
Princíp	samočinného	počítača

Moderný samočinný počítač je programovateľný automat na 
spracúvanie údajov. Skladá sa z piatich základných častí: 
z riadiacej jednotky, ktorá analyzuje príkazy programu a ria-
di podľa nich výpočet; z operačnej jednotky, v ktorej sa vyko-
návajú všetky operácie požadované programom; z vnútornej 
pamäte, v ktorej sú údaje i program uložené počas výpočtu, 
aby boli k dispozícii na spracovanie; zo vstupného a výstup-
ného zariadenia, ktoré slúži na komunikáciu s človekom. Po-
čítače vo svojom vnútri rozlišujú iba dva stavy, 0 alebo 1, 
pracujú v dvojkovej sústave. Princípy výstavby moderných 
počítačov navrhol americký matematik a fyzik John von 
Neumann (1903 – 1957).

Životný	a	pracovný	osud

Pochádzal zo zámožnej bankárskej rodiny. Narodil sa 28. de-
cembra 1903 v Budapešti. Od detských rokov mal záľubu 
v mechanických i automatických hračkách. Už v mladosti 
udivoval mimoriadnou pamäťou a nadaním na jazyky. Aj  
neskôr robil veľmi rýchlo zložité numerické výpočty iba 
v hlave, bez ceruzky a papiera. Často vedel úspešne hľadať 
riešenia zložitých matematických problémov. Študoval mate-
matiku a chémiu na univerzite v Berlíne (1921 – 1923) a Po-
lytechnickej škole v Zürichu (1923 – 1925). Vysokoškolské 
štúdiá dokončil doktorátom z matematiky v Budapešti. Stal 
sa súkromným docentom na univerzite v Berlíne (1927) a sú-
časne začal prednášať aj na univerzite v Hamburgu. V roku 

1930 emigroval do USA. Začal pôsobiť v Princetone, najprv 
na univerzite a od roku 1933 v Ústave perspektívnych výsku-
mov, kde sa stal vedúcim oddelenia matematiky.

John von Neumann mal široké vedecké záujmy. Stal sa za-
kladateľom modernej funkcionálnej analýzy, teórie hier a ky-
bernetiky. Rozpracoval axiomatickú teóriu množín, riešil 
problémy matematickej logiky i numerickej analýzy. Cez 
vojnu sa zúčastnil prác na výskumoch v Los Alamos, rozvi-
nul zaujímavé výskumy v hydrodynamike a kvantovej fyzi-
ke. Vynikal v použití matematiky vo fyzike, biológii, psycho-
lógii, ekonomike a technike.

Problém	zmysluplnej	hry

Teória hier je spôsob, ako pri poznaní faktov a prostriedkov 
možno nájsť najlepšie možné riešenie problému s danými 
pravidlami. Je to matematické vyjadrenie stratégie hry. Je 
umením nevybrať si zo zlej situácie tú najhoršiu. Teória hier 
sa stala veľmi úspešnou vedeckou oblasťou (1928 – 1937) 
Johna von Neumanna, ktorý neraz hovorieval, že teória hier 
umožňuje zmenšiť maximum strát na minimum. Knižka, kto-
rú vydal s Morgensternom, má názov Teória hier a ekonomic-
ké správanie. Jej uplatnenie je mnohostranné – v obchode, 
doprave, vojenskej stratégii i politike.

S programom v pamäti

Účinné výpočtové metódy Neumann nielen ovládal a propa-
goval, ale aj jasne formuloval ideu samočinného počítača 
s programom uloženým v jeho pamäti. Jeho pričinením zo-
strojili v Princetone experimentálny prototyp sekvenčného 
počítača s prezývkou JOHNIAC. Od roku 1945 bol John von 
Neumann riaditeľom ústavu pre projektovanie číslicových 
počítačov Spojených štátov amerických. Tam rozvinul 
niektoré teoretické výsledky teórie automatov. Zamýšľal sa aj 
nad využitím paralelných počítačov. Pokúsil sa vystihnúť 
spoločné javy v práci počítača a ľudského mozgu. Z úvah 
o premýšľaní a usudzovaní napísal prácu Počítač a ľudský 
mozog.

Osobnosti Osobnosti

JohN voN NeumaNN
teoretický i praktický matematik
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Osobnosti Osobnosti

Užitočnosť	aj	pre	prax

Veda sa nesnaží o vysvetlenie, s ťažkosťami sa pokúša in-
terpretovať, prevažne zostavuje modely. Modelom sa rozu-
mie matematická konštrukcia, ktorá spolu s určitou verbál-
nou interpretáciou opisuje pozorované javy. Matematiku 
chápal ako odraz riešenia reálnych problémov. Vysoko hod-
notil význam matematických disciplín pre technologické 
aplikácie. Väčšia časť matematickej inšpirácie vychádza zo 
skúseností... Sotva možno uveriť v existenciu absolútne ne-
zvratnej idey matematickej prísnosti, ktorá nemá vzťah k ľud-
skej skúsenosti. 

