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vyučovaní 

INŽINIERI A MATEMATIKA 

Beloslav Riečan} Bratislava 

O potřebě vyučovať matematiku na 
technických univerzitách nik nepochybu
je. Pravdaže, možno to robiť v róznej kva
litě. A sposob vyučovania matematiky je 
aj určitým indikátorom úrovně tej-ktorej 
technickej * univerzity. Hovoří sa: Povedz 
mi, čo čítáš, poviem ti, kto si. Analogicky 
možno povedať: Ukaž mi, akú úroveň má 
vyučovanie matematiky na tvojej technic
kej univerzitě, a ja ti poviem, čo to je za 
univerzitu. 

Matematika a osobnosti 

Jednou zo šancí, ktorú majú naše tech
nické univerzity, je možnosť vybudovania 
silných matematických katedier. Tieto by 
zabezpečovali kvalitně matematické vzde-
lanie pre poslucháčov, ako aj matematic-
kú zložku vedeckej práce učitefov profilu-
júcich odborov. Právě týmto by sa sloven
ské techniky mohli stať světoznámými, 
podobné ako to je v případe techniky zu-
rišskej. Máme na to skvělé předpoklady, 
veď tu pósobili, a to vela rokov, osobnos
ti takého rangu ako akademici Schwarz, 
Jakubík, či legendárná trojica profesorov 
Kluvánek, Mišík, Švec Táto niť sa dosiaf 
celkom nepřetrhla a možno na ňu nad-
viazať. 

Ale tradícia naša matematická, sloven
ská, čo ako výnimočná, nie je jediným, 
a ani nie hlavným dóvodom pre to, aby 
sme na slovenských technických univerzi
tách vytvořili silnú matematiku. Hlavným 
dóvodom je potřeba dať budúcim inži-
nierom skutočne kvalitné odborné vzde-
lanie postavené na pevnom teoretickom 
základe, ale aj prispieť k ich všeobecné
mu kulturnému rozhfadu a akceptovaniu 
vyšších princípov mravných. Matematika 
móže prispieť k dosahovaniu vrcholných 
vědeckých výsledkov, teda k tomu, čo tvo
ří základ každej univerzity, bez čoho ona 
vlastně ani nie je univerzitou. Do znač-
nej miery je kíúčom k zabezpečeniu želá-
tetnej adaptibility absolventov na prudko 
sa vyvíjajúce podmienky vo světe, a tým 
aj k vytvoreniu šancí pre náš priemysel, 
hospodárstvo a nevyhnutnú ekonomickú 
stabilitu. 

To všetko móžu zabezpečit' len osob
nosti na jednej i druhej straně. PokiaF ide 
o matematiku, nie je také jednoduché pri-
tiahnuť na techniky špičkových absolven
tov. Okrem všeobecné sa prejavujúcich 
dóvodov (problémy sociálneho charakte
ru, chýbajúca střecha nad hlavou), sú tu 
náročné pracovné podmienky, zaťaženie 
vyučovacími povinnosťami. Veď matema
tici sa musia postarat' o velké množstva 
študentov nižších ročníkov, ktorí si len 
pomaly privykajú na náročnost' a rytmus 
vysokoškolského studia a navýše rrmohí 
z nich nie sú ešte odborné ani fudsky 
vyzretí. Pri tom nielen technická, ale ani 
matematická veřejnost' nerespektuje cel
kom postavenie matematikov na techni
kách, nie vždy doceňuje ich obrovský vý
znam pre aplikácie matematiky. 
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Ak sa zhodneme na tom, že na Slo
vensku třeba na technických univerzitách 
vybudovat' silnú matematiku, tak třeba 
na technických univerzitách vytvořit' pod-
mienky pre získanie matematických osob
ností. To možno v podstatě dvojakým 
spósobom: jednak angažováním popred-
ných, už zrelých matematikov z iných pra-
covísk, jednak výchovou vlastného doras-
tu. Moja možno naívna představa spo
čívá vo vytvoření jednej linie od talen-
tov z matematickej olympiády, či mate
matických* tried na gymnáziu, cez inten
zívně studium matematiky na univerzitě, 
doktorandské studium až po habilitácie 
tridsaťročných docentov. Odvážné meno-
vať mladých docentov a postarat' sa o ich 
spoločenskú prestiž. 

