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PROF. O. BORŮVKA -
INŠPIRÁCIA PRE PEDAGÓGOV 

Valter Šeda 

Komenského univerzita, Bratislava, Slovenská republika 
Email: seda@fmph.uniba.sk 

Milý a láskavý učitel\ Prof. O. Borůvka pósobil na Prírodovedec-
kej fakultě Slovenskej univerzity (teraz Komenského univerzity) 
v Bratislavě od škol. roku 1950/51. Mne prednášal až od na-
sledujúceho škol. roku a absolvoval som u neho dve přednášky: 
Integrálne rovnice a Vybrané partie z dif. rovnic ako i dva semi-
náře: Seminář a Seminář z teorie grúp. Študentom sa javil ako 
mimoriadne schopný láskavý starý pán, ktorého přednášky boli 
precízne pripravené, dókazy jasné a zrozumitel'né a v rámci semi-
nárov sme sa oboznámili s najnovšími poznatkami a mohli sme 
začať pracovat' na riešení vedeckých problémov. Pred přednáš-
kami sa zaujímal o každého poslucháča zvlášť, ako sa mu daří a 
podobné. Památám sa na jeho okrídlenú otázku: „Jak se máte 
pane Petrisko? " Překvapilo nás aj jeho oslovovanie pane a slečno 
namiesto obligátneho súdruh a súdružka. Nikdy nezvýšil svoj hlas 
a pósobil na nás dojmom dobrého a starostlivého učiteFa. 

Obětavý priateV Slovákov. Prof. O. Borůvka chodieval do Bra-
tislavy prednášať 
na jeden deň každý druhý týždeň po vyše 10 rokov. Prírodove-
decká fakulta mala 
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v tom čase poměrně málo učiteFov a teda jeho pomoc bola veFmi 
potřebná a užitočná. Šokujúco pre nás v súčasnosti pósobí fakt, 
že toto pósobenie konal úplné bezplatne. Kořene jeho obětavosti 
třeba hFadať v rodičovskej výchove, kde jeho otec bol priateFom 
Slovákov a k tomu viedol aj svojho syna. 

Integrujuca vedecká osobnosť. Prof. O. Borůvka dosiahol vý-
znamné vedecké úspěchy v geometrii, algebře, teorii grafov, v dif. 
rovniciach, pričom často predbehol svoju dobu aj o niekol'ko de-
saťročí. Vyznačoval sa schopnosťou riešiť aj problémy z apliko-
vanej matematiky. Jeho seminář v Brne pre učiteFov z vysokých 
škol a vedeckých pracovníkov stal sa príťažlivým pre odborní-
kov z róznych matematických disciplín, ktorí hFadali na ňom in-
špiráciu pre svoj výskům, alebo jednoducho páčila sa im krása 
Borůvkových myšlienok. Spolu s Prof. M. Švecom, Prof. M. Gre-
gušom som navštěvoval tento seminář vyše 20 rokov. Medzi účast-
níkmi seminára sa vyvinul pocit solidarity, ktorý prerástol do 
trvalého vzájomného priateFstva. 

Starostlivý skoliteV. V rokoch 1953-1956 som bol interným 
ašpirantom Prof. J . Hronca, ktorý má vel'kú zásluhu na tom, že 
som mohol vóbec ašpirantúru začať 
a ju aj úspěšně skončit'. Tému kandidátskej dizertačnej práce mi 
navrhol Prof. O. Borůvka. Bola to problematika, ktorá úzko sú-
visela s jeho základnou prácou 
o transformácii dvoch Jacobiho rovnic. Okrem toho položil jeden 
problém, ktorý som riešil neskór. Pri našich stretnutiach som pra-
videlné konzultoval o dosiahnutých výsledkoch. Tieto konzultácie 
mali inšpiratívny charakter a pomohli mi lepšie sformulovať a po-
chopit' vlastné výsledky. 

Iniciátor matematických výletov. Prof. O. Borůvka bol vel'mi 
příjemný spoločník. Rád besedoval v družnej debate s priatel'mi 
a spolupracovníkmi nad pohárom piva. Kúzlo jeho osobnosti a 
jeho anekdoty očarili každého spolubesedníka. Jeho vplyv na štu-
dentov a učiteFov vzrástol najma počas matematických výletov. 
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Cierom týchto výletov bolo zblíženie sa študentov a učitel'ov ma-
tematiky oboch univerzit, brnenskej a bratislavskej, turistický 
výlet a spoločenský program. Konali sa každoročně a trvali 3 
dni, oby čaj ne v máji. Jeden rok sa išlo na Moravu a druhý rok 
na Slovensko. Vďaka nim mal som možnosť poznat' krásy prí-
rody v mnohých kútoch Moravy a Slovenska. Památám sa na 
tieto výlety od roku 1951, kedy sa konal výlet na Sitno. Trvali 
až do roku 1985. Zúčastnil som sa na mnohých, ale bohužial' nie 
na všetkých z nich. Postupné sa vyvinul celý rituál programu na 
týchto výletoch. 

