelonskej univerzite. Neskôr odišiel do Ľvova na
polytechniku. Ani jednu školu však neukončil. V čase l. svetovej vojny sa vrátil do
rodného Krakova. Matematický talent mladého Banacha odhalil po vypočutí
náhodného rozhovoru Hugo Steinhaus, neskôr jeho priateľ a spolupracovník.
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Banach začal vedecky pracovať ako asistent na Polytechnickej škole v Ľvove
(1920). Za úspešnú vedeckú prácu dostal doktorát aj bez ukončenia vysokej školy.
Stal sa vysokoškolským učiteľom (1922) a riadnym profesorom (1927). Ako
korešpondent Akadémie vied získal jej veľkú cenu (1939). Cez nemeckú okupáciu
robil kŕmiča vošiek v bakteriologickom ústave. Bol aj väznený, ale i tam urobil
pozoruhodný dôkaz istej matematickej vety. Prežil vojnové časy, ale 31. augusta
1945 vo Ľvove zomrel.
Osobitá osobnosť
Bol svojrázny v osobnom živote, bádateľskom úsilí i pedagogickej
činnosti. Netajil svoj goralský pôvod. Zachovával zvyky života
a reči Goralov. Vedel odborne pracovať často a všade. Nepotreboval
pohodlie ani výhody. Kaviarenské dlhy splatil napísaním
netradičných matematických učebníc, i keď s písanou formuláciou
mu radšej pomáhali. Nedbal na dokonalosť formy slov, nerád písal
listy. Príroda na neho nerobila dojem. Divadlo i literatúru pokladal
za vedľajšie. Nestaral sa o politiku, mal svojský humor. Bol silným
realistom, niekedy až s náznakom cynizmu. Poznal svoje
matematické schopnosti, jasne formuloval odborné problémy, lebo vedel, že už to
je polovica odpovede, a priamo postupoval k ich riešeniu. Nezaujímali ho praktické
aplikácie, aj keď ich vedel robiť.
Úspešný matematik
Banach podstatne prispel k rozvoju funkcionálnej analýzy.
Ukázal významnú stránku topológie, spočívajúcu v jej
všeobecnom a zjednocujúcom pohľade na rôzne oblasti
matematiky. Vypracoval teóriu lineárnych operátorov, teóriu
algebier. Zaoberal sa aj obyčajnými diferenciálnymi
rovnicami, teóriou funkcií komplexnej premennej. Vydal
pojednanie Teória lineámych operácií (1931), založil časopis
Studia Mathematica. Stal sa zakladateľom ľvovskej matematickej školy. Matematikom je ten, kto vie nachádzať analógie medzi jednotlivými
tvrdeniami. Jeho meno nesie aj Medzinárodné matematické centrum S. Banacha vo
Varšave. Stefan Banach zanechal významné výsledky svojej matematickej činnosti
a zapísal sa tak medzi svetových matematikov.
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Carl Friedrich GAUSS – klasik i modernista matematiky
Pravidelný n – uholník
Už v Euklidovej dobe (300 rokov pred n. l.) bolo známe, že niektoré pravidelné
mnohouholníky možno konštruovať pomocou pravítka a kružidla, t.j. euklidovsky.
Napríklad trojuholník, štvoruholník, päťuholník, a tie, ktoré môžu vzniknúť
zdvojnásobovaním počtu strán. Až do 18. storočia nedošlo
k rozšíreniu gréckeho spôsobu tejto geometrickej práce.
V roku 1796 dokázal mladý nemecký matematik
C. F. Gauss (1777–1855), že možno euklidovsky
skonštruovať aj pravidelný sedemnásťuholník. Tento objav
ho natrvalo pripútal k matematike. Neskôr dokázal vetu,
že pravidelný n-uholník môžeme euklidovsky zostrojiť
práve vtedy, ak je v tvare n  2 m. p1. p2 ... pk , pričom m  0
a p1 , p2 ,... pk sú rozličné prvočísla v tvare 2r  1.