Este o jednu vec sa v tejto súvislosti 
třeba postarat': o střechu nad hlavou pre 
intelektuálnu špičku mladej generácie. To 
je kluč k zabezpečeniu budúcnosti nielen 
nasej védy, ale aj umenia, teda oblastí, 
v ktorých má Slovensko najváčšiu nadej 
sa presadiť. Preto by sa touto otázkou 
mali zaoberať najvyššie orgány. Povinnos-
ťou akademickej obce je zase nástojčivo 
a vytrvalo ich na to upozorňovat'. 

Z toho, čo som vyššie uviedol, vyplývá 
aj moj názor na případné studium ma
tematického inžinierstva na technických 
univerzitách. Nevyhnutnou podmienkou 
je přítomnost' dostatočného počtu skutoč-
ných osobností matematického světa na 
príslušnej technickej univerzitě. Pravda-
že, nič nebráni tomu oprieť sa aj o osob
nosti pósobiace na vysokej škole externě 
súc kmeňovo umiestnené napr. v ústavoch 
akademie. 

Góly, body, sekundy 

Povodně sme to mysleli všetci dobré. 
Nájsť a používat' objektivně kritéria na 

hodnotenie vedeckej (a možno i pedago-
gickej) práce, ktoré by nahradzovali sub-
jektivizmus a neodborné zásahy z minu
lých desaťročí, dali pevný základ vedeckej 
práci na našich univerzitách a orientovali 
ju v súlade s medzinárodnými trendami. 

Je iste správné, aby uchádzač o aké-
kofvek miesto, stipendium, hodnost' či 
funkciu předložil zoznam svoj ich práč, 
rozumné strukturovaný, připadne niekto-
ré práce doložil. Považujem za rozumné 
předložit' aj zoznam citácií, aj keď je
ho požadovanie nie je v zahraničí také 
univerzálně. Za chybu však považujem 
stanovovanie pevných čísel, aj keď tzv. 
orientačných, na dosahovanie spomenu-
tých mét. 

Predovšetkým, toto smerovanie orien
tuje najma mladých výskumníkov nie na 
kvalitu, ale na kvantitu. Ciefom už nie 
je len výsledok a jeho kvalita, ale aj, či 
najma samotné preniknutie na stránky 
časopisov, či do citačných indexov. Člán
ky možno rozčlenit', aby ich bolo viac, 
alebo naopak spojit', či natiahnuť, aby sa 
výsledný artefakt dal prehlásiť za mono-
grafiu. To sa dalo vlastně očakávať. Čo 
som neočakával, je postupné odďalbvanie 
sa, či dokonca znepriatelbvanie spolupra-
covníkov v dósledku publikačných prete-
kov. Predtým bol autor vedeckej práce 
recenzentovi obyčajne vďačný za kritické 
pripomienky, připadne aj nevýjdenie prá
ce obsahujúcej vážné chyby, či neplatný 
výsledok kompromitujúci autora. Teraz 
je autor ostražitý, striehne najma na to, 
aby článok vyšiel, chvat v akom je písaný 
často vedie k povrchnosti a k menším, či 
váčším nedoslednostiam. A ak sú autor 
a recenzent priatelmi a diskutujú otvo-
rene o nedostatkoch práce, autor móže 
začínat' vidieť v recenzentovi neprajníka 
svojej práce a v konečnom dósledku aj 
svojej osoby. 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 40 (1995), č. 2 107 



Osobitnú kapitolu tvoří hodnotenie 
vedecko-pedagogických pracovníkov vy
sokých škol. Scientometrické metody mó-
žu uspieť pri hodnotení informácií vyjád
řených písomne. Naproti tomu vo vyučo
vaní a výchove nemožno obísť informá-
ciu ústnu. Absolutizováním scientomet-
rických metod zanedbáváme teda faktor, 
ktorý je pre univerzity charakteristický 
od najstarších čias a pre výchovu klučový. 

