
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
* 16. 5. 1935 – † 20. 3. 2015

Profesor Vopěnka bol významný český matematik a fi-
lozof. Založil tzv. alternatívnu teóriu množín a jeho
meno nesie niekoľko matematických viet a objektov.
Petr Vopěnka sa narodil v roku 1935 v Prahe. Študoval
na matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej
v Prahe, kde bol posledným diplomantom význam-
ného českého matematika Eduarda Čecha. Po skon-
čení štúdia sa zamestnal na fakulte. V roku 1965 ho
menovali docentom, o dva roky neskôr sa stal dokto-
rom vied.
V rokoch 1966 až 1969 pôsobil ako prodekanMFF UK
v Prahe a vedúci katedry matematickej logiky. V roku
1968 vedecká rada UK schválila jehomenovanie profe-
sorom, ale v dôsledku politickej situácie k nemu došlo
až v roku 1990. V sedemdesiatych rokoch založil al-
ternatívnu teóriu množín (voči klasickej Cantorovej
teórii). V rokoch osemdesiatych sa začal zaoberať filo-
zofickými a historickými otázkami matematiky, najmä
počiatkami teórie množín a odkazom B. Bolzana. Vo-
pěnkovodielo v oblasti filozofiematematiky významne
ovplyvnila Husserlova fenomenológia. Prof. Vopěnka
v roku 1983 na matematicko-fyzikálnej fakulte založil
verejný seminár, na ktorom vystupovali aj osobnosti,
ktoré v tom čase nesmeli slobodne prednášať. Vyslúžil
si za to pozornosť Štátnej bezpečnosti.
V roku 1990 ho menovali prorektorom Univerzity Kar-
lovej; v rokoch 1990 – 1992 tiež pôsobil ako federálny
minister školstva. Od roku 1992 do roku 2000 bol vedú-
cim katedry matematickej logiky na MFF UK v Prahe.
Neskôr sa tu stal emeritným profesorom. Od roku
2003 pôsobil na Katedre filozofie FF Západočeskej uni-
verzity v Plzni, kde sa venoval prekladom klasických
matematických textov (napríklad Euklidových či Al-
Chvárizmího). Pracoval tiež na novej teórii množín
a skúmal jej dôsledky pre infinitezimálny počet.
Petr Vopěnka zomrel 20. marca 2015 vo veku nedoži-
tých osemdesiatich rokov.

Výber z diela
• The Theory of Semisets (Praha, 1972)
• Mathematics in the Alternative Set Theory
(Leipzig, 1979)

• Úvod do matematiky v alternatívnej teórii
množín (Bratislava, 1989)

• Rozpravy s geometrií (Praha, 1989)
• Druhé rozpravy s geometrií (Praha, 1991)
• Meditace o základech vědy (Praha, 2001)
• Vyprávění o kráse novobarokní matematiky:
Souborné vydání Rozprav o teorii množin
(Praha, 2004)

O prof. Vopěnkovi
• Úmysl obohatit holý mechanistický svět (2006,
filmový portrét)

• Vzkaz Petra Vopěnky (2010, relácia Českej tele-
vízie)


