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Je veda potrebná? 

V zhone každodenného života nerozmýšľame a nepozastavujeme sa nad tým, že každú 

z maličkostí aj prevratných zmien, ktoré nám pomáhajú ľahšie žiť, niekto niekedy vynašiel, 

vyrobil a dal do používania všetkým ostatným. Človek je tvor tvorivý, strašne nespokojný, 

neobyčajne skúmavý a nekonečne zvedavý. Úporne niečo objavuje, vynachádza a zhotovuje. 

Pozrime sa okolo seba a na svet, ktorý nás obklopuje. Nič z toho, čo uvidíme – azda okrem 

oblohy – už nezostalo v pôvodnom stave. Nie je nič, čo by nebol človek zmenil, vyrobil, 

postavil alebo preoral k naplneniu ľudských potrieb a želaní. 

Možno práve pohľad na hviezdy priviedol človeka najprv k premýšľaniu. Potom začal 

pozorovať, porovnávať, experimentovať, a tým položil základný kameň vedeckého bádania. 

Veda závisí od schopnosti pozorovať a pozorovanie znamená pochopiť zmysel priebehu 

diania. Veda poskytla technike relatívne spoľahlivé informácie a z vďačnosti za to dostala od 

nej presné prístroje. „Veda je dobrodružstvo bádajúceho ducha“ hovorí anglický publicista 

Richie Calder. Veda premýšľa nad tým, čo sa skrýva za neznámymi obzormi a zároveň sa 

pokúša prelomiť bariéry k nim. Pre človeka je prirodzené hľadať odpovede na otázky, ako 

napríklad: čo je človek,  odkiaľ pochádza a kam kráča. Pôvod človeka nemožno skúmať 

izolovane, ale iba ako súčasť diania, do ktorého je popri Zemi napojený celý vesmír 

s hviezdami a galaxiami, pretože všetok život pochádza z hviezd. 

Pri pohľade na dejiny ľudstva vidíme, že rozvoj vedy a techniky má jednoznačne vzostupný 

trend. Pokrok je niekedy rýchlejší, niekedy sa na dlhší čas spomaľuje, ale celkove je zreteľná 

vývojová dynamika od vzniku najstarších civilizácií až po dnešok. Rozvoj prírodovedeckých 

poznatkov a technických aplikácií má vysoko akumulatívny charakter. Základy aritmetiky 

a geometrie položené pred 5000 rokmi sú dodnes platné, podobne ako Archimedova statika  

a hydrostatika. Newtonovu teóriu gravitácie prekonal Einstein a napriek tomu ju stále 

využívame, pretože úplne postačuje pre každodennú prax. Aristelove fyzikálne predstavy 

o pohybe a o stavbe vesmíru boli chybné, ale zo spôsobu ich vyvrátenia a prekonania sa rodila 

novoveká veda... Naše poznatky sa zratúvajú a umocňujú, každý objav sa stáva základom pre 

ďalšie objavy. Newton si to veľmi dobre uvedomoval, keď vyhlásil: „Urobil som veľké 

objavy ale len vďaka tomu, že som stál na pleciach obrov.“ Bola to dlhá cesta hľadania, cesta, 

ktorá sa ešte neskončila a vlastne nikdy ani neskončí, lebo naše poznatky a predstavy o svete 



a prírode sa stále spresňujú. Krok za krokom sa spájajú ohnivká reťaze poznatkov 

vysvetľujúcich príčiny všetkých prírodných, ale i na ne nadväzujúcich spoločenských zmien. 

Rozvoj vedy a techniky by nebol možný oddelene od zložitého spoločenského systému 

civilizácie. Pokrok poznania je zdrojom civilizačného vzostupu ľudstva a zároveň vývoj 

civilizácie je nevyhnutným predpokladom ďalšieho stupňa poznania. V tomto zmysle veda 

a technika sú celospoločenským kolektívnym produktom. 

Veda čoraz silnejšie ovplyvňuje náš život. V súčasnosti azda nejestvuje oblasť spoločenskej 

praxe a ľudského života, ktorú by nebol zasiahol vedecko-technický rozvoj. 

 

 


