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O D N E Š N E J S I T U Á C I I M A T E M A T I K Y 
N A S L O V E N S K U 

AKADEMIK SAV ŠTEFAN SCHWARZ 

(Přejav přednesený na prvej plenárnej schodzke IV. sekcie SAVdňa27. juna 1953. 

Vážení súdruhovia! 

Dovolte mi. aby som povedal niekolko slov o situácii v nasej mate-
matike. 

História matemat iky na Slovensku je, pravda, poměrné chudobná . 
Asi před 15—20 rokmina Slovensku prakticky nebolo matemat iky v dneš-
nom slova smysle. Tým nechcem azda povedať, že neboli jednotlivci, ktorí 
sa čiastočne matematikou ako vedou nezaoberali. Nebolo však organizo
vaných centier, v ktorých by bola zaručená kontinuita vědeckého bádania 
a šírenia vědeckých poznatkov. 

Vo viacerých prejavoch dnešného a včerajšleho dňa boly dostatočne 
ozřejměné historické kořene tohto stavu. Bolo zdóraznené, že skutočný, 
a to búrlivý vývin nášho exaktného školstva a exaktnej védy nastává 
až po oslobodení, najma však po roku 1948. 

Keby sme súčasný stav vědeckého bádania a vyučovania v odbor*i 

teoretickéj a aplikovanej matemat iky chceli vyjadriť v porovnaní s ne
dávnou minulosťou v percentách, dostali by sme obrovské čísla. Nám 
ide o niečo iné. Ide o zaistenie neustálého vědeckého pokroku . Sme si vě
domí toho, že vybudovať skutočne vysokú matemat ickú úroveň, ktorá 
by sa opierala o široký káder vysoko vyspělých odborníkov, je vecou 
mnohých rokov. Máme jediný cieT: tento čas pokial' možno najviac skrátiť. 

Nebudem sa tu rozšiřovat o osobitnom postavení matemat iky medzi prí-
rodnými védami a o jej význame pre prírodné a technické védy. Poviem 
len niekofko slov o funkcii matemat iky v nasej dnešnej spoločnosti. Sú 
za námi nenávratné časy, ked sa u nás matemat ika považovala nanajvýs 
za vědný odbor, ktorý má a móže vytríbiť rozumové schopnosti študenta. 
Sú za námi časy, ked sa matemat ika považovala z;a akýsi druh filozofie 
a takzvanou múdrou zásadou bolo: najprv žiť a potom filozofovať. Sku-
točnosť je právě opačná! Potřebujeme matematiku, aby sme mohli vóbec 
žiť, aby naši fyzici, technici a přírodovědci stáli na výške doby a stačili 



na úlohy, ktoré na ne socialistická přítomnost kladie. Výstavba socializmu 
potřebuje fyzikov, prírodovedcov a technikov, ktorí sú schopní tvořívej 
vedeckej práce. Uvědomujeme si, že vysokú zodpovědnost za ich výchovu 
nesu predovšetkým tiež matematic i . 

V rámci SAV zriadujeme Komisiu pre matemat iku a fyziku. Nazriadenie 
samostatného ústavu nemáme nateraz splněné ešte všetky předpoklady. 

Nemóžem si dovolit v spoločnosti našich najvýznamnejších pracovníkov 
róznych vědných odborov, z ktorých je matemat ika iba jednou časťou, 
aby som doširoka rozvinul celý program práce, ktorá na nás čaká. Poviem 
len niekol'kými větami, co je cieiom tejto komisie. 

Ide predovšetkým o to, aby t á t o komisia bola riadiacim orgánom celého 
matematického života na Slovensku. V tejto súvislosti citujem šlová, 
ktoré predniesol s. akademik Eduard Č e c h pri otváraní ČSAV: ,,Ne-
považujem za svoju najzákladnejšiu alebo dokonca jedinú úlohu (aspoň 
pre niekofko najbližších rokov) pri ČSAV vybudovat matemat ické praco-
visko, ktoré by málo priaznivejšie pracovné podmienky ako ostatně 
matematické pracoviská s tá tu . Právě naopak, pre najbližšie roky si za 
najaktuálnejšiu úlohu kladieme vedeckú pomoc všetkým ostatným mate
matickým pracoviskám a vybudovanie celoštátneho kolektivu vědeckých 
pracovníkov v matematike. Velmi dóležité je t u predovšetkým plánovité 
a sústavné prehlbovanie a rozširovanie skutočnej neformálně] spolupráce 
medzi českými a slovenskými vědeckými pracovníkmi v matematike, 
pře ktoré sú teraz dané všetky předpoklady" . 