Taktiež si třeba uvedomiť, že sciento
metrické metody vedu k záverom, ktoré 
majú statistický charakter, teda za sta
tistického hladiska třeba pristupovať aj 
k ich výpovednej hodnotě v uvažovanom 
individuálnom případe. 

Pokiaf ide o matematikov na techni-
ke, z uvedeného hladiska sa nachádzajú 
medzi dvoma kameňmi. Na jednej straně 
sú tu kritéria šité na mieru technických 
odborov, ktoré nie celkom vyhovujú rna-
tematike. Na druhej straně sú tu kritéria 
pracovísk, v ktorých je matematika profi-
lujúcim predmetom, a tieto zase ignorujú 
specifické postavenie matematikov póso-
biacich na technických univerzitách. To je 
jedna z příčin zníženého zaujmu najlep-
ších absolventov matematiky o pósobenie 
na technických univerzitách. 

Čo teda robiť? Vo všeobecnosti hodno
tit' uchádzačov o najvyššie vědecké a pe
dagogické hodnosti nie podlá vzorcov, 
ale individuálně, veď má ísť o vyhraně
né osobnosti. S osobitnou pozornosťou sa 
potom chovať k matematikomposobiacim 
na technických univerzitách. Hodnotenie 
má byť náročné, ale věcné, respektujúce 
specifika práce matematika na technike. 

Z toho, čo som uviedol, vyplývá aj ur
čitá moja rezervovanosť ku kreditnému 
systému, a to najma v doktorandskom 
studiu. Pravdaže, je tu rozdiel medzi hod-
notením docenta či profesora na straně 
jednej a študenta na straně druhej. Ide 

najma o počty pregraduálnych študentov, 
ktorých zvládnutie je tak či tak problema
tické. Riešení móže byť viacero a mali by 
sme sa k ním stavať tolerantně. Odhliad-
nuc od používania, či nepoužívania kre-
ditného systému, chcem upozorniť ešte na 
jednu možnosť aplikovatefnú a tradičné 
aplikovánu v Bratislavě a v Košiciach. Vo 
vyučovacom procese na technických uni
verzitách možno použiť poslucháčov vyš
ších ročníkov matematiky na univerzitách 
(připadne štúdia matematického inžinier-
stva, ak také studium vznikne). Nikdy 
s tým neboli váčšie problémy, nezaťažova-
lo to rozpočet a katedry matematiky na 
technikách si mohli potenciálnych uchá
dzačov otestovať v praxi. 

Kluče od kráfovstva 

Akoby sme v predošlých častiach uhý
bali od zdanlivo klučovej otázky, totiž, 
čo má byť jadrom matematickej výcho
vy budúcich inžinierov, jej obsahom. Svo
je stanovisko neviem vyjadriť lepšie ako 
to urobila I. Grekovová v kedysi u nás 
oblubenom románe Katedra. (Mimocho-
dom, Grekovová je pseudonym ruskej ma
tematicky E. S. Ventcelbvej, roky úspěš
né pósobiacej na leningradskej technike. 
V slovenčině vyšiel aj překlad jej učebnice 
Teória pravděpodobnosti.) Mám na mysli 
následujúcu pasáž: 

„Čudujem sa, ako možu ti ludia věno
vat' tofkú pozornost' rozdeleniu hodin me
dzi jednotlivé předměty. Po dlhých rokoch 
prednášania som došiel k podivnému pre-
svedčeniu: Viac-menej je jedno, čo sa učí. 
Doležité je, ako sa učí a kto učí. Hlbo-
ké zaujatie, učitelova láska k předmětu 
vychovává lepšie než akákolvek inforrná-
cia, ktorú podává. Ked'študenti počúvajú 
nadšenca, získavajú viacej ako zo styku 
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s akýmkolvek učencom: veřký příklad ne-
zištnej lásky." 