Matematický výlet sa začal střetnutím účastníkov z Brna a 
Bratislavy na železničnej stanici trojnásobným zaspievaním cho-
rálu: „Ať žije ducha jejich zář". 
Po příchode na chatu a po večeři, kde sme jedli, čo si kto priniesol, 
začal sa oficiálny program, v ktorom hlavné slovo mal Prof. O. 
Borůvka a jeho harmonika. Zaspieval nám matematickú hymnu 
„Balada o svini a pávovi", ktorú chorál sprevádzal 
na spósob antickej tragédie. Táto pieseň mala mravopoučný ko-
niec: „Kto chce lehkou smrti míti, ať žije jak prasatá. Neb tá 
krása zářivá, zlý jen osud prožívá, tú jen každý řve a škube, 
trhá, strká za živa. " Ďalším číslom Prof. O. Borůvku bola báseň: 
„Výlet pána Broučka medzi matematiky". V nej sa spomínalo 
okrem iného, že „výlet se koná v období května, kdy se příroda 
hemží kolibiary a škrášky". Medzitým sa spievali 1'udové piesne 
z Moravy a Slovenska. Vel'mi pěkná bola obFúbená pieseň Prof. 
O. Borůvku: „Kto má počernú galánku" na čardášový rytmus 
a najma šlová: „Přiložíme líčko k líčku, pozdravíme večerničku". 
Rozpustilejšia bola pieseň, ktorú spievali Prof. M. Kolibiar a Prof. 
M. Greguš v latinčine a slovenčine: „Domine, domine preláte" s 
otázkou „quid vis?" a odpoveďou „amare" atď. Slovenčina sa 
používala na to, aby přítomné dámy sa dozvěděli, ktorá padla do 
oka tým význačným mužom. S matematickou piesňou přispěl aj 
Prof. M. Švec „Integrál si na sinusoidě hral". 
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Program blahodarne osviežila cymbalová muzika, ktorá pr-
výkrát začala účinkovat' na matematickom výlete na Martinské 
hole, niekedy v roku 1961 alebo 1963. Už to bol pěkný výkon 
vyniesť basu na pleciach hore na chatu. Na nej hral doc. 
J . Vosmanský. Spomínam si, ako Prof. M. Novotný prišiel za 
mnou s ospravedlněním, že mládež žiada od tejto muziky, aby 
hrala twist, ktorý bol vtedy v móde, ale muzikanti nie sú v stave 
splnit'jej požiadavky. 

Jeden z najkrajších výletov sa konal na Pol'anu, ktorý zorga-
nizoval nebohý Jaro Krbifa. Přežili sme nezabudnutePný večer pri 
táboráku a potom sme sa veselili až do rána. Ráno sme si zahrali 
volejbal a po ňom šli hore na Pol'anu po krásné zakvitnutých 
lúkach. Na třetí den ráno sme odchádzali lesnou železničkou do 
civilizácie, pričom sme museli pol hodiny čakať na jednu dvojicu, 
ktorá „sa bola v hore pozrieť ako pijú jelene vodu zo studničky 
Na výlety nám ostali krásné spomienky. Skoro každý výlet bol 
niečím zaujímavý. 

Ťažké dni a vyšší princip. Nakoniec na vážnejšiu notu. Mal 
so možnost' poznat' 
Prof. O. Borůvku aj vo vážných chvíPach jeho života. Z jeho roz-
právania vieme, že počas Protektorátu bol zatknutý Gestapom 
pre podozrenie, že sa schádza s kolegami a počúva zahraničný 
rozhlas, čo sa vtedy trestalo vePmi prísne. Strávil niekoPko týž-
dňov vo vážení, a vďaka ProzretePnosti přežil túto skúšku len s 
chorobou, ktorú si doniesol z vázenia. Ďalší zlom v jeho živote 
nastal, keď podpísal výzvu "Dvetisíc slov", ktorá v roku 1968 
žiadala viac demokracie u nás. V období normalizácie bol za to 
perzekvovaný; nemohol verejne vystupovat'. Pravda, jeho mlča-
nie hlasito hovořilo do svedomia jeho žiakov a spolupracovníkov. 
Ďalšiu skúšku mu pripravila smrť jeho blízkých, keď pre chorobu 
nemohol sa zúčastnit' ani pohřebných obradov. Svoj žial' hlboko 
skrýval a len viera v Otca nebeského mu dávala nádej, že sa tam 
hore raz střetne so svojimi najmilšími. Solidarita matematikov 
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mu tiež pomáhala niesť břemeno smútku a ťažkostí. Z nich mu 
najviac pomáhal jeho najvernejší žiak Prof. F. Neuman. 
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