(Z tejto vety vyplýva, že pravítkom a kružidlom sú
konštruovateľné pravidelné mnohouholníky pre n = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17,
20, 24, 30 atď. a nie sú konštruovateľné pravidelné n-uholníky pre n = 7, 9, 11, 13,
14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 atď.) Možno vtedy začal tušiť, že matematika
je kráľovnou vied a teória čísel je kráľovnou matematiky. Na pamiatku jeho prvého
veľkého matematického objavu, vytesali na náhrobnom kameni „kniežaťu
matematikov“ C. F. Gaussovi kružnicu s vpísaným pravidelným
sedemnásťuholníkom.
Životná húževnatosť
V prostej rodine zručného remeselníka a slúžky sa v Braunschweigu 30. 4. 1777
narodil Carl Friedrich Gauss. Od otca, ktorý bol inštalatérom, murárom,
majstrom fontán i záhradníkom, zdedil nielen húževnatosť, ale aj túžbu po prísnej
spravodlivosti a cit pre statočnosť. Matka napriek tomu, že nemala žiadne školské
vzdelanie, bola prirodzene inteligentná a charakterná. Poslušný syn sa pomocou
otázok sám naučil čítať písmená. Deväťročný Carl v škole veľmi šikovne rýchlo
sčítal čísla od 1 do 100: dnes tento „trik“ pomáha zapamätať si vzorec pre súčet
prvých n členov aritmetickej postupnosti. Gauss už v mladom veku začal študovať
diela Newtona, Lagrangea i Eulera. Na gymnáziu vynikol v antických jazykoch
i matematike. S podporou braunschweigského vojvodu sa zdokonalil v matematike
a prírodovede na trojročnom kolégiu Carolinum. V rokoch 1795 až 1798 študoval
na univerzite v Göttingene. V doktorskej práci na univerzite v Helmstadte (1799)
uviedol prvý presný dôkaz základnej vety algebry, t.j. že každá algebrická rovnica
s reálnymi koeficientmi má aspoň jeden komplexný koreň. Neskôr túto vetu dokázal
tromi ďalšími rôznymi spôsobmi. Stal sa členom akadémie v Petrohrade (1801).
Trvalé miesto našiel na hvezdárni v Göttingene. Tu pracoval a prednášal na
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univerzite. Bol dvakrát ženatý (prvá manželka mu zomrela v roku 1809) a mal šesť
detí, z ktorých vychoval do dospelosti päť. So synom Eugenom mal však nezhody.
Po celý život sa staral o matku, s ktorou žil
v služobnom byte pri hvezdárni. V posledných
rokoch ho opatrovala dcéra Terézia.
C. F. Gauss zomrel 23. 2. 1855 v Göttingene.
Teoretik i praktik
Majster troch A – aritmetiky, algebry a analýzy, sa po celý život riadil heslom Málo,
ale zrelé. Nerád publikoval neúplné poznatky bez odhalenia všetkých súvislostí.
Tlačou vydal 155 prác a veľa pojednaní zanechal v rukopisoch. Matematické úvahy
boli pre neho potešením a radosťou. Raz povedal: Výsledky vlastného premýšľania
sú hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia múdrosť... Nie poznanie, ale učenie sa, nie
vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to,
čo dáva najväčší pôžitok. V matematike nevidel iba teóriu, ktorá najviac prospieva
vzdelaniu ducha, ale vedel ju aj výborne uplatniť v praxi. V pedagogickej činnosti
sprístupňoval cestu do ríše matematických tajomstiev každému, kto s celou
vážnosťou tieto pravdy hľadal. Rozprával kľudne a pútavo. Prednášal veľmi jasno
a zrozumiteľne, ale pritom veľmi presne. Vedel načrtnúť myšlienky, ktoré viedli
k novým pojmom. Pozorne vyložil jadro teórie, urobil rozbor základných tvrdení
a ich dôkazy. Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať predstavivosť
a hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé kroky, majú zabrániť tvoreniu nesprávnych
názorov na začiatku štúdia, majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť ďalej samostatným
štúdiom.