Funkcie	aj	ocenenia

Vedec John von Neumann zastával významné funkcie v ame-
rických vládnych orgánoch. Bol konzultantom rôznych vo-
jenských a námorných inštitúcií, členom Komisie pre atómo-
vú energiu USA, členom Národnej akadémie vied, stal sa aj 
prezidentom Americkej matematickej spoločnosti. V roku 
1956 získal cenu Alberta Einsteina, v roku 1957 dostal cenu 
Enrica Fermiho. Jeden z najvýznamnejších matematikov 
dvadsiateho storočia zomrel 8. februára 1957 vo Washingto-
ne. John von Neumann bol triezvym realistom ako vedec, aj 
ako človek. 

JohaNN GreGor meNdel 
nedocenený priekopník genetiky

Hrachové	políčka

Johann Gregor Mendel v záhrade kláštora krížil predo-
všetkým hrach a skúmal jeho špecifické dedičné znaky. Bol 
starostlivý a trpezlivý experimentátor. Postupne viedol zázna-
my o asi 21 000 rastlinách. Pochopil pravidlá, ktoré objasňu-
jú zákony dedičnosti. 
Zistil pravidlo uniformi-
ty (jednotlivé vlastnosti 
sa dedia z generácie na 
generáciu), zákon o voľ-
nej kombinovateľnosti 
vlôh (všetky vlastnosti 
sa nededia, ale len 
niektoré a to náhodne), 
zákon dominancie 
(niektoré vlastnosti sú 
dominantné – prevláda-
júce, iné sú recesívne – 
ustupujúce). Výsledky 
pokusov, ktoré robil od 
roku 1856, uverejnil úst-
ne 8. 2. 1865 na schôdzi brnenského Prírodovedeckého spol-
ku a potom tlačou článkom Pokusy s rastlinnými hybridmi 
v časopise Verhandlugen des naturschenden Vereines (1866). 
Napriek tomu, že jeho objavné dielo ležalo bez väčšieho  
povšimnutia viac než 30 rokov, tí, čo potom z hľadiska po-
znania zákonitostí dedičnosti spoznali jeho význam, uznali 
Mendela za otca genetiky.

Morava	alebo	Sliezsko

Pochádzal z dedinky Hynčice (vtedy sliezsky Heinzendorf).
Tam sa narodil 20. 7. 1822 v nemecky hovoriacej roľníckej 
rodine. Po piaristickej základnej škole v Lipníku absolvoval 
gymnázium v Opave a začal študovať filozofiu na univerzite 
v Olomouci. Na podnet a odporučenie jedného z profesorov 
odišiel do augustiánskeho kláštorného seminára v Brne 
(1843). Tam prijal rehoľné meno Gregor a začal študovať te-
ológiu, zdokonalil sa v jazykoch (latinčina, gréčtina). Navšte-
voval aj prednášky z poľnohospodárstva a ovocinárstva. Za 
kňaza ho vysvätili v roku 1847. Neskôr bol v roku 1849 vy-
slaný učiť (aj matematiku a prírodné vedy) na gymnázium 

v Znojme. Skúšky učiteľskej spôsobilosti vo Viedni však ne-
zložil (1850; 1856) – vraj aj pre nedostatok filozofického 
myslenia, ale aj tak učil (od roku 1854) veľa rokov prírodopis 
a fyziku na brnenskej nemeckej reálke. Neskôr sa v roku 
1868 stal nástupcom opáta Cyrila Nappa, ktorý ho prijímal do 
kláštora. Administratívne a organizačné povinnosti obmedzi-
li jeho pokusy s rastlinami. Zomrel 6. januára 1884 a je po-
chovaný na Ústrednom cintoríne v Brne. Rekviem dirigoval 
Leoš Janáček.

Nesporný	úspech

Nemal som žiadne návody a cesta 
úskalím botaniky bola pre mňa veľ-
mi ťažká. Aj to konštatoval Gregor 
Mendel. Raz v debate medzi svoji-
mi priateľmi poznamenal: Môj čas 
ešte príde. Je veľmi zaujímavým 
faktom, že vo vedeckom svete za-
budnuté Mendelove objavy nezá-
visle od neho spoznali H. de Vries, 
C. Correus i E. Tschermak a po 
oboznámení s Mendelovým pôvodným článkom citovali jeho 
výsledky a priznali mu oprávnené zásluhy aj označenie Men-
delove zákony. Je naozaj pozoruhodné, že amatérsky rehoľ-
ník svojou mimoriadnou usilovnosťou a pracovitosťou obja-
vil a štatistickým rozborom mnohých pozorovaní spoznal  
základné zákony dedičnosti.

Vlastnosti	a	záujmy	

Mendel bol aj nadšeným včelárom i amatérskym meteoroló-
gom. Pozoroval aj slnečné škvrny a poruchy zemského mag-
netizmu (napr. jeho pozorovací denník z roku 1882). Výsled-
ky jeho celoživotnej práce ukázali, že kňaz a prírodovedec 
Gregor Mendel bol nesmierne húževnatý človek. Neuznal 
hypotézu o vzniku druhov priamym vplyvom vonkajšieho 
prostredia. Vytušil, že rozhoduje niečo iné. Krížením (hybri-
dizáciou) rastlín odhalil, že jednotlivé znaky organizmu sú 
utvárané z elementárnych hmotných nositeľov dedičnosti. 
Stal sa zakladateľom genetickej teórie

Dušan Jedinák
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