Nadvázujúc na tieto šlová třeba povedať, že naša komisia připraví 
a bude plniť svoje vědecké plány v úplnej koordinácii s plánmi Matema
tického ústavu ČSAV, ktorej akýmsi externým členom sa cíti konečné celý 
kolektiv vědecky pracujúcich slovenských matemat ikov . 

Jednou z hlavných úloh je výchova mladého vědeckého dorastu, ktorého 
je na našich vysokých školách, ako aj v róznych výskumných ústavoch 
iiášho státu stále nedostatok. Plánom nasej komisie v dalšej fáze je pláno
vaná výchova určitého počtu pracovníkov špecialistov, pracujúcich 
v tzv. hraničných oblastiach matematiky, dalej riešenie niektorých pláno
vaných otázok, ktoré vyžadujú kolektívnu prácu, ap. V tomto směre 
zameráme aj náš Matematicko-fyzikálny časopis, ktorý právě vstupuje 
do I I I . ročníka. 

Je dóležité, aby sme problémy základného výskumu zamerali na stu
dium tých častí matematiky, ktoré sú pre aplikácie zvlášť dóležité. Ide 
predovšetkým o orieníáciu na teoretickú fyziku. Př i tom sa prirodzene 
budeme vystř íhat toho, aby sme neupadli do nějakého úzkoprsého prakti-
cizmu. Dnešná úroveň fyziky a techniky, techniky reaktívnych motorov, 
obrovských rychlostí, vysokých t lakov a atomovéj energie vyžaduje 
predovšetkým od fyzika (ale aj od inžiniera) s tudium poměrné subtilných 



matematických disciplín a metod. Mění sa obsah tzv. matematickej fyziky. 
Pojmy, ako grupa, matica, spinor, disciplíny, ako tenzorový počet, funkcio-
nálna analýza, to dnes už nie je tzv. čistá matematika, ale patria k vý
zbroji fyzika, ktorý s nimi takmer denně narába. Súčasný vývin modernej 
fyziky a jej matematických metod zváčšuje počet historických príkladov, 
ktoré úkazujú, že rozvoj matemat iky je nerozlučné spátý s rozvojom 
fyziky. 

Právě t a k je velmi dóležitou otázkou prehíbiť vědecké studium mate
matickej statistiky, ktorá na rozdiel od českých zemí je na Slovensku 
dosť zanedbávaná. 

Při tom nijako nezabúdame, že rozvoj samej matemat iky je možný len 
za súčasného rozvoja všetkých jej složiek. Preto nielenže nebudeme 
zanedbávat, ale naopak, budeme podporovat tie odbory, v ktorých sme 
už dosiahli váčšie pokroky. 

Je prirodzenou úlohou SAV podpořit prácu vysokých škol tým, že bude 
radiť vo vědeckých otázkách a že bude plánovánu prácu na výstavbě 
našich technických a univerzitných vysokých škol po odbornej stránke 
usměrňovat . 

Poměr matemat iky k praxi má však ešte jeden dóležitý aspekt, ktorým 
sa líši od prevažnej váčšiny ostatných tu zastúpených vědných odborov. 
J e to otázka starostlivosti o naše nové středné školstvo. Předseda vlády 
s. V. Široký vo svojej památnej vel'kej řeči na X. sjazde K S S povedal: 
,,Klučovou otázkou nasej školskej politiky ostává zvýšit marxisticko-
leninskú vzdělanost a odbornú spósobilosť pedagogických kádrov na ško
lách všetkých s tupňov." Speciálně poslanie matemat iky v súvislosti 
s novým školským zákonom nám ukládá zriadiť subkomisiu pre školské 
věci. Čo najdokonalejšie a vědecky podložené vyučovanie na týchto 
stupňoch je nakoniec životným záujmom celej nasej védy v najširšom 
slova smysle. 

Náš plán, ktorý som tu načrtol, je dlhodobý. Jeho realizovanie závisí 
od húževnatosti a ciel'avedomosti všetkých vědeckých pracovníkov. 
Veríme, že svoje úlohy všetci splníme, lebo len tak riadne využijeme 
všetky hmotné prostriedky, ktoré československej vede tak štědro dává 
naša robotnícka trieda. 
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