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riznám sa, že prosba o napísanie nejakého textu o otcovi 
vyvolala vo mne obavy z ťažko zvládnuteľného problému. Tí 
najkompetentnejší, ktorí mohli o otcovi niečo napísať, boli 
jeho vrstovníci. Táto šanca je však už asi navždy premárnená. 

Bohužiaľ, aj ja som už dávno premeškal čas, ktorý by sa dal považovať 
z hľadiska časového odstupu za optimálny pre takýto počin. Hovoril 
som si, že tých desať kilogramov už ako tak vytriedených dokumentov 
súvisiacich s otcovou prácou, budem môcť roztriediť až v dôchodku. 
Výsledkom bolo postupné blednutie obrazu predlohy, ktorej život by 
si iste zaslúžil lepšieho spisovateľa, ako je autor týchto riadkov. 
Sedemnásť rokov po smrti otca mi dovoľuje obmedziť sa už iba 
na dosť chaotickú zmes veľmi heterogénnych spomienok a zrejme asi 
aj značne subjektívnych hodnotení.  
 Otec bol všestranne nadaný. Jeho vynikajúce vysvedčenia boli 
pre mňa frustrujúce. Nechce sa mi veriť, že v mladosti patril 
ku knihomoľom. Jednak nemal na to asi povahu a jeho rodinná 
situácia, ako aj predvojnové a vojnové časy mu to asi ťažko 
dovoľovali. Otec vedel hrať na klavíri, napriek tomu, že nemal nijaké 
hudobné vzdelanie. Bol aj jazykovo veľmi nadaný. Vedel nemecky, 
maďarsky, latinsky a neskôr aj rusky. Krátko po tom, ako sa začal učiť 
anglicky, v dobe, keď sa angličtina stala politicky ako-tak 
akceptovateľným jazykom, dokázal spamäti v archaickej angličtine 
zopakovať pár strán textov od Williama Shakespeara. Bolo to iba pár 
rokov po tom, ako mne hrozila trojka z hudobnej výchovy za 
nezvládnutie prvej slohy slovenskej verzie Internacionály. Doteraz mi 
však vŕta hlavou, ako prišiel na to, že monológ kráľa Leara mal 
vylepšiť jeho konverzáciu v oblasti chemickej kinetiky.  
 Otec rád chodil na východné Slovensko, čo sa odrazilo aj na jeho 
relatívne intenzívnych vzťahoch s Technickou univerzitou v Košiciach. 
Zrejme to súviselo s tým, že rannú mladosť prežil vo Svidníku 
a do školy chodil v Prešove, Kežmarku a v Rožňave. Narodil sa 
v Budapešti, vedel maďarsky a nemecky, takže to niekedy vyvolávalo 
logickú otázku o jeho národnostnej príslušnosti. Určite nebol Maďar 
a ani Nemec. Budapešť bola iba jednorazová záležitosť, ktorá asi 
vyplynula z rizík pôrodu vo Svidníku, čo bola vtedy veľmi chudobná 
dedina na kraji sveta, ktorá mala iba jediný murovaný dom. Miesto 
narodenia otca zariadili príbuzní otcovej mamy z Budapešti. Otec 
vravel, že nejaký ich vzdialený príbuzný bol riaditeľom filiálky 
Fordových závodov v Budapešti. Bol veľmi bohatý a vraj vlastnil 
sedem kilogramov zlata, no na konci druhej svetovej vojny ho 
zavraždili. Jedinou indikáciou, ktorá by mohla poukazovať 
na nejakých majetkovo „nadpriemerných“ príbuzných otcovej rodiny, 
bol farebný diapozitív firmy Agfa z roku 1936, na ktorom je otec 
so svojim bratom. Otec nebol ani skutočným východniarom. Nikdy 
nehovoril ani rusínsky a ani šarišsky. V 50. a 60. rokoch bolo takmer 
nemysliteľné, aby sa ľudia z východu nedali jednoznačne identifikovať 
podľa prízvuku. Ten otec nikdy nemal. Bolo to bolo tým, že veľmi 
skoro opustil Svidník a väčšinu času trávil v internátnych školách.  
 Otec mal pôvod, ktorý mu zrejme musel v zamestnaní robiť 
mnohé problémy, avšak nespomínam si, že by to niekedy 
komentoval. Jeho otec bol advokát, ktorý sa živil riešením susedských 
sporov chudobných obyvateľov Svidníka a okolitých dedín. Zomrel, 
keď môj otec mal trinásť rokov. Jeho matka, ktorá bola v domácnosti, 
zostala bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a otca spolu 
s bratom podporoval ich strýko. Ten bol majiteľom malého 
kníhkupectva v Prešove. I keď otec o problémoch súvisiacich s jeho 
zotrvaním na vysokej škole nikdy nehovoril, mama spomínala, že 
niekoľkokrát iba o vlások unikol vylepšovaniu si kádrového profilu 
prácou v baniach a neskôr aj niekoľkým pokusom o vyhodenie 
z práce. Vtedy mu vraj pomohli nejakí stranícki funkcionári. Napriek 
týmto zážitkom, ktoré museli byť v 50. a začiatkom 60. rokov dosť 
traumatizujúce, veľmi pravdepodobne nepestoval konfrontačné 
vzťahy so straníkmi a mnohých z nich z odbornej aj ľudskej stránky 
uznával. To, spoločne s jeho vysoko nadpriemernou odbornosťou, mu 
zrejme umožnilo v tom čase sa stať jediným nestraníckym profesorom 
na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT. Otec pôsobil asi skôr 
aristokratickým dojmom, viem však, že doma zastával skôr ľavičiarske 

