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ravdu vemi silnou kn hu věnovanou maternatce, přesně řečeno geometri, le rozhodně

neobvyké Ste

devadesáBých et říkat, že pádem rež mu se n c nevyřeš o samo od sebe A neobvyk ý je i p|án předná5ef matematiku na íi ozofick
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K čemu je vlastně dobré vyučovat matematiku?

co je vlastně na geometrii tak zajímavé?
Nebudu m uv t třeba o představivost , kterou také z epšule Geometrie 1e zalimavá h avně tim, že 1e to náš pos ední kontakt s ant kou
Víc než 1akéko hod ny dělepisu antiku př ó)íži, když někoho naučite
trochu zák adni elementární k as cké 9eometr e To ]e mnohem tě5

[Vlatemat ka třibí mysI Tak napřik ad svého času se na ško ách vyučova o sčítánítřimistných čise zpamět Dnes

s to každý spočte na
ka ku ačce; a e ten moment procvičování mozku ka kuIačky nena-

hradi Proto, když něco ze ško od5tranime, mě bychom vždy pečl vě uvážrt, co zdán ivě vedlejšíhose tím ztráci, a nělak

1

nak to

i

nedo5tanete

i

,

kutivy?

jsem ienkrát vo i rnez m n sterstvem a prorektorským křes em
A e vo ba to nebyla těžká: bud'dva roky m n strem, nebo tř roky pro

.Já

rektorem

Základní prob|ém byI však v tom, že jsem v|astně n koho nezna
Na m n sterské jmenování mne vezl přimo z Podébrad, kde 1sem se
éčl a kde ]sern byl od edna devadesátého roku V té době pů| roku
mlmo dění znarnenalo ce ou věčnost Takže jsem sl nelb ižšíspoIu
pracovniky nevybíral ty mi vybralo Občanské íórum a 1ak 1sem
časem zj st l, an OF 1e nezna|o pořádně
]5me tenkrát byli revolučni v áda, na tehdejšídobu se nedalí
k ást standardniměřitka Všechno v astně řídi min 5tr Už se zapomi
ná na to, že ško y by y za komunistú řízené N,4 n sterstvem vn tra: na
N,4y

každéhožáka se ved už od prvni třídy sp s; ten s nim rně putovat až
do smrt Takže mole prvni starost by|a převést ško y pod Min sier-

d

To by o tak: učiteléby ve špatnémpostavení Sedmého listopadu
uč dět, že VŘSR b5l|a obrovská udá ost, a deset dni potom se všechno
změn o Tu om]uvu]senn chápa 1ako šanc začítznovu:vždyťtěch,kdo
neděla l komprom sy, byJolen pár Když probihaly sem náře v bytě lav ových, stá do|e vždycky talni po c sté a kontro ova]i každého, kdo
šel dovnitř Pár di př šlo už s připravenou občankou, a my ostatni]sme
čekaIi na druhém chodníku, až odejdou pryč
Komuntsté používalpáky, které by y neslýchané: vydírat d tim,
žesejejch dět nedostanou na škou, to n kdyvh stori nebyo Právě
v tom 1rm pomáhaia ško]a Takové selhání školy nemá obdoby
Jak jste bral návrat ministerského křesla zpátky do školy? Jako pád?
Ne, by 1sem rád, že zase jedu do práce trarnva]í Předtim 1sem ráno
dojida a manže ka mi říka a ,,užle tu řid č" Během pěti m nutlsem
byi na úřadě, kdyžjsmejel na poradu vády, trvalototaké pět minut

Byloto všechno strašně rych é By to žvot bez přestávky
Pak mě 1eště as rok poznáva idé na u rc, a e když mě 1ednou
5po ucestu]íci přesvědčova , že jsem býva ý řed te] továrny v Kras icích, řek| 1sem si, že 5e ze mne konečně zase stává anonymní občan
A práce se studenty, to byia prot prác s uč teI radost
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rozhodně nejsou odde<hové. Pro koho je vlastně píšete?
,]á se snažím,aby 1e mohJ čístkdekdo Nelsou určeny pro úp né začátečniky, ale snažímse, aby by y srozum te né
Piš 1e m mo 1iné proto, že česká ku tura 1e soustředěná na huma-
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nitnizáležitosti: a rnatemat ka se mez human tnívědy nepočítá
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A měla by?
Samozřejmě, 1e naše neštěstí,že stolí m mo Podívelte se na ve ké
íi ozoíy: Lebnitz, Descartes ]5ou stelně tak velci matematikové 1ako
f ozoíové, lu55er rnatemat ku a espoň vystudovaJ
U nás 1e to 1 nak Nás edkem toho tuzemská f lozoí e obvyk e
sklouzne po povrchu, 1iným s ovy, nemáme pořádnou metafyziku
Pro ponor do hloubky 1e matematika potřebná Tady se lidé nezna-
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|ostí matemat ky ch ubi, nezna ost matemat ky se považuje za

mlou společenskou záežtost Kdyby někdo řek v

ralIaAng| , že

:1
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matematice nerozumí, spo ečensky se znemožní- as 1ako když řek
ne, že se nemyle L dé v c z ně se za nezna|ost matemat ky stvdí
vyk e se chápe dost povrchně

tra, že 5e omluvi nov nář

!

Na začátku jste zmínil klipovou kulturu. Přitom knihy, které píšete

že ten a ten se

-

i

v di, někdo umi dobře ka]ku ovat se znakv

Z českých

Byl jste iediný člen vlády. který prohlásil, že jsme ve stejné pozici
jako Německo po skončení druhé světové války.
To 1e pravda A byla to pravda Němc po vá ce
na rozdi od ná5 po
osmdesátém devátém
ty ruiny v dě i: u nás sice budovy zústa y
stát, a e všechno ostatní by|o v troskách S tím souv sl i mole om uva
za učite e: rně ]sem představu, že se př dá m n str spravedlnost, vn -

l
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V tehdejši době to mě o za následek obrovský nápor na rnin sterstvo: neby a vybudována žádná struktura mez ško ami a m n sters
tvem, takže jsem rnuse řeš t 5pou5tu drobných prob émůPsa ško nici,
tou a tou zavirá sám v kab netu Z toho náporu 1sem
se vysvobozoval novým obsazovánim nspekce: zhruba v osmdesát
procentech okresů se podař o ZVoIit nové dobré inspektory

]

dvolího druhu, jedn z nás ma,]í své kořeny
idé maji dobrou prostorovou představivost
A zároveň 1sme polomky lndoevropanů, ti př šl z Ind e, kde se zrodi
o počítánítak,1ak jej známe dnes Odtud vzešla ka ku]at vníčást matemat ky Větš nou má převahu 1edna část mozku: někdo víc věc
My v Evropě 1sme

Do konce šedesátých let jste se věnoval teorii množin, pak téžfilozo-

5

l

muzeu To 1e zpúsob řeckého myš ení, poct vého, 1as
ného Kclyž děláte geometr , jste ve starém Řecku Jinak se tam

v antice, v Řecku T h

fii matematiky. Jak jste jako intelektuál
prožil přechod do exe-

stvo ško stvi

i

nělší styk než v

nahradtt

A opravdu ta nutnost soustředění chybí?
]istě Souv si to s ce ou dnešni atmosférou, 5 ce ou k povou a roztěkanou ku turou Dnešni 5tudentl 1sou po hod ně přednášky unaven
nedokáži 5e 5ou5třed t stelně d ouho jako 1ej ch předchůdc
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í ozofú na toto naše běžnéchápáni
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Jak se na tyhle názory tváří kolegové z íilozofickéfakulty?
Obecně je s yšíneradi, a e přece 1en se najdou vý1 mky Právě ted'na
nové faku tě human tnich stud ídom ouvám přednášky z matematiky; nelspíš to bude 9eometr e, a e]eště přesně nevim
He degger kdesi napsa , že na správně členěnéun verz tě by mě a
být fakulta, kde se vyučule matematika spolu s f ozoí í-, že jej ch oddělení
f 1ozof e k humanitním a matemattka k přirodnim vědám
1e špatné Už od obrozeni k]ademe důraz na histor i a na 1azyk
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5 tím do značnésouvsi r druhá strana mince: spousta našch

teoretických pedagogú

chom nevytváře i e
právě

tu

1e

z jakéhosi fa]ešného human smu

proti d ferenciac

ško Na to a e
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žác nadaní pro matemat ku, neboť1ednotná škoa matemat-

Ř
q

ku preferovat nebude Ne každý 1e tottž schopen se 1 naučit
lr4ys im, že v každém většim městě by mě|a ex stovat sedm |etá
reá ka, kde by se uči a matemat ka, ang čtina, češtna a všeobecná

I

i

evropská ku|tura Všechno samozřelmě na počitačích:tyby byIy pracovnim nástrolem Současný školský systém ty nadané a schopné
straš ivě zdržule V Americe mohou student ziskat magisterský t tu
v době, kdy 1e1 ch ste]ně nadani a schopní vrstevnic tady maturuli To
je ohromný hand cap Přitom když připustíme ex stenc konzervatoři,
proč nepř pustit všeobecnou d ferenc ac pod e nadání?

i
]

j
,i

j
l
1

]
!i

ij

]
:i

l

Jaký je přo matematika ideální věk?
Pro tvúrčiho rnatematlka co neldřív To znamená tak do třiceti |et
Má energ a nevi, co ho čeká, když se do nějakého prob ému pustí
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Každý, kdo 1e trochu starší a potřebné schopnost třeba stále má, už
však vi, že tentýž prob ém před nim řeš o deset idi, a tak s řekne, že
to as nelde leho m adšíko ega se do prob érnu pusti, protože neví,

j

i
l

co to vlastně obnáši A navíc m adý rnatemat k ještě obvyk e nepatří

]],,2000 5OFT!"/AROVÉ NOV NY

EE

ř1}:
do nějakého směru, který ho vede určtou vyšlapanou cestou, před-

tou, je nutné deset Iet se něčím intenzrvně zabývat

k ádá mu spoustu věcí k naučenise a íormule jeho myšlení

ně nrkdo nepřečte Ale to je problém ce]ého tohoto sto|etí Ptám se
íyziků,zda umějí vy.jmenovat nosite|e Nobe|ovy ceny za fyziku Nedokážíto Co víc přrtom můžečlověk ve fyzice docílit než získání
Nobe ovy ceny? A ani fyzikové ho nebudou znát
Jediný člověk, kterého si z tohohIe stoIetí budou všichni pamatovat, je Einstein. Žaaný jlnÝ vědec už takovou šanci nemá

Když 1e člověk trochu starší, můževyužíttoho, že zná řadu věcí
kombinovat Takhle třeba byla dokázána ve]ká Fermato-

a dokáže 1e
Va Věta

Feímatova věta j€ dokázána?
Přesně tak, ten důkaz využívápostupy z řady oblastí a je velmi dlou-

hý Možná, že ho časem někdo zjednoduši, v současnost

1e

ale ne-

uvěřite ně s|ožitý Jen má okdo 1e schopen ten důkaz celý přečíst
Rozhodně nelde o onen egendární důkaz na okrali knihy

Které směry matematíky jsou ted'neižhavější?
Mys im si, že matemat ka jev podstatě v iníormačníkrziJe při| š nových poznatků, autoř už nepiší pro veřejnost. K důkazůmvět mu5íte
znát tisíce věcí: k tomu, aby by|o možnénapsat text s určitou hodno-

-

a pak si to stej-

Navíc ta slavná rovnice je krátká a přehledná: není problém se ji
naučit... Dá se vůbec dělat věda v Praze, nebo je nutné vyrazit do
světa?
Když se chcete účastnitnějakého ve|kého projektu, musíte jít do zahraničí;možná i natrvaIo Ale když opravdu o něco jde, je tempo takové,
že je stejně nikdo dlouho nevydrži Já odchody do zahranlčí nevidím ja-

ko neštěstí, koneckonců i naši emigrant, i když se nevracejí, pro nás
pořád dě|ají dobré věcl 18. listopadu 1989 mi teleíonoval prof Jech

Profesor Petr Vopěnka se narod

I

v roce

1935 V roce 'l 953, po maturitě na qymná-

ziu v Ledči nad Sázavou. byl přilat na Vrr
UK, kde
s přestávkou iŤizi roky 1 990

-

až 199.Z- působídodnes Od rokLl 1965
docent,od roku 1 990 profesor
Do rókú-l969 se zablývaI teorií množin,
kde doséh|,:světově uznáyaných výs|edků,

po odstavení
V sedmdešátých letech se
začal zabývat
od informačních zdrojů
především filozoíiímatematiky V letech

-

-

do |etošního srpna působi1 na MFF UK jako
vedoucí katedry matematické lo9iky a íilozoíie matematiky, nyní v důchodu Z,jeho

názvem lJhelný kámen eiiŤopské vzdělanosti a moci Ženatý, syn Martin je spisova-

tel a nakladate|.
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z USA, mů1 5tudent z šedesátých let, že opatřiI st pendium pro našeho
studenta V době, kdy u nás nikdo nesměl za hranice, jsem závidě| Poákům: na každéuniverzitě nějaký Po|ák by; a když je tehdy profesor
Mostowski obte|efonova|, místo pro svého schopného abso|venta naše|; někteří zůstaIi, jiní se vrátili Kdo mohl, pomohl Emi9race nelsou
ztracené mozky Musíme ale dbát, aby jejich srdce zůsta|o tady

Konkurencí tuzemským vysokým školám nejsou jen zahraniční školy,
ale i komerční sféra. Jak vůbec můžeškola motivovat lidi, na kterýCh
má zájem?
Těžko le potřeba zvýšit platy, ale spíšzměnami na ško|ách, nežzvýšeným přítokem peněz od státu DovedU si představit baka|ářské studium, jeden den v týdnu, dostali by úkoly, které by doma zpracova i,

odpad by problém s kolejemi ]e také nutné zkrátt studium do maturity, neboť bakalariát je dnes to, co dříve byla maturita
To s ale žádnáv éda netroufne Muse|a by propustit hodně učtelů,

š

lj

Něco takového s může dovo|it jen v|áda, jelížč|enovénemají poIit cké

ambice

a 1de 1im

pouze o věc

Když jste mi líčilváš životopis, zmínil jste pojem tradičnívěda. Co to
vlastně je?
Věda, která v antických tradicích dělí odpovědi na ano - ne

zatímco současná věda taková už není?
Svět takový není Chyba není ve vědě; a|e v 1elím používáníFyzikové
mají pro tyhle věc cit-fyzikví, že deální nit je užitečnýpo]em, aIe
nehledá ji v reálném světě

Naproti tomu společenské vědy by rády fyziku napodobova|y,
a když se svět nechová tak, jak by se pod|e nich chovat měl, snaží se
ho násilně svým představám přizpůsobit

v tom je mimochodem

-

ce á traqédie marxismu Obávám se, že tomuto pokušenijsou vysta-

veni i byrokrat v BruseIu

Ř'];]
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text: lvo Minařík, foto: Petr Bednář
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