Gauss otvoril cestu novodobej teórii čísel (teória delenia
kruhu, kongruencie, teória kvadratických foriem). Prispel
ku všeobecnému prijatiu komplexných čísel a navrhol ich
geometrické znázornenie. Objavil eliptické funkcie, skúmal
hypergeometrické rady. Podal výklad metódy najmenších
štvorcov, napísal pojednania o konformnom zobrazení plôch
a miere krivosti plochy. Vybudoval základy hyperbolickej
geometrie a zaradil sa k zakladateľom neeuklidovskej
geometrie i keď v tomto probléme bol veľmi „ostražitý“
a nič nepublikoval. Keď sa Gaussa pýtali, ako nachádzal
niektoré všeobecné idey, odpovedal: Systematickým ohmatávaním.
Tvorivé spájanie teórie s praxou sa prejavilo v Gaussových fyzikálnych
a astronomických úspechoch. Študoval elektromagnetizmus, meral intenzitu
zemského magnetického poľa. V spolupráci s fyzikom Weberom zostrojil prvý
elektromagnetický telegraf v Nemecku. Vypracovaním podrobných máp
hannoverského kráľovstva, spracoval viac ako milión údajov s veľkou presnosťou
a spoľahlivosťou, položil základy vyššej geodézie. Gauss sa zaslúžil aj o zavedenie
jednotnej sústavy jednotiek CGS. Svojimi výpočtami pomohol pri znovunájdení
planétky Ceres. Bol úspešným aj v teoretickej mechanike.
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Korene v ľudskosti
Ani ľudské vlastnosti nemal „göttingenský gigant“ priemerné.
Bol osobnosťou záhadnou i rozporuplnou. Povznesený nad bežné
denné problémy a starosti. Vyžadoval však, aby ho nevyrušovali
pri práci. Bol dobrým znalcom antickej i európskej literatúry,
v knižnici mal desaťtisíce zväzkov. Napriek vyššiemu veku
sa 62–ročný Gauss naučil po rusky, aby si mohol dopisovať
s vedcami z Petrohradu. Politicky bol zdravo konzervatívny,
do politických ťahaníc sa nemiešal. Slávu nehľadal, nestaral
sa o čestné tituly a ocenenia a mal ich neúrekom. Vážil si rodinný
život. Priateľstvá nevyhľadával, ale tým čo mal, zostal verný až do smrti.
V súkromnom živote bol jemnocitný a vľúdny, dobromyseľný a zhovievavý.
K neznámym ľuďom bol uzavretý a ostýchavý. Vo vedeckej práci bol vždy
usilovným, dôkladným a vytrvalým. Rozvahu a mravnosť pokladal za základ
pre blaho jednotlivcov i celého národa.
Stály symbol
Felix Klein charakterizoval C. G. Gaussa takto: Cieľavedomosť, ktorú Gauss prejavil
na ním vybranej ceste, búrlivý mladícky elán, s ktorým neustále a neobzerajúc sa na
nič, zdolával tie najpríkrejšie úskalia vedúce k cieľu, všetky tie ťažké skúšky,
zoceľovali jeho sily a dávali mu schopnosť víťaziť nad prekážkami a nezadržateľne
kráčať vpred. Gauss, posledný matematický klasik i prvý moderný matematik, jeden
z najvýznamnejších matematikov v dejinách ľudstva, sa stal symbolom prenikavého
matematického uvažovania, myšlienkovej hĺbky a ducha prírodovedného bádania.
Ukázal, že matematika môže prispieť nielen k pochopeniu sveta, ale aj k jeho
premenám.