postoje, ktoré zrejme pramenili z poznania chudoby na východe 
Slovenska.  
 O svojej mladosti mnoho nehovoril. Rád si však spomínal 
na niektorých svojich spolužiakov. Tí pochádzali z národnostne 
a majetkovo veľmi rozdielnych skupín. Hovoril napríklad o synovi 
slovenského majiteľa pekárne, ktorý vstával o štvrtej ráno a do školy 
prichádzal po každodennej rannej šichte. Alebo o synovi maďarského 
majiteľa továrne na pušky. Taktiež o nemeckých spolužiakoch 
a učiteľoch, z ktorých mnohí si robili vtipy z miestnych prívržencov 
fašizmu. Samozrejme bolo to v čase, keď si to ešte mohli dovoliť. Asi 
práve táto rozmanitá spoločnosť, ako aj pomoc od rodičov niektorých 
spolužiakov, zapríčinila, že nikdy som v našej rodine nepočul žiadne 
všeobecné averzie voči niektorej z národnostných alebo etnických 
skupín a prípadne aj odpor k nejakému vierovyznaniu. S tým som sa 
prvýkrát stretol mimo našej rodiny až po skončení vysokej školy. 
Dokonca pri vášnivých diskusiách o Rómoch niekedy spomínal dobré 
spolunažívanie Rómov s väčšinovým obyvateľstvom Svidníka. Hovoril, 
že jeho mama napríklad šila sukne pre rómske dievčatá. 
 Hendikep nerobotníckeho pôvodu otcovi možno vylepšila 
skutočnosť, že ku konci vojny, ho aj s bratom odvliekli na nútené 
práce do Nemecka a zároveň asi aj účasť na stavbe Trate Mládeže. 
Z Nemecka sa im podarilo ujsť po tom, ako nejaký čas pracovali 
na gazdovstve niekde pri Mníchove. Po skončení vojny sa 
na Slovensko vrátili pešo. Otec o tejto udalosti veľmi nehovoril, ale 
jeho brat Ján Pavol stihol ku koncu svojho života o tom napísať. Je to 
veľmi zaujímavé rozprávanie, ktoré by som azda časom zverejnil 
aspoň vo svojej časti internetovej stránky Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského. Utkvelo mi v ňom bratove rozhorčenie nad 
tým, ako na jediného roľníka pracujúceho na poli, strieľal pilot 
spojeneckých vojsk.  
 Otec mal jedného súrodenca. Jeho brat Ján Pavol bol taktiež 
mimoriadne bystrý a vzdelaný muž. Trocha sa podobali, avšak brat 
bol asi o hlavu vyšší. Povahovo boli veľmi rozdielni. Určite nebol 
natoľko spoločenský ako môj otec. Pôsobil na mňa vždy veľmi 
serióznym dojmom, čo však neznamenalo, že nebol vtipný. Otcov 
brat, prof. Ing. Ján Pavol Jesenák, DrSc., prednášal na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave predmet 
„mechanika zemín“. Rozhovory oboch bratov počas rodinných 
stretnutí, bez ohľadu na to či sa týkali vedy, techniky alebo histórie, 
boli skutočným intelektuálnym zážitkom. 
 Ako som spomenul, otec bol veľmi spoločenský, čo mu spolu 
s jeho širokospektrálnou odbornosťou umožnilo nestať sa 
v akademickej komunite neviditeľným. Samozrejme, to platilo v rámci 
vtedajších politických a geografických obmedzení. Otec vravieval, že 
deti sú buď výsledkom výchovy alebo reakciou na ňu. V prípade mňa 
a mojich dvoch sestier to bol určite druhý prípad. V najextrémnejšej 
podobe sa však prejavil asi u mňa. Týkalo sa to však predovšetkým 
komunikatívnosti a spoločenských vzťahov, pretože chémia a niektoré 
prírodné a technické vedy ma bavili vždy.  
 Otcova komunikatívnosť mu priniesla mnoho prospechu, avšak 
na konci života na ňu doplatil. V čase, keď už často musel navštevovať 
lekárov, boli tieto návštevy preňho významnými spoločenskými 
udalosťami, pri ktorých pôsobil dojmom relatívne zdravého človeka, 
ktorý do ambulancie prichádza s nejakou maličkosťou. Samozrejme, 
výsledky krvných testov boli v zásadnom rozpore s vyvolaným 
dojmom, avšak je možné, že lekári oba dojmy „spriemerovali“ 
do nejakého akceptovateľného záveru. Spomínam si veľmi jasne, ako 
bola otcova hematologička prekvapená, keď som jej oznámil, že otec 
pred dvoma dňami zomrel. V deň otcovej smrti som si na pamiatku 
urobil fotografiu jeho pracovného stola, na ktorom sa kopili nejaké 
výpočty z predchádzajúceho večera. Tento záber je skutočne 
veľavravný, pretože hovorí o tom, ako veľmi ho práca bavila.  
 O otcovom pracovnom režime môžem povedať len toľko, že 
zvyčajne sústredene pracoval za svojim stolom až večer a v noci. 
Do práce preto chodil často pomerne neskoro, občas až na popud 
nejakého vzrušeného telefonátu, ktorý oznamoval, že mal už sedieť 
