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I. Úvod 

Chtěla bych vám představit mojí absolventskou práci, která se zabývá životem a 

vynálezy známého fyzika Nikoly Tesly. Tesla byl konstruktér elektrických strojů, vynálezce, 

ale především úspěšný fyzik. 

Toto téma jsem si vybrala z nabízených možností a také mě nejvíce zajímalo, jelikož 

jsem chtěla poznat tohoto vědce. 

Mým cílem je přiblížit vám něco o tomto geniálním vynálezci, o jeho vynálezech a 

především o jeho mimořádném nadání. 

     Čím byl tento vynálezce jedinečný? 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                ,,Co jeden nazývá bohem, je pro jiného zákon fyziky‘‘ 

                                                                                           Nikola Tesla 

Palackého 793, 542 32 Úpice 
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II. Teoretická část 

1. Zrození vědce 

Nikola Tesla nazývaný také,,Pán blesků” se narodil za bouřky o půl noci dne 10. 

července roku 1856 v Smiljanu v Chorvatsku. Hodně se spekuluje o tom, že blesky neboli 

elektrické výboje, ovlivnily jeho život. 

Byl čtvrtým dítětem otce Milutina Tesly, pravoslavného kněze a matky Duky, která se 

starala o domácnost. Od narození rodiče chtěli, aby se stal knězem. 

Sám otec byl synem důstojníka, který sloužil v Napoleonově armádě. Dostalo se mu 

vojenského vychování. Byl to také výborný přírodní filozof, spisovatel a básník. Měl velice 

dobrou paměť. 

Nadání vynalézat, měl zřejmě po své matce. Pocházela z velice chytré rodiny a také z 

jedné nejstarších rodin v zemi. Její otec i dědeček vynalezli spoustu vynálezů pro domácnost i 

pro práci v zemědělství. Duka vymyslela nespočet domácích zařízení, která ji usnadňovala 

práci. 

Malému Teslovi dávala matka nejrůznější úkoly, např. měl uhodnout myšlenky 

druhého člověka, vypočítat matematické příklady z hlavy, dokonce měl opakovat dlouhé věty 

z paměti. Což se mi osobně zdá jako nemožné. On i jeho starší bratr Dane, měli fotografickou 

paměť a velkou představivost. 

Tesla již od dětství toužil něco vynalézat. Bylo mu asi pět let, když zhotovil vodní 

kolo, které pracovalo bez lopatek. O něco hůře dopadl pokus létat jako pták.  Nikolův skok ze 

stodoly se sice obešel bez zlomených kostí, ale následujících šest týdnů strávil v posteli. 

1.1 Zvláštní nemoc 

 V dětství totiž trpěl zvláštní chorobou. Objevovaly se mu před očima obrazy, které 

byly pravidelně doprovázeny světelnými jevy, měly podobu skutečných věcí, nebo vynálezy, 

které se smíchaly s jeho myšlenkami a činy. Tyto obrazy si totiž vytvořil ve své fantazii. Když 

někdo před Teslou vyslovil nějaké slovo, hned si vytvořil obraz toho předmětu. Dokonce byl 

tak živý, že někdy nedokázal rozeznat, zda je to iluze nebo skutečnost. Z těchto 
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potíží měl i velký strach. Žádný psychology mu nedokázal s těmito stavy pomoci ani ho nějak 

odůvodnit. Zvláštní bylo také to, že Teslův bratr trpěl také těmito stavy. 

Tesla si vymyslel o těchto stavech teorii. Myslel si, že tyto obrazy jsou výsledkem reflexe 

mozku na sítnici oka v důsledku velkého vzrušení. Co ale věděl jistě,  

že nešlo o halucinace. Zažil několik nepříjemných situací, jako je třeba pohřeb a tyto situace 

se mu zjevovali uprostřed noci. Tesla se tímto problémem hodně zabýval. Jelikož se chtěl 

těchto stavů zbavit, tak vymýšlel různé metody. Napadlo ho, že si v hlavě bude vymýšlet další 

a další obraz, aby se zbavil té poruchy. Chvíli to zabíralo, ale potom už mu došly náměty, 

takže se nemoc vrátila zpět. Potom vyzkoušel svoji vlastní fantazii. Každou noc se vydával na 

cesty a začal si vytvářet své vlastní světy, země, místa a předměty. Tvořil si své imaginární 

světy, potkával se s různými vymyšlenými lidmi a uzavíral s nimi přátelství. Toto provozoval 

do svých sedmnácti let. 

 Když Nikolovi bylo pouhých dvanáct let, podařilo se mu zahnat první nepříjemný 

obraz. Ale nikdy se nepodařilo zahnat jeho světelné záblesky pod svou kontrolu. Ve svém 

životopise psal, že to byly nejpodivnější zkušeností z jeho života a zůstaly nevysvětlitelné. 

Objevovaly se tehdy, kdy se ocitl v nebezpečné situace. Tyto jevy dosáhly maxima v jeho 

pětadvaceti letech. 

1.2 Studium 

Celé studium základní školy vynikal jako nejlepší žák. Doma se příliš učit nemusel  

a svůj volný čas mohl věnovat novým dobrodružstvím. Ve škole bylo několik modelů vodních 

turbín, a ty inspirovaly Teslu k technickým vynálezům. Sám několik takových modelů 

sestrojil ze dřeva a měl radost, jak se otáčejí. 

Další školu Tesla navštěvoval v chorvatském Karlovci. Tam se mu dostaly do rukou 

práce, které ho vedly k tomu, že se věnoval elektrotechnice. Po maturitě chtěl jít na techniku, 

ale jeho otec si přál, aby se věnoval kněžskému povolání. V té době vypukla v Gospiči 

cholera. Tesla měl strach o rodinu, proto se rozjel domů, kde cholerou také onemocněl. 

 S ní bojoval téměř rok a odnesl si z ní odpor ke špíně a celoživotní strach z opakování 

nemoci. Nemoc měla těžký průběh, ale přece se z ní uzdravil. A právě když mu bylo nejhůř  

a když se o něho rodiče nejvíce báli, otec mu dovolil studovat techniku. 

 V roce 1877 odjel studovat elektrotechniku na Vysoké škole ve Štýrském Hradci.  

Zde se velmi zajímal o hodiny fyziky a především o elektřinu. Kromě matematiky  
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a fyziky studoval i botaniku a cizí jazyky.  Byl velmi pilný a nadaný. Při přednáškách ve 

druhém ročníku se dostal i do sporu s profesorem Pöeschlem. Ten studentům předváděl 

Grammovo dynamo. Jednalo se motor a zároveň generátor, který střídavý chod proudu 

usměrňoval na stejnosměrný. Tam přišel na myšlenku sestrojit motor na střídavý proud. Ihned 

ji vyslovil. Od profesora sklidil jen posměch. Přesto si byl jistý, že takový motor může 

sestrojit a následující roky se touto myšlenkou zabýval. 

Ve třetím roce nastala v Teslově chování ohromná změna. Vlivem přepracování  

a neúspěchem při realizaci motoru na střídavý proud začal vést bohémský život. Finanční 

potíže mu znemožnily dokončení studií, a tak koncem roku 1878 začal pracovat jako technik 

v Mariboru. Studium na škole nedokončil a vrátil se domů. 

V roce 1880 studoval také v Praze na Karlově univerzitě, po otcově smrti studií 

zanechal.      

1.3 Kariéra  

Po studiích jeho vlastní kariéra začala v roce 1881 v Budapešti. Pracoval jako 

elektrotechnik v nově založené „americké“ telefonní centrále. Tady se Tesla poprvé setkává  

s prací Edisona. Zde také vytvořil svůj první elektrický vynález telefonní zesilovač 

 a rozpracoval nápad o rotujícím magnetickém poli, na jeho podkladě vyrobil moderní 

indukční motor.   

V roce 1882 se přestěhoval do Paříže, kde pracoval jako inženýr společnosti 

Compagnie Continental Edison, kde navrhoval a vylepšoval elektrické zařízení. 