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Augustin L. CAUCHY – všestranný matematický bádateľ
Už v mladosti
Chorľavý chlapec sedel neustále medzi knihami a papiermi.
Nedovoľte, aby sa dotkol knihy z vyššej matematiky, pokiaľ
nebude mať 17 rokov... Keď Augustínovi nedáte zodpovedné
všeobecné vzdelanie, stane sa veľkým matematikom, ale
nebude schopný napísať svoju vlastnú reč. Takto sa o mladom
Cauchym vyjadril Lagrange, významný francúzsky
matematik. Dokonca raz v spoločnosti Laplacea a ďalších
osobností o ňom povedal: Vidíte toho malého študenta? On nás raz ako matematik
všetkých predstihne. Veru sa nezmýlil. Augustin Louis Cauchy (1789–1857) sa stal
jedným z najslávnejších matematikov 19. storočia.
Životný osud
Narodil sa v Paríži 21. 8. 1789, uprostred revolučných udalostí, niekoľko týždňov
po útoku na Bastilu. Otec, právnik a úradník, sa s rodinou utiahol do dedinky Arcueil.
V chudobných pomeroch sa sám staral o vzdelanie svojich detí. Sám im písal
učebnice, lebo dobre ovládal klasické reči i literatúru. Matka im dala hlboké
náboženské presvedčenie. Po návrate do Paríža Augustin získal v študentskej súťaži
na polytechnickej škole druhé miesto a začal sa hlbšie zaoberať matematikou
a mechanikou. Doštudoval na škole pre stavbu mostov a stal sa inžinierom. Tri roky
pracoval pri výstavbe prístavu v Cherbourgu. Od roku 1813 sa aktívne venoval
matematike. Úspechy jeho vedeckej činnosti sa dostavili veľmi rýchlo. Stal sa
profesorom na École Polytechnique (1816), neskôr aj na Sorbonne a obdržal cenu
Akadémie. V roku 1818 sa oženil. Pokojná rodinná atmosféra s dvomi dcérami,
prispela k jeho úspešnej matematickej činnosti. Júlová revolúcia (1830) ho prinútila
k odchodu do exilu. Krátky čas bol vo Švajčiarsku, učil
v Turíne (1831–33). Cauchy sa stal vychovávateľom
vnuka zosadeného kráľa Karola X. a s jeho dvorom bol
aj v Prahe (1833–1836). Tu sa stal zahraničným členom
Kráľovskej českej spoločnosti náuk a jeden jeho
rukopis, ktorý posudzoval aj Bolzano, zostal natrvalo
v Prahe. Ani po návrate do Paríža (1838) nemohol
zastávať žiadny úrad, lebo nezložil prísahu novému
režimu. Pracoval v ústave pre miery a váhy, učil
v jezuitskej škole. Po revolúcii roku 1848 bol predsa
len menovaný za profesora teoretickej astronómie na
univerzite v Paríži. Miesta sa však neskôr vzdal, lebo
neuznal Napoleona III. Zomrel 23. 5. 1857 v Sceaux
neďaleko Paríža. Jeho posledné slová boli: Ľudia odchádzajú, ale ich dielo zostáva.
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Zadefinoval do učebníc
Matematické dielo veľmi všestranného Cauchyho bolo nesmierne rozsiahle. Napísal
okolo 800 odborných príspevkov a 7 kníh. Zaslúžil sa o nové poznatky z algebry
i teórie čísel, teórie nekonečných radov, teórie funkcií i teoretickej a nebeskej
mechaniky, teórie komplexnej premennej, teórie determinantov, optiky i teórie
pružnosti. Spresnil pojmy limity, spojitosti, uvádzal presné kritériá konvergencie
nekonečných radov. Napríklad takto definoval pojem limity: Ak nejaká premenná
nadobúda hodnoty, ktoré sa neobmedzene približujú určitému číslu tak, že sa od neho
odlišujú len o toľko ako si želáme, tak toto číslo je limitou týchto hodnôt. Zaviedol
moderný spôsob usudzovania a vyjadrovania v základoch matematickej analýzy.