Na technikách v súvislosti s matema
tikou som pozoroval dve inflačně tenden-
cie. Jedno stanovisko požaduje hodiny na 
prebratie určitej látky, tieto hodiny sa po
tom naplnia materiálom vyžadujúcim si 
dokladné precvičenie, no a to vedie k no
vým požiadavkám na hodiny. Zial', táto 
spirála v tejto chvíli (v matematike na 
technike) nehrozí. Stále je, pravda, ak~ 
tuálna jej příčina: přehnané požiadavky 
na študentov neúměrné ich možnostiam 
a schopnostiam. 

Nie je však úspěšná ani tendencia pris-
posobovania obsahu a rozsahu vyučova-
nia matematiky danej reálnej situácii. Ak 
totiž vytvoříme taký reálny sylabus, hrozí 
zníženie počtu hodinovej dotácie. UčiteF-
humanista následné v týchto hodinách 
preberie len to, čo uzná za vhodné. A tým 
riskuje dalšie zníženie počtu hodin mate
matiky. 

V tejto situácii považujem za potřebné 
upřednostnit' tie stanoviska, ktoré majú 
na zřeteli študentov, ich minulu výcho
vu, súčasné problémy, ale najma, budúce 
uplatněme. 

Roky boli u nás pri vydávaní učeb
nic honoráre priamo úměrné počtu au
torských hárkov. Naproti tomu experti 
UNESCO majú za určitú učebnicu pev
né stanovený honorár bez ohfadu na to, 
koíko stránok textu na zabezpečenie tej
to úlohy autoři vyprodukujú. Niekde tu 
vidím riešenie nášho problému: dať štu-
dentom potrebnú kvalitu bez akcentu na 
kvantitu, teda úvazky, normohodiny, kre
dity, výkazy. 

Nedávno prof. Mišík na otázku, k čo-
mu by málo viesť vyučovanie matematiky 
na technike, odpovedal, že by málo viesť 
k schopnosti prijímať (permanentně) no
vé matematické výsledky, teda schopnosť 

študovať práce, či učebné texty sprístup-
ňujúce tieto výsledky širšej veřejnosti. 

Nemóžem si pomócť, ale klučovým fak-
torom pri riešení tejto Mišíkovej úlohy je 
popři učitelovi učebnica, kniha — vědec
ká, či popularizujúca, či zbierka úloh. Tu
to úlohu bude ťažko splniť pri súčasnom 
stave v edičnej činnosti a najma rozpad
nu tej distribučnej sieti. 

Jediné riešenie vidím v tom, aby sme 
dali hlavy dohromady a namiesto lokál-
nych skript vydávali učebnice, ktoré by 
slúžili celému Slovensku. V terajšej situ
ácii by fahko prenikali aj do Ceskej re
publiky. V tejto chvíli by sme mali pri-
kročiť k reedícii niekofkých titulov, kto
ré sa už pri vyučovaní osvědčili. Nemálo 
by ísť o monopol, ani o predurčenie pre 
budúcnosť, mohlo by sa vydať niekollco 
alternatívnych učebnic Ide o to, aby sa 
nepřetrhla niť. Uvědomme si, že hlavný 
problém nie je ekonomický, ale mravný. 
Ale to je hlavný problém celej nasej spo-
ločnosti. 

Dovofte ukončiť citátom z prvého pre-
javu prvého rektora prvej slovenskej tech
niky, zhodou okolností matematika, Jura 
Hronca: 

„Všetkých nás viedla tuha dať Sloven
sku to najlepšie, lebo vysoká škola tech
nická musí stať na světověj úrovni vyso
kých škol technických cudzozemských. Vy 
slovenskí mládenci musíte si uvedomiť, že 
vy ako inžinieri musíte konkurovat' s ce
lým svetom a nemóžete sa uzavrieť do 
úzkých hraníc Slovenska, alebo republiky, 
lebo před vámi stojí velký úkol hospodář
sky povzniesť Slovensko, slovenský lud. 
Ale k tomu potřebujete dokladné a velice 
znalosti, vytrvalů a dókladnú prácu." 

Na tomto Hroncovom stanovisku nieto 
čo meniť ani po rokoch. 
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