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Je veda potrebná? 

Nekonfrontoval som veľa ľudí otázkou či považujú vedu za potrebnú alebo nie, ale 

domnievam sa, že by som si, tak ako pri každej inej otázke, vypočul rozmanité odpovede. 

Určite by sa našli medzi reakciami opýtaných výpovede vyjadrujúce skôr negatívny postoj 

k vedám, tiež neutrálny postoj, ale nepochybujem ani o vedách typu „... veda je môj život...“. 

Kým však zodpoviem túto otázku, dovoľte mi začať menšou okľukou. Ako som už naznačil, 

ľudia sú rôznorodí a jeden kladie väčší dôraz na vzdelanie, iný vidí hodnoty života 

v odlišných veciach. Rôznorodosť samozrejme, nie je jav, ktorý by sa vyskytoval len 

v súčasnosti. Ľudia sa vzájomne odlišujú už od svojho vzniku. A tak tiež už od nepamäti 

existovali osobnosti, ktoré pociťovali potrebu poznať svet, rozumieť prírode ako i človeku 

a ľudským vzťahom. Stačí sa len rozpamätať na známe postavy z dejín lásky k múdrosti – 

filozofie. Či už si spomenieme na mysliteľov starovekej orientálnej alebo antickej filozofie, 

filozofie stredoveku, či novoveku, natrafíme na mnoho hlbokých životných myšlienok a tiež 

možno uvidíme, aké množstvo poznatkov dokázali už naši starí predkovia zozbierať. Vo 

filozofii sa ani ja sám dobre nevyznám, ale každému sú určite známe minimálne mená ako 

napríklad Sokrates, Platón, Aristoteles a iní. 

Či už hovoríme o súčasnosti alebo minulosti, takíto ľudia sa asi pozerajú na svet širším 

záberom ako mnohí iní z nás. Tým chcem povedať, že úplne súhlasím s vetou, ktorú dnes 

často počúvame, že učenie nám rozširuje obzory. Možno to pre niekoho vyznieva príliš 

abstraktne a povie si, že to je len jedna z tých každodenných fráz o tom, prečo sa máme 

vzdelávať. Nuž, spomeňme si napríklad na to, ako sme vnímali svet pred rokmi, keď sme ešte 

len po prvýkrát zasadli do školských lavíc, nevediac presne, čo nás očakáva a zamyslime sa 

nad rozdielom po vychodení základnej školy a tiež to porovnajme s pohľadom na svet po 

ďalších štúdiách. Priznávam opäť možno pre niekoho až príliš abstraktné. 

Konkrétnejšie vysvetlenie by mohol priniesť jednoduchý príklad, s ktorým sa stretávame 

každý deň – cudzí jazyk. „Kto nevie cudzí jazyk, je dnes stratený, kto však áno, tomu sa 

otvárajú dvere nepredstaviteľných možností...“ hovorí sa dnes. Ak však rozumieme inému 

jazyku, stáva sa nám prístupným ďalšie kvantum informácií, môžeme sa zúčastniť 

usporiadaní, o ktorých by sme inak ani len netušili a navyše pri tom všetkom spoznávame 

nových skvelých ľudí, s ktorými by sme sa predsa nikdy nestretli. A to už je predsa oveľa širší 



záber, nie? Predstavme si dvoch rybárov. Jeden chytá na svojom schátralom člne na malom 

jazierku. V tom jazierku, ak má šťatie, si chytí vždy nejakú malú rybku pod zub. Druhý rybár 

však nelenil a postavil si veľkú loď a vyplával na šíry oceán, kde si dokáže uloviť veľkú rybu, 

ktorá ho vždy nasýti a okrem toho, sa veľa priučí od lodí, ktoré mu skrížia cestu. Takto je 

druhý rybár vždy sýty, šťastný a plný skúseností, zatiaľ čo ten prvý umiera na hlad, samotu, 

pretože nemal prostriedok na plavenie sa po väčších jazerách či pestrejších moriach. Neviem 

ako vy, ale ja som veľmi rád, že som sa stretol s vecami, s ktorými som sa stretol (ryby), že 

som spoznal ľudí, ktorých som spoznal (okoloidúce lode) a to mi stačilo postaviť si aspoň 

trošku zdatnejší čln... 

Pri slovách veda, učenie, vzdelávanie si často kladieme otázku „Načo nám to vlastne je?“ 

Pritom si neuvedomujeme, že chtiac či nechtiac sme predsa už od narodenia odsúdený na to, 

aby sme sa učili a spoznávali svet,. A na to sme aj patrične vybavený. Náš mozog je 

koncipovaný tak, aby sa učil a naberal skúsenosti počas celého života. O formách učenia 

a o dokonalých systémoch, ktoré za tým stoja, existuje už mnoho kníh, a pritom je to stále len 

malý zlomok z toho, ako to vlastne v našich hlavách naozaj funguje. Avšak, nebyť vedy, 

neviem si vôbec predstaviť, ako by dnešný svet vyzeral a fungoval. Zabúdame asi na to, že 

všetko, čo nás obklopuje je výsledok vedy alebo je to predmetom jej skúmania. 

Veda nám teda i v značnej miere ovplyvňuje život, zasahuje doň a určite nám aj pomáha. 

Každá veda má svoje metódy, ktoré jej pomáhajú skúmať danú problematiku a v početných 

prípadoch sú vedci schopní aplikovať poznatky ich bádania do bežného života. Často ani 

netušíme, ako podobné sú si mnohé metódy vedcov s metódami používanými dennodenne aj 

v každodennom živote. Za všetko hovorí príklad profesora P. Profesor P. biopsychológ, 

zaoberajúci sa skúmaním správania, sa dva týždne pred svojou operáciou dostavil do 

nemocnice, aby tam mohli prebehnúť vyšetrenia. Profesor P. mal nádor na svojom pravom 

ôsmom nerve – Nervus vestibuilocochlearis, ktorý bolo treba odstrániť. Najprv však lekári 

potrebovali zmerať jeho auditívne a rovnovážne schopnosti. Čo však profesora najviac 

zaujalo, bola skutočnosť, že vyšetrovacie metódy mu pripadali známe a veľmi sa podobali na 

tie, ktoré on spoznal vo svojom obore... 

Niekto si možno položí otázku, načo je komu dobré vedieť, ako funguje ľudský mozog. No, 

ďalší príklad je jednou z mnohých situácií, kde veda zaoberajúca sa skúmaním nervovej 

sústavy nachádza opodstatnenie. Pán R. bol vynikajúci študent na univerzite. Jedného dňa mal 

žiaľ autonehodu, pri ktorej utrpel náraz hlavou o palubnú dosku. Rok po nehode, bol už len 

priemerným študentom, ktorý mal veľké problémy dokončiť svoju semestrálnu prácu. Pán R. 

bol poslaný na neuropsychologické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že pacient pravdepodobne 



utrpel poranenie v lobus temporalis, čo viedlo k obmedzeniu jeho rečovej zdatnosti. Na 

základe vyšetrenia mu neuropsychológovia mohli odporučiť povolanie, pri ktorom nie je 

svojim zranením obmedzovaný. Pán R. zmenil profesiu a v súčasnosti študuje architektúru... 

Veda je teda neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života a v každom prípade je 

potrebná. Kto má predstavu o tom, ako niečo funguje, môže to zúžitkovať vo svoj prospech 

a v prospech ľudí, ktorí ho obklopujú... 

 

Martin Stacho 