Nikdy nepripisujem matematickým poučkám neohraničenú oprávnenosť.
V skutočnosti veľká časť poučiek je správna iba pri splnení niektorých podmienok.
Určenie týchto podmienok a spresnenie zmyslu použitých pojmov ma nútia stratiť
každú neurčitosť. Zostavil moderné učebnice diferenciálneho a integrálneho počtu.
Dodnes sa vykladá táto matematická disciplína v jeho šľapajach.
Zo zmyslom pre hodnoty
Tvorivé sily Cauchyho boli dlho nevyčerpateľné.
Za jeden týždeň predložil akadémii aj dve pojednania, okrem
toho posudzoval práce iných, predložené tejto ustanovizni.
Medzi európskymi matematikmi bol viac známy ako Gauss.
No medzi kolegami nebol veľmi obľúbený. Snažil sa každého
morálne usmerniť, polepšiť. Vo všetkom bol mierny – okrem
matematiky a náboženstva. Chcel, aby sa ľudia zamýšľali
nad zmyslom života, aby hľadali odpovede. Veril, že účinná spolupráca medzi ľuďmi
ich privedie k „večnej láske.“ Augustin L. Cauchy, napriek ideálom monarchistu
a klerikála, mal hlboký zmysel pre matematickú pravdu. Ktosi, ešte za jeho mladých
rokov o ňom povedal, že „je chudobný na batožinu, ale bohatý na nádeje.“
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Alan TURING – mysliaci stroj kacírskej teórie
Šifry a šifrovanie
Kultúrne dejiny ľudstva už dlho poznajú rôzne spôsoby utajovania. Šifrované správy
rozhodovali o osude štátov i jednotlivcov. Tajné šifry prinášali i odnášali veľké
finančné čiastky. Z kryptológie sa stala solídna veda s bohatým počítačovým
vybavením a matematickým softwarom, v ktorom hrajú dôležitú úlohu aj vlastnosti
prvočísiel.
Jedným z vynikajúcich matematikov, ktorý prispel k tvorbe šifrovacieho pristroja
(AGNES) bol A. M. Turing (1912–1954), priekopník elektronických samočinných
počítačov, algoritmizácie i umelej inteligencie.
Cesta životom
Mal veľmi vzdelaných rodičov, ktorí sa zosobášili
v Indii. Narodil sa 23. júna 1912 v Londýne. Školu
navštevoval v Sherborne (od r. 1926) a potom študoval
matematiku na univerzite v Cambridge (od r. 1931).
Bol kritizovaný za svoj rukopis, zápasil s angličtinou,
z chémie si robil vlastné experimenty, mal svoj
myšlienkový svet, v ktorom mali svoje miesto aj teória
relativity a kvantová mechanika. V roku 1934
promoval, stal sa členom Kráľovského kolégia (1935)
a obhajoval dizertačnú prácu na tému Základná limitná
veta pravdepodobnosti. V rokoch 1936 – 1938 študoval
na univerzite v Princetone (doktorát u A. Churcha).
Počas 2. svetovej vojny bol aj dôstojníkom pre dekódovanie. Od roku 1945 pracoval
v národnom fyzikálnom laboratóriu. Neskôr (1948) prešiel na univerzitu
do Manchesteru. Stal sa (1951) členom Londýnskej kráľovskej spoločnosti.
V roku 1952 bol väznený za násilné protesty proti obmedzeniam britských
homosexuálov. Nečakaná smrť prišla 7. júna 1954 vo Wilmslowe.
Vyšetrovanie určilo za príčinu smrti samovraždu otrávením sa kyanidom.
Jeho matka tvrdila, že to bola nehoda.
Myšlienky odborných prác
Turing venoval pozornosť matematickej logike a teórii rekurzívnych funkcií.
