Vojtech Jarník  nezabudnuteľný učiteľ matematiky
V meste na Vltave
Praha bola mestom jeho detstva, štúdií, vedeckých úspechov a pedagogickej činnosti.
Vojtech Jarník sa narodil 22. decembra 1897 v rodine profesora románskej filológie
Karlovej univerzity. Po úspešnej maturite (1915) získal štúdiom na univerzite spôsobilosť vyučovať matematiku a fyziku. V rokoch 1919 – 1921 ako asistent J. Vojtěcha
(1879  1953) učil na technike v Brne. Získal doktorát (1921) a nastúpil na prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe ako asistent profesora K. Petra (1868 
1950). Stal sa jeho výborným žiakom. Roky 1923 až 1925 a 1927/28 strávil na študijnom pobyte u známeho nemeckého matematika Edmunda
Landaua (1877  1938) v Göttingene. Právo prednášať na
vysokej škole získal v roku 1925. Tridsaťjedenročný Jarník bol menovaný mimoriadnym profesorom (1929)
a neskôr (1935) riadnym. V rokoch 1927  1938 napísal
51 pôvodných vedeckých prác, napr. aj s W. Sierpińskim.
Úspešnú učiteľskú činnosť rozvinul na Karlovej univerzite. Zastával veľa akademických funkcií, bol prodekanom
i dekanom prírodovedeckej fakulty, prorektorom univerzity. Zomrel 22. septembra 1970 v Prahe.
Práca pre matematickú vedu
Svetové meno získal V. Jarník prácami z analytickej teórie čísel
a teórie reálnych funkcií. Venoval sa hlavne teórii mrežových bodov vo viacrozmerných elipsoidoch, teórii diofantovských aproximácií, geometrii čísel. Dômyselne kombinoval klasické metódy
s modernými metódami množinovej matematiky. Napísal okolo
90 originálnych vedeckých prác a monografií. Spolu s Eduardom
Čechom položili základy obdobia svetového uznania československej matematiky. Pätnásť rokov viedol matematickú časť Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky, neskôr aj Czechoslovak MathematicaI
Journal. Bol v redakčnej rade poľského časopisu Acta Aritmetica. Za výsledky svojej
matematickej činnosti bol prijatý za riadneho člena Českej akadémie vied a umení
(1946) a ČSAV (1952). Bol laureátom štátnej ceny (1952), dostal Rád práce (1958)

a Rád republiky (1967). Získal striebornú medailu ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo
i čestný doktorát honoris causa Karlovej univerzity (1968). Čestným členom JČSMF
sa stal roku 1962.
Úspešný učiteľ
Učiteľskej činnosti sa akademik Vojtech Jarník, významný český
matematik a láskavý vysokoškolský profesor, venoval s neobvyklým zaujatím. Vyžaroval hlbokým vzdelaním a ušľachtilým
duchom. Jeho výklad bol jasný, prehľadný, veľmi pestrý, myšlienkovo a logicky vybudovaný do všetkých podrobností. Vedel
dobre štylizovať, jeho prednášky boli dobre premyslené a vopred
rozvrhnuté. Ako dobrý znalec moderných matematických disciplín vedel znamenite vystihnúť a rozlíšiť podstatné od nepodstatného. Rozpracoval
prednášanú problematiku do podrobností so zmyslom pre celkové súvislosti. Teoretický výklad spájal s praktickým použitím a numerickým vyčíslením. Často prinášal
neformálne predstavy o danej učebnej látke. Vedel vynaložiť nemálo námahy na to,
aby jeho úvahy boli prehľadné, funkčne motivované. A to je pravé umenie učiteľa-matematika. K zvýšeniu úrovne vysokoškolského štúdia prispel Jarník učebnicami
matematickej analýzy – Úvod do diferenciálneho počtu (1946), Úvod do integrálneho
počtu (1948), Diferenciálny počet (1953), Integrálny počet (1955). Vynikajú plynulým slohom a živým elegantným spôsobom vyjadrovania. Spomínam na jeho slová:
Matematická prednáška má jednu charakteristickú vlastnosť. Správne a účelne urobený reťazec úsudkov vedie s úplnou spoľahlivosťou od predpokladov vety k jej tvrdeniu. Ale naopak, ak urobíme čo len jednu chybu alebo ak nenájdeme v niektorom
mieste myšlienkového reťazca účelné pokračovanie, ktoré povedie k cieľu, zrúti sa celý dôkaz poučky či riešenia problému.
Citlivá zodpovednosť
Mal vypestovanú vnútornú morálnu silu
i osobnú disciplínu. Vedel byť taktný a veľmi
trpezlivý. Jeho ozdobou bola rozvážnosť, vecnosť a zodpovednosť. Netúžil po funkciách,
ale vedel byť uvedomelý pre občiansku povinnosť. Citlivý prístup a takt k ľuďom, rozhľadenosť v kultúre i vrelý vzťah k hudbe
boli neodmysliteľnou súčasťou jeho osobnosti. Vojtech Jarník, sa stal učiteľom

matematiky, vedcom i človekom, na ktorého sa nezabúda. Akademik Štefan Schwarz
(1914  1996), významný slovenský matematik, absolvent pražskej univerzity, ocenil
rýdzi profil Vojtecha Jarníka: „Vidím pred sebou človeka s hlbokým ľudským cítením,
človeka čistého charakteru, s akým som sa v živote len málokedy stretol.“
Dušan Jedinák