v nejakej komisii alebo na zasadnutí. Občas sa však stávalo, že si 
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pre takýto prípad včas zapol budík a s pohodlnou 
časovou rezervou sa vystrojil na zasadnutie. Vtedy 
prišiel načas, avšak niekedy až tak nesedel dátum. Keď 
už hovoríme o účasti na rôznych podujatiach, tie ho už 
v dosť mladom veku nútili pohybovať sa v obleku. 
Myslím si, že otec si na oblečení dal dosť záležať. 
Nespomínam si tiež, že by doma chodil v nejakých 
rozgajdaných teplákoch. Neplatilo to iba počas 
chrípky. Vtedy na hlave nosil dva typy pokrievok. 
Prvou bola asi meter dlhá, ku koncu sa zužujúca čapica 
končiaca brmbolcom, ktorú som v tej dobe videl iba 
v inscenácii Molierovej hry Zdravý nemocný. Netuším, 
kde ju vzal, ale nepochybujem o tom, že pohotovo by 
vedel vedecky zdôvodniť jej mimoriadny ozdravujúci 
účinok. Druhou alternatívou bol dlhý šedivý šál 
omotaný okolo hlavy. Dilemu, z ktorej strany sa treba 
na otca obrátiť s nejakou otázkou, spoľahlivo vyriešila 
trčiaca cigareta. Nebýval však často chorý. Asi preto, že 
náš bratislavský byt bol aseptickým prostredím: 
väčšina mikróbov sa totiž rozhodla opustiť náš byt 
so zdôvodnením, že nikotín a cigaretové dechty im ku 
zdraviu neprospievajú.  
 Ako bolo všeobecne známe, otec mal k cigaretám 
už od skorého detstva veľmi kladný vzťah. Láska 
k fajčeniu otca neopustila do konca života. 
Zdôvodňoval ju rôznymi „logickými“ argumentmi. 
Posledný z nich som si vypočul asi pol roka pred tým, 
ako umrel. Deň po tom, ako asi tri dni ležal na jednotke 
intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Podunajských 
Biskupiciach kvôli dýchacím problémom, som ho 
našiel fajčiť v nejakej odľahlej miestnosti 
nemocničného areálu. Vôbec som to vtedy 
nekomentoval. Zdôveril sa mi však, že v tunajšej 
knižnici našiel nejakú vedeckú publikáciu, v ktorej sa 
tvrdí, že fajčenie prospieva zdraviu. Škoda len, že tí 
lekári to pred verejnosťou tak tajili. Pamätám sa tiež, 
ako som bol v druhej polovici šesťdesiatych rokov 
na otca hrdý, keď moji už fajčiaci spolužiaci sa s veľkou 
úctou vyjadrovali o otcových obľúbených cigaretách. 
Volali sa Ligeros a Čárda, a zrejme vtedy predstavovali 
asi tie najvražednejšie tabakové produkty dostupné 
na československom socialistickom trhu. Medzi 
vysokoškolskými učiteľmi som poznal iba jediného, 
ktorý v tomto mohol konkurovať otcovi. Bol to skvelý 
pedagóg, mineralóg a kryštalograf, doc. RNDr. Pavel 
Fejdi, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
 Síce smutnou, ale aj zaujímavou fázou otcovho 
života bola jeho choroba, ktorá ho kvárila 
po sedemdesiatke. Lekári mu predpisovali niekoľko druhov liekov. 
Spomínam si, ako jednému z nich vysvetľoval niečo v tom zmysle, že 
už pri šiestich nezávisle premenných (v tomto prípade liekov), 
nemožno ich vzájomné interakcie experimentálne stanoviť žiadnou 
metódou. V jeho prípade však lekár nemohol zistiť účinok ani 
jediného lieku, pretože jeho užívanie vždy podrobil tvrdej „vedeckej“ 
revízii.  
 Otec mal niekedy chvíľky, keď nás deti intenzívne vychovával 
v niektorej z prírodovedných disciplín, avšak pomerne skoro prišiel 
čas, keď pochopil, že sme záujmovo príliš nehomogénna skupina. 
Musím priznať, že voči mojim excesom týkajúcim sa „chémie“ bol 
dosť imúnny. Nepamätám si totiž, že by mi dával nejaké významné 
ponaučenia ani po tom, ako som jednou z mojich rakiet, vypúšťaných 
počas prestávky, trafil otvorené okno zborovne a on sa musel dostaviť 
do školy. Vtedy som však nebol na vine ja, ale papierová raketa, ktorá 
bez akýchkoľvek morálnych zábran prešla na reverzný chod a zmenila 
smer asi o 150 o. V tom čase som sa bez otcovej priamej účasti 
bezvýhradne zameriaval na oxidačné reakcie s neprehliadnuteľným 
svetelným a zvukovým efektom. Jediné námietky mala moja mama, 
ktorá sa sťažovala na veľkú spotrebu práškového cukru, ktorý som 
v hojnej miere v zmesi s dusičnanom draselným používal ako cenovo 
dostupné palivo.  
 Otca som na jeho pracovisku navštevoval približne 55 rokov, 
takže som mal relatívne dobrú predstavu o jeho práci mimo domova. 
Otcova pracovňa nikdy nepripomínala úhľadnú rezidenciu, prezidenta 
nadnárodnej spoločnosti ani kanceláriu, ktorá mala vyvolávať 