V práci On computable Numbers – O počítatelných číslach vypracoval teóriu
algoritmov. Spolu s E.S. Postom publikoval (1936) Turing teóriu abstraktného
počítača, kde vysvetlil funkčné procesy počítačového automatu. V roku 1947
zverejnil pojednanie Mysliaci stroj – kacírska teória, kde uvažoval o učiacom
sa stroji a umelej inteligencii. V roku 1950 sa zaoberal biologickými javmi
a ich vysvetlením matematickým a algoritmickým popisom.
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Turingov stroj
Zariadenie obsahuje hlavicu a pásku. Hlavica je
mechanizmus, ktorý v každom okamihu ukazuje
na jedno okienko pásky. Stroj má možnosť
posunu o jedno okienko doľava a doprava.
V okienkach môžu byť zapísané symboly
konečnej abecedy. Páska prechádza čítacou
hlavicou, ktorá priradí riadiacej jednotke pre
každý okamih jeden z možných stavov. Jednotka
obsahuje program, ktorý určuje podľa
konkrétneho stavu nový stav. Takto bol popísaný
model abstraktného programovacieho stroja na
spracovanie symbolov.
Význam diela
Alan Mathison Turing úspešne prispel k riešeniu mnohých
problémov efektívne vyčísliteľných funkcií, aproximácií
Lieovych grúp i teórie Riemannovej dzeta funkcie. Spresnil
intuitívny pojem algoritmu a rozvinul moderné metódy riešenia
algoritmizovateľných problémov. Podieľal sa na realizácii
prvého anglického počítača s programovým vybavením.
Predpokladal, že stroje môžu imitovať myšlienkové procesy,
generovať odpovede mimo rámec ohraničenej množiny
možností, prejaviť umelú inteligenciu. Presvedčil seba aj ostatných, že principiálna
možnosť riešenia ľubovolného algoritmizovateľneho problému je technicky reálna.
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Na záver
Matematik je podobne ako básnik a maliar tvorcom, prvým hľadiskom je krása
(G.H. Hardy, 1877–1947, anglický matematik).
Ani učitelia školskej matematiky sa nemusia hanbiť za to, že dokážu nadchnúť
svojich žiakov pre matematické štruktúry a ich efektívne použitie v praktickom
živote. Aj B. Bolzano (1781–1848), známy matematik i učiteľ, vedel, že
pravá veselosť nielenže neuberá z dôstojnosti ľudskej, ale je aj podstatnou
podmienkou jej dokonalosti.
Matematika ako mohutná stavba ľudskej tvorivosti prispieva k trvalým základom
pravdy o svete, v ktorom žijeme. Matematické myslenie ponúka netušené možnosti
pre objasnenie doteraz nepochopiteľnej skutočnosti. Naznačuje, že za pozorovanými
javmi je často trvalý poriadok matematickej podstaty. Celá ľudská dôstojnosť
spočíva v myslení. Snažme sa preto, aby sme mysleli správne; v tom je princíp
mravnosti (B. Pascal, 1623–1662, francúzsky matematik, fyzik i filozof).
Matematika je na ceste v službe ducha, ktorý vníma konkrétne na pozadí
abstraktného. Analýza prírody a ľudského myslenia nám ponúka stále jemnejšie
perspektívy matematickej reality.
Verím, že aj tieto správy o ľudských osudoch význačných matematikov,
ktorí zanechali podnetné myšlienky pre všetkých ostatných ľudí, budú impulzom
pre hlbšie a trvalejšie poznávanie i šírenie matematických tajomstiev v úsilí našich
výchovno-vzdelávacích inštitúcii i každého zodpovedného učiteľa matematiky
zvlášť. Prajem vám skutočnú odvahu i intelektuálnu rozvahu v motivačnopopularizačnom úsilí každodennej učiteľskej práce.
Dušan Jedinák
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