 Teslův zaměstnavatel věděl o jeho nadání, a proto dostal nabídku práce v Americe  

a od svého vedoucího doporučující dopis přímo Edisonovi.  Když otevřel doporučující dopis, 

stálo v něm: „Znám dva velké muže a Vy jste jedním z nich. Druhým je tento mladý 

muž.“ 

1.4 Válka s Edisonem 

Thomas Alva Edison, byl americký fyzik, vynálezce a obchodník, majitel společnosti 

Compagnie Continental Edison, jinak objevitel žárovky. Díky němu se elektřina dostala do 

povědomí veřejnosti. Tesla tak začal pracovat pro Edisona ve firmě „Edison Machine 

Works“ jako inženýr. Ihned ho informoval o jeho indukčním motoru, ale nesetkal se s 

pochopením. 
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Ze začátku se zabýval jednoduchou elektronikou, ale později byl pověřen, aby vylepšil 

dynamo, které firma vyráběla. Za to měl dostat částku 50 tisíc dolarů. Tesla neúnavně 

pracoval na novém prototypu.  Jako poděkování za to, že Edison mohl vyrábět fungující 

dynama, se Teslovi dostalo pouze stisku ruky. Když se Tesla zeptal na slíbenou odměnu, 

Edison mu údajně odpověděl, že nabídka byla myšlena jako žert. Tesla se rozhodl odejít 

z jeho firmy. 

V krátké době po rozchodu vytvořil Tesla společnost pro obloukové osvětlení, které si 

nechal patentovat. Již v roce 1886 byly obloukové lampy v některých částech New Yorku. 

Tímto Tesla získal peníze pro další objevy. 

Teprve na počátku roku 1887, získal k dispozici laboratoř a dílny. V této době se 

zvětšovaly Teslovy konflikty s Edisonem. Mluví se o nich jako o „válce proudů“, ve které se 

řešilo, zda je lepší do rozvodných síti  zavádět stejnosměrný nebo střídavý elektrický proud.  

Edison, měl patenty na stejnosměrné přístroje, proto se snažil, aby byl Teslův návrh zamítnut. 

Aby Edison dokázal, že střídavý proud je nebezpečný, nechal elektřinou popravit zvířata, 

dokonce i slona. 

Teslův názor sdílel i vynálezce George 

Westinghouse. V roce 1896 firma Westinghouse 

Electric Corporation uvedla do provozu velkou 

elektrárnu na Niagarských vodopádech. To pro 

Edisona znamenal prakticky konec „války 

proudů.“ Tesla nakonec dokázal, že střídavý 

proud je bezpečný a užitečný.  Poté byl 

všeobecně uznáván jako nejvýznamnější 

americký elektrotechnický inženýr. 

 

 

.    

 

 1 Nikola Tesla:https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla#/media/Soubor:Tesla_Sarony.jp 
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1.5 Osamocen a zapomenut 

Tesla nebyl jen průkopník využití střídavého elektrického proudu. Je autorem  mnoha 

vynálezů. Velká část jeho objevů je i v současné době využívána. Přihlásil celkem 272 objevů 

k patentování ve 25 zemích; jen v USA jich bylo 112. Jeho pozůstalost obsahovala 70 000 - 

100 000 stánek. Z toho část je i dnes přísně tajná a nachází se v sejfech FBI. 

V roce 1943 opustil svoji laboratoř ve vesničce Wardenclyffu v americkém státu New 

York. Tesla úplně zmizel. Dne 7. ledna 1943 ve věku 86 let Nikola umírá na následky zástavy 

srdce. Za pár dní, ho našli v jednom Newyorském hotelu mrtvého. Nikola zemřel opuštěný, 

chudý a téměř zapomenutý. Nad jeho smrtí visí jeden velký otazník, jelikož si vědci nejsou 

úplně jisti, na co Tesla zemřel. 

2. Vynálezy 

Tesla vynalezl přes 300 vynálezů. Nejvýznamnějším vynálezem byla bezdrátová 

technologie. 

2.1 Bezdrátová telekomunikace 

V roce 1901 – 1902 začal Nikola stavět svůj největší vynález a to bezdrátovou vysílací 

stanici. Nacházela se v New Yorku ve vesničce Shoreham. Její jméno bylo Wardenclyffe 

Tower. Byla spíše známá pod jiným názvem a to Tesla Tower. Nikola měl v úmyslu postavit 

stovky těchto věží po celé planetě. Konstrukce tohoto vynálezu měla přenastavit magnetické 

pole Země. Zajímavé bylo, že kolem věže se objevovalo světlo, které by mohlo osvětlovat 

celé město, nebo že se někdy kolem věže objevovaly blesky. Jelikož se na projekt nesehnalo 

dostatek investic, byl v roce 1906 opuštěn a nikdy nebyl uveden do provozu. 

                                            

Věž Wardenclyffe TESLA, Nikola. Zbraňové systémy a jiné články. Liberec: Dialog, 2013. Tajemství (Dialog). 

ISBN 978-80-7424-057-7. 
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2.2 Teslovy paprsky smrti ,,teleforce” 

Tesla přemýšlel, jak by dosáhl toho, aby se energie v napětí 20 miliónů voltů dala 

přenášet v podobě paprsku, který by *ionizoval vzduch a do určité míry ho udělal vodivým. 

Prováděl různé pokusy s odváděním paprsku do vyšších a řidších vrstev atmosféry, jelikož 

chtěl stvořit podobný jev jako je v polární záři, aby v noci osvětloval oceány. U tohoto 

vynálezu chtěl Nikola zlepšit výkon, ale měl s tím spoustu problémů, např. nemohl používat 

uzavřené vakuové trubice, protože by narážením částic prasklo sklo. Nikola byl přesvědčen, 

že dosáhne napětí až 100miliónů voltů. 

Aby tento vynález mohl Tesla sestrojit, potřeboval k tomu finance. Požádal tedy 

americkou i sovětskou vládu o finance, ale žádnou částku neobdržel. Ale v roce 1937 na 

jugoslávské ambasádě řekl, že takové jedno zařízení dokázal sestrojit. 

 

Paprsky smrti 

https://www.extrastory.cz/vymyslel-genius-tesla-skutecne-paprsky-smrti-nebo-slo-jen-o-hoax 

 

 

*ionizace = proces, při němž dochází k přeměně elektricky neutrálního atomu nebo molekuly 

na iont. 

                                                                                          

https://www.extrastory.cz/vymyslel-genius-tesla-skutecne-paprsky-smrti-nebo-slo-jen-o-hoax
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2.3 Podmořský torpédoborec 

Podmořský torpédoborec byl torpédový člun, o kterým byl Tesla přesvědčen, že se 

stane nejúčinnější zbraní, kterou mělo námořnictvo k dispozici. Na pokusu se podíleli Nikola 

Tesla, Albert Einstein a Robert Oppenheimer. V roce 1943 na vojenské základně 

v Pensylvánii  

se konal první pokus torpédoborce, jenž nesl jméno USS Eldrige. Záměrem tohoto pokusu 

bylo, zneviditelnit plavidlo.  

U prvního pokusu nastala komplikace, část torpédoborce náhle zmizela, zahalovala ho 

zelená mlha.  

Další pokus se uskutečnil 28. října 1943. Náhle se uprostřed pokusu objevil modrý 

záblesk a loď se celá ztratila. Ve stejnou chvíli se objevila na jiném místě, vzdáleném 350 

kilometrů ve Virginii. Loď cestovala časem o 10 sekund zpět. Tento pokus, i přes tuto 

komplikaci byl nejúspěšnější, ale měl nejděsivější následky. Když se loď opět objevila, 

mnohé části lodi byly poškozeny, jiné beze stopy zmizely. Paluba byla pokryta doutnajícími 

předměty i lidmi. Někteří námořníci byli zapuštěni polovinou svého těla v ocelové palubě. 

Kapitán i oba odborníci na ovládání přístrojů naskákali do vody a už je nikdo nespatřil. 

 

 

Torpédoborec:http://www.kultx.cz/wp-content/uploads/filadelfsky_experiment_a.jpg                                                                                                               
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3. Ocenění 

Tesla získal spoustu významných cen. V roce 1894 získal medaili Elliotta Cressona 

neboli zlatá medaile Elliotta Cressona za Střídavé elektrické proudy vysoké frekvence. Tato 

cena byla nejvyšším oceněním uděleným vědeckým muzeem Franklina Institutea.  

Dalším oceněním, které v roce 1916 dostal Nikola, byla Edisonova medaile, která je 

udělována za zásluhy v elektrotechnice. Je to nejstarší medaile v oboru elektrotechnika ve 

Spojených státech amerických.  

Poté následovala medaile John Scott (1934) za vynálezy, který významným způsobem 

zlepšily život lidí.  

V roce 1936 získal Řád Bílého lva, to byla jediná cena, kterou Tesla dostal  

v Československu. Je to nejvyšší státní vyznamenání České republiky.  

 

 

 

 

 

Medaile Elliotta Cressona  

https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Cresson_Medal#/media/File:Elliott_Cresson_Medal,_Berliner,_1913.jpg 
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4. Pamětní místa 

Jelikož byl Tesla významným fyzikem, tak má po celém světě spoustu pamětních míst. 

Muzeum Nikoly Tesly najdeme v rodném Srbsku ve městě Bělehrad.       

Pomníků je opravdu spousta, proto jsem vybrala ty nejzajímavější a nejvýznamnější. 

Tři pomníky se nachází ve státě New York, najdeme ho na Niagarských vodopádech,  

u Teslova laboratoria Wardenclyffe nebo před Katedrálou sv. Sávy.  

Mnoho jich najdeme i v rodném Chorvatsku. U jeho rodného domku ve Smiljanu, 

v městu Záhřeb, u knihovny Srbska v Bělehradě atd. 

K nám nejblíže se nachází pomník v Praze. Byl slavnostně odhalen 4. září 2014  

a nachází se na adrese Praha 6. Měl by představovat výboj. Dříve tento pomník byl svými 

velkými rozměry největším pomníkem Tesly na celém světě. Základní kámen se pokládal 

roku 2006 na počest 150. výročí od narození Nikoly. 

Po Nikolovi byla pojmenována automobilka Tesla, sídlící ve státě Kalifornie. 

Automobilka prodává hlavně elektromobily, poté solární střešní tašky a spoustu dalších 

výrobků. 

 

Teslův pomník v Praze foto vlastní                                                                  
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5. Zajímavosti 

I když byl Nikola Tesla obrovský vynálezce, tak v soukromém životě to byl podivín. 

Trpěl totiž úzkostlivými stavy, dokonce i některé teorie tvrdí, že měl autistickou poruchu. 

Chtěla bych Vám shrnout některé zajímavosti, které jsem se dozvěděla. Dozvíme se, že Tesla 

byl hodně závislý na hygieně, nebo že k večeři potřeboval až 18 ubrousků. 

 

5.1 Zázračné uzdravení 

Tesla se v dětství nakazil cholerou a jeho zdravotní stav byl velmi vážný. Když umíral 

tak poprosil svého otce, který si přál, aby se stal knězem, kdyby se uzdravil, tak jestli by mohl 

studovat fyziku a matematiku.  Zdrcený otec souhlasil a Teslů zdravotní stav se začal 

zázračně zlepšovat. 

 

5.2 Trpěl zajímavou poruchou 

Jeho chování bylo hodně zvláštní. Se zkušenostmi s cholerou začal hodně až přehnaně 

dbát o hygienu, byl velice čistotný a bál se špíny. Večeřel pouze v bílých rukavicích a každý 

večer před večeří svoji jídelnu utřel 18 ubrousky. Neměl rád šperky ani kulaté předměty,  

ale nejvíce ho znervózňovaly perly. Dokonce měl i fobii z broskví.  Co opravdu dělal nerad, 

tak to bylo sahání na druhé lidi. Když mu někdo podal ruku tak byl zneklidněn a šel si ji umýt. 

Tesla nespal, říkal totiž, že mu stačí jen dvě hodiny spánku. Byl závislí na čísle 3. 

 

5.3 Měl prostorovou představivost a velmi dobrou paměť 

Tesla měl natolik dobrou paměť, že si dokázal zapamatovat i celou knihu, co přečetl, 

nebo obrazy do detailu.  Měl výbornou prostorovou paměť. Trvalo mu, než se ji naučil 

používat, ale potom pro něj sloužila jako pracovní nástroj. Díky nočním můrám se Tesla 

dostal k podrobné 3D vizualizaci jeho objevů ještě než je sestrojil. Tyto vizualizace byly 

uložené pouze v hlavě. 
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5.4 Trávení spoustu času na hotelech 

Tesla vystřídal hotely v Manhattnu, jelikož se furt stěhoval. Když dosáhl vrcholu své 

kariéry tak mohl jako bohatý člověk bydlet ve skvělém hotelu. Teslu totiž nezajímalo, kolik  

si vydělal, jelikož to co vynalézal, nedělal pro peníze, ale pro pokrok vědy. Je pozoruhodné,  

že Nikola nikdy nezbohatl na svých vynálezech, a proto umírá opuštěný a chudý v hotelu. 

 

5.5 Zamiloval se do holubice 

I když ženy o Teslu projevovaly značný zájem, Tesla se nikdy v životě neoženil. 

Tvrdil, že manželství je zbytečná ztráta času a že by ho manželka jen rozptylovala. Tesla měl 

rád holubice, dokonce tak, že se do jedné zamiloval. V hotelu museli připravovat pro holubici 

speciální stravu. K té holubici choval city jako ke své vysněné ženě. Jednou řekl, že když byla 

holubice s ním, jeho život měl smysl.      

 

5.6 Pomohl Twainovi při zácpě 

Mark Twain byl Teslův dlouholetý kamarád. Mark trpěl zácpami a Tesla se mu 

rozhodl pomoc. Twain se postavil na stroj na vyvolávání zemětřesení a Nikola ho pustil. 

Marku to pomohlo a zácpy se zbavil. 

 

5.7 Ostatní 

Tesla se stal ve staří vegetariánem. Jedl pouze mléko, chleba, med a zeleninu.  

Měl velice citlivý sluch a vadilo mu pískání lokomotiv. Měl fobii z lidských doteků a vlasů. 
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III. Praktická část 

Mou praktickou částí je anketa a také křížovka. Mým cílem bylo zjistit, jestli žáci 

z druhého stupně Základní školy Úpice Lány a veřejnost vědí, kdo byl Nikola Tesla, nebo  

kde se narodil. Další mojí otázkou bylo, zda ví, co Tesla vynalezl, pokud ano, uvést příklad. 

Celkem mi na anketu odpovědělo 51 dětí ve věkovém rozmezí 14-15 let. Ve skupině 

16-25 let mi odpovědělo 15 korespondentů a 20 lidí v kategorii 25+let. 

 

1.otázka 

 

Mojí první anketní otázkou bylo, kde se narodil Nikola Tesla. Správná odpověď je za 

,,B“ narodil se v Chorvatsku. Správně odpovědělo v kategorii 14-15let celkem 25% žáků. 

Nesprávně odpovědělo ve Francii 29% a v Anglii 47% žáků.  

Ve skupině 25-30let odpovědělo správně 10% lidí. Špatně odpovědělo na otázku ,,A“ 

33% a na ,,C“ 47%.. 

Poslední skupina, tedy 30-40let, správně odpovědělo 50% lidí. Špatně na otázku ,,A“ 

odpovědělo 25% a na ,,C“ odpovědělo 25% lidí. 
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2. otázka 

 

Správnou odpovědí bylo písmeno ,,C“. Z grafu je patrné, že 86% děti ve věkovém 

rozmezí 14–15 let odpovědělo správně. 

Na odpověď ,,B“, která byla špatně, odpovědělo 4% a 12% zaškrtlo odpověď ,,A“. 

Z kategorie 16-25let odpovědělo správně 80%.  Zbylých 20% zakroužkovalo odpověď 

,,A“ a nikdo nezaškrtl odpověď ,,B“. 

Z poslední skupiny správně odpovědělo 60% lidí a špatně 40%. 

   

3. otázka 
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Ze všech třech kategorií, sečtené dohromady, zná nějaký Teslův vynález 39 

respondentů. Zbývajících 26 nezná žádný vynález. V otázce byla uvedena ještě jedna otázka  

a to vyjmenuj, jaký znáš Nikolův vynález. Na tuto otázku jsem dostala pět odpovědí 

s bezdrátovou technologií, tři s žárovkou a jednu s parním strojem. 

Celkové shrnutí 

 

 

Křížovka:  

 

 
            1. Teslův konkurent….. 
 

E d i s o n 
     2. Vymyslel asynchronní …… 

    

m o t o r 
   3. Na co Nikola zemřel….. 

    

i n f a r k t 
 4. Příjmení Tesly…… N i k o l a 

      5. Začáteční jméno medaile Scotta, kterou 
Tesla dostal….. 

    

J o h n 
    6. Kde v ČR studoval …… 

  

P r a h a 
     7. Kde zemřel….. 

    

N e w   Y o r k 

             Nikola Tesla se narodil v roce 1856 ve městě                             
. 

           Příloha č. 2 
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IV. Závěr 

S absolventskou prací jