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funkcionálne rovnice. Utvoriť si presné pojmy o tom, čo geo-
metri nazývajú infinitezimálnym počtom, znamená si urobiť 
najprv celkom jasnú predstavu o tom, čo je nekonečno. 
V Rozprave o dynamike (1743) otvoril cestu vzniku analytic-
kej mechaniky a matematizácii fyziky. Vyslovil všeobecné 
pravidlá pre zostavenie diferenciálnych rovníc pre opis pohy-
bu sústav hmotných bodov. Formuloval princíp okamžitej 
rovnováhy zotrvačných síl a síl pôsobiacich na teleso. V prá-

ci o kmitaní struny sformuloval vlnovú rovnicu a ukázal  
postup jej riešenia. V astronómii skúmal pohyb Mesiaca a ne-
beských telies, zaoberal sa teóriou gravitácie. Parížskej aka-
démii vied zaslal práce o pohybe pevných telies v kvapali-
nách a o integrálnom počte. Geometria je akýmsi koníčkom, 
ktorý nám dala príroda, aby nás potešoval a zabával v temno-
tách... V triezvom matematikovi nepracuje obrazotvornosť 
menej než vo vynaliezavom básnikovi.

Odhalený	fyzikálny	vzťah

Vo všetkých fyzikálnochemických i elektrotechnických učeb-
niciach aj monografiách sa uvádza Ilkovičova rovnica, ktorá 
umožňuje určovať koncentráciu skúmanej látky v elektroly-
zovanom roztoku, ako základná rovnica teoretickej polaro-
grafie. Je to najznámejší fyzikálny vzťah slovenského fyzika.

Štúdium	a	vyučovanie

Dionýz	Ilkovič (18. 1. 1907 – 3. 8. 1980) zmaturoval s vy-
znamenaním na reálnom gymnáziu v Prešove. V rokoch 1925 
až 1929 vyštudoval chémiu, fyziku a matematiku na prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vedecky začal 
pracovať na Fyzikálno-chemickom ústave, ktorého prednos-
tom bol Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967), neskorší známy 
nositeľ Nobelovej ceny (1959). V roku 1932 získal Ilkovič 
doktorát za prácu Štúdium polarizácie ortuťovej kvapkovej 
elektródy pri elektrolytickom rozklade vody. V školskom roku 
1937/1938 bol na študijnom pobyte v Paríži. Až do odchodu 
na Slovensko (1940) učil aj na rôznych pražských stredných 
školách. Stal sa riadnym profesorom SVŠT (1943) a Sloven-
skej univerzity (1944). Akademikom SAV bol od jej začiatku 
(1953). Podieľal sa na výchove vysokoškolsky vzdelaných 
fyzikov a inžinierov.

Fyzikálny	popis	deja

Profesor Heyrovský objavil v roku 1922 novú metódu kvalita-
tívnej analýzy chemických roztokov meraním elektrického 
prúdu prechádzajúceho medzi tzv. nepolarizovateľnou elek-
tródou a ortuťovou kvapkovou elektródou. Kvantitatívny 
vzťah medzi meraným prúdom a faktormi, ktoré ho určujú, 

objavil a uverejnil v roku 1934 Dionýz Ilkovič. Opísal elektró-
dový dej parciálnou diferenciálnou rovnicou, ktorú vyriešil, 
a výsledok vyjadril ako vzťah medzi limitným difúznym prú-
dom a koncentráciou redukovanej látky, rýchlosťou prietoku 
ortuti sklenenou kapilárou, časovým intervalom medzi dvomi 
po sebe nasledujúcimi okamihmi odkvapnutia kvapky, poč-
tom elektrónov, ktorý prijíma jedna častica redukovanej látky, 
a jej difúznym koeficientom. Podrobné zdôvodnenie uverejnil 
v roku 1938. Jeho rovnica sa stala svetoznáma a patrí k veľmi 
presným kvantitatívnym zákonom fyzikálnej chémie. 

D. Ilkovič prispel aj k riešeniu ďalších otázok teórie pola-
rografickej metódy, vysvetlil niektoré anomálie na polarogra-
fických krivkách, podal návod na identifikáciu rozličných lá-
tok na základe tzv. polvlnového potenciálu.

Hodnotenie	výsledkov

Profesor Heyrovský o Ilkovičovi napísal: „Jeho údaje a prá-
ce sa vyznačujú stručnosťou a jasnosťou i originálnym poňa-
tím, ktoré dosvedčuje o bádavom duchu. Povahou je veľmi 
skromný, nenáročný, úplne nezištne oddaný vede.“

Chaos a neporiadok je vlastne najväčší poriadok, lebo je to 
štatisticky najpravdepodobnejšie uloženie vecí. Aj táto vtipná 
veta je v učebnici, ktorej autorom je profesor Ilkovič. Bol au-
torom vyše 20 pôvodných vedeckých prác a rozpráv uverej-
nených vo vedeckých časopisoch. Napísal prvú slovenskú 
modernú vysokoškolskú učebnicu fyziky i učebnicu vektoro-
vého počtu. Bol zasväteným vysokoškolským učiteľom s ob-
divuhodným spôsobom prednášania. Vedel vhodnou formou 
sprístupňovať náročné partie fyziky a fyzikálnej chémie. Vý-
razným spôsobom zasiahol do budovania vysokého školstva 
na Slovensku. Presadil veľkorysé riešenie vedeckej výchovy 
pre ašpirantov, prispel k vybudovaniu vedeckých ústavov. 
Bol organizátorom slovenskej fyzikálnej vedy.

Nezabudnuteľná	osobnosť

Bol známy neobyčajnou húževnatosťou a skromnosťou,  
cieľavedomosťou a rozhodnosťou. Dionýz Ilkovič mal mi-
moriadny zmysel pre spravodlivosť a čestnosť. Vynikal bys-
trosťou ducha i rýchlosťou myslenia. Mal radosť z úspechov 
svojich žiakov. Bol vzorom človeka s rýdzim charakterom 
a ušľachtilými zásadami hlboko ľudskej morálky. Skvelá po-
vesť profesora Ilkoviča robí z neho legendu s prirodzenou úc-
tou k jeho osobnosti. 

Dušan Jedinák

Dionýz ilkovič
úspešný fyzik i peDagóg

19




