Matematicko-fyzikálny pozdrav 2013
Ak existuje vôbec niečo ako tvorenie v matematike, potom to,
čo akákoľvek veta robí, je, že práve obmedzuje slobodu
tvorenia. Avšak to, čo obmedzuje, musí evidentne existovať
nezávisle od tvorenia.
Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového
myslenia) je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť
jednotlivostí sveta.
Kurt GÖDEL (28. 4. 1906 – 14. 1. 1978)
Žiadny problém nevzrušoval ľudskú dušu tak hlboko
ako problém nekonečna, nijaká myšlienka neobjavila
taký silný a plodný vplyv na rozum ako idea nekonečna
Ale z druhej strany, ani jeden pojem nepotrebuje
v takej miere vysvetľovanie ako predstavy nekonečna...
Všetko, čo vo všeobecnosti môže byť predmetom vedeckého myslenia, ak je dostatočne dozreté pre utvorenie teórie, sa podriadi axiomatickej metóde, a teda nepriamo i matematike. Celostný charakter matematiky
podmieňuje vnútornú podstatu vedy: matematika je
základom každej presnej prírodnej vedy.
David HILBERT (23. 1. 1862  14. 2. 1943)
Očakávam veľmi výrazný vplyv počítačov a ich výskumu na
matematiku... Počítačom vďačí matematika za mnohé svoje
naozaj užitočné aplikácie... Počítače výrazne pomáhajú
matematike začleniť sa do širšie chápaného kultúrneho
povedomia ľudí.
Všetko je trocha zložitejšie... niektoré veci nemôže namiesto času
rozhodnúť nik... nič nám neostáva, iba byť trpezlivými.
Viem, že čísla sú krásne. A ak krásne nie sú, tak nie je krásne nič.
Paul ERDÖS (26. 3. 1913  20. 9. 1996)
Nemusíte dokazovať všetko, ale nesmiete nedokazovať nič. Nesmie sa
stratiť fakt, že matematika je systém... Treba viesť žiakov tak, aby sa
riadili heslom: Mnoho toho neviem, ale to, čo viem, viem dobre.
Eduard ČECH (29. 6. 1893  15. 3. 1960)

Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate...
Myšlienka tvorí veľkosť človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, aby
myslel... Celá naša dôstojnosť spočíva v myslení. V ňom sa musíme
vzopnúť, nielen v priestore a čase, ktoré nedokážeme naplniť. Usilujme
sa teda, aby sme mysleli správne. V tom je princíp mravnosti.
Blaise PASCAL (19. 6. 1623 – 19. 8. 1662)
Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať
o to, aby sa cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme
ich naučiť samostatne rozpoznávať nesprávne úsudky.
Bernard BOLZANO (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848)
Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás
nezávislým, absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto
absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké životné poslanie...
Ten, komu je dopriate spolupracovať na budovaní exaktnej vedy,
nájde svoje uspokojenie a vnútorné šťastie vo vedomí, že
vyskúmal, čo sa vyskúmať dalo, a v tichosti uctieval to, čo sa
vyskúmať nedá.
Max PLANCK (23. 4. 1858 – 4. 10. 1947)
Vybral a zostavil D. Jedinák
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