patričný „odstup“. Väčšinu času bol v jeho miestnosti čulý pracovný 
ruch, ktorý sa však nevylučoval so špecifickou akademickou zábavou. 
Veľká tabuľa v miestnosti bola vždy popísaná vzorcami, schémami 
a odkazmi a všade sa váľali rôzne, písomnosti, knihy, tabuľky, 
publikácie, kávové šálky, fľaše od vína a aj nejaké trochu gýčové 
ozdobné predmety. Tie najzaujímavejšie objekty však aspoň pre mňa 
predstavovali rôzne vzorky, napríklad korundové a iné monokryštály, 
črepiny rôznych typov keramiky a skla, kovové a polovodičové 
materiály a výrobky. Niekedy sa mi vybaví obraz plný študentov, 
ašpirantov, kolegov a ľudí z priemyslu, spolu s vtedajšou pracovnou 
atmosférou a povojnovým entuziazmom budovania priemyslu 
na území Československa. Doteraz si myslím, že tak nejak by malo 
vyzerať akademické pracovisko, ktoré tak kontrastuje s „mrtvolným“ 
tichom na niektorých súčasných vysokých školách, ktoré napodiv nie 
je v žiadnom rozpore s ich pozoruhodným „publikačným výstupom“.  
 Myslím, že otec bol dobrým vysokoškolským pedagógom, avšak 
pokus o implantáciu vedeckých metód v našej rodine mal veľmi 
striedavé výsledky. Zrejme „materiál“ podrobený týmto pokusom, 
teda my deti, nemal tie správne parametre. Ako posledná bola 
v tomto smere testovaná jeho vnučka Zuzka, ktorá dodnes 
pri vyslovení názvu akejkoľvek chemickej zlúčeniny, prevracia oči tak, 
že by sa mohla tým živiť aj v malom cirkusovom varieté. Dokonca 
v čase, keď sa na Slovensku objavil nový mobilný operátor O2, hrozila 
jej hospitalizácia pre alergiu na chemické vzorce.  
 Ing. Vladimír Kovár, CSc., z otcovej „rodnej“ katedry, sa občas 
s obdivom vyjadruje o otcových športových výkonoch. K tomu môžem 
povedať len toľko, že je síce pravdou, že otec niekedy dobre lyžoval 

Jedna z mála snímok v mojom vlastníctve, kde vidno otca prednášajúceho 
na konferencii.
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a dokonca v útlom veku so mnou a s mojimi dvomi sestrami aj cvičil 
a chodil na výlety, avšak neskôr, až na letné kúpanie v Rusovciach 
pri Bratislave, vôbec nešportoval. Dokonca by som povedal, že 
intenzívne fajčenie a cestovanie autom na fakultu, ktorá bola 
vzdialená asi desať minút chôdze od nášho bytu, robili z neho 
typického antišportovca. Na druhej strane, otec bol veľmi aktívny 
a pracovne aj veľmi vyťažený, čomu asi vďačil za relatívne dobrú 
fyzickú kondíciu. Asi tak štyridsať rokov po tom, ako naposledy lyžoval 
na Chopku, si však spomenul na svoje niekdajšie lyžiarske výkony. 

Na vypožičaných bežkách nám predviedol v Malých Karpatoch 
samovražedný zjazd, pri ktorom iba zázrakom neskončil s niekoľkým 
fraktúrami, a ktorý okamžite oslávil zapálením si cigarety. Takýchto 
nepredvídateľných kúskov, pri ktorých nám tuhla krv v žilách, mal 
však po šesťdesiatke viacero.  
 Z otcových veľmi dobrých priateľov v jeho veku žije už iba 
Ing. Alexander Szokolay, DrSc., vynikajúci potravinársky odborník 
a držiteľ mnohých významných ocenení. V roku 2015 sa dožil 90 rokov. 
Keď som s ním nedávno telefonicky hovoril, zmienil sa o tom, že 
dokonca u nás aj býval. Otec a ujo Alexander sa poznali už od strednej 
školy a bývali spolu aj na vysokoškolskom internáte v Horskom parku 
v Bratislave. Spomínal, že otec raz odmietol ísť na skúšku a namiesto 
toho písal báseň o pravom hornom rohu ich spoločnej internátnej 
izby. K „umeleckým dielam“ môjho otca vraj patrilo aj niekoľko 
klavírnych skladieb (zrejme podobného typu). Podobné recesistické 
sklony je možno to jediné, čo som po ňom zdedil. 
 Po otcovi mi zostala kopa dokumentov. Takmer výlučne ide 
o dokumenty súvisiace s jeho prácou. Je medzi nimi mnoho ocenení, 
kniha o polarografii, ktorú mu aj s venovaním dal nositeľ Nobelovej 
ceny a otcov školiteľ profesor Jaroslav Heyrovský, otcov návrh 
pre Komisiu na udeľovanie Nobelových cien. Odporučil ju dať 
profesorke Alexandre Navrotsky z Univerzity Chicago za práce v oblasti 
chémie tuhej fázy a geochémie. Za najcennejšie však považujem jeho 
rukopisy s poznámkami a komentármi k odborným a filozofickým 
problémom. Sú tam však aj rôzne groteskné pripomienky k lekárskym 
receptom na užívanie jeho liekov, v ktorých sa zaoberal ich možnými 
chemickými interakciami, kinetikou ich pôsobenia a vzhľadom 
na svoju vtedajšiu váhu, aj „vážnymi chybami“ ich dávkovania. 
Výsledkom bolo to, že užíval iba asi každú piatu tabletku, navyše 
takmer vždy v rôznom čase.  
 Tento text píšem už vo veku, kedy sa na otca nedívam 
s nekritickým obdivom. Napriek tomu si myslím, že otec nikdy 
nepatril k nudným šíriteľom akademických a iných floskulí. Naopak, 
bol výnimočný, bystrý, zábavný a aj vo svojich slabých chvíľkach 
originálny. Mnohé z jeho nápadov sú na tomto mieste asi 
nepublikovateľné. Možno by však boli dobrým námetom napríklad 
pre beletristickú knižku britského prozaika a satirika Davida Lodgeho. 
Špecifiká akademického pracoviska niekdajšieho východného bloku 
by možno privítal, aj keď je z jeho knižiek je jasné, že zásadné rozdiely 
tu neexistovali. Táto možnosť je však teraz už vylúčená, pretože 
väčšina pamätníkov otcových kúskov nežije.  
 Na záver spomeniem príhodu, ktorou chcel otec ilustrovať 
pred jedným svojím kolegom svoj vzťah k svojej rodine: „Kúpil som tri 
banány. Dva som zjedol a jeden z nich som rozdelil medzi svoje tri deti“. 
Samozrejme to bola riadna hlúposť, ktorá s pravdou nemala nič 
spoločné, avšak veda sa v takej atmosfére robila určite lepšie. ●  

Post scriptum 

 Po napísaní hlavnej časti tohto príspevku, som predsa len začal listovať 
v pozostalosti po otcovi. Výsledkom bolo niekoľko veľmi zvláštnych 
pocitov. Tým prvým bolo takmer zdesenie z neuveriteľnej odbornej 
produkcie vygenerovanej počas jeho „ľahtikárskeho“ života. Iba 
pre čitateľov dnešnej generácie poznamenávam, že táto produkcia 
zahrňovala riešenia problémov veľmi rozdielnych technologických výrob 
v desiatkach podnikoch niekdajšej ČSSR, takže ju nemožno redukovať 
iba na dnešné scientometrické parametre. Túto poznámku však dokáže 
oceniť iba ten, kto už niekedy bol postavený pred takýto problém. 
Ďalšou zvláštnosťou je mimoriadna tematická a metodická pestrosť 
tejto produkcie. Vysvetľujem si ju ako výsledok kombinácie niekoľkých 
faktorov: vtedajšou spoločenskou objednávkou, dobrým stavom 
vtedajšieho pracoviska, otcovou komunikatívnosťou a neposledne 
vysokým stupňom „hravosti“ jeho spôsobu myslenia. Zdá sa mi, že táto 
všestrannosť ho uchránila od dnes tak rozšírených „ degeneratívnych 
chorôb“, ktoré často hrozia z jednostrannej orientácie buď 
na aplikovaný alebo na základný výskum.  
 Jeho texty,  poznámky a listy písané v angličtine, nemčine, 
maďarčine a slovenčine, mi znova jasne pripomenuli jeho všestrannosť, 
ako aj mnoho úžasných, ale aj ťažkých spoločných chvíľ. To je aj jeden 
z dôvodov vysloviť úprimné poďakovanie jeho bývalým kolegom 
za oslovenie napísať tento text.  

 Bratislava, jún 2017 

Otcov písací stôl v deň jeho úmrtia.

Na obrázku je jedna zo strán z korešpondencie medzi otcom a jeho 
kolegom, výborným matematikom a chemikom, Doc. Ing. Jánom 
Valtýnim, CSc. Jeho autorom je pravdepodobne J. Valtýni, ktorý 

ním asi odpovedal na list písaný v podobnom štýle. Jedná sa 
zrejme o diskusiu, ktorá vyustila do osemnásť stranového článku 
s názvom Design of Experimental Routes and Data Processing for 

the Determination of the Depth-Distribution of Energy in Real Solids 
(Jesenák V. and J. Valtýni) publikovanom v Journal of Thermal 

Analysis v roku 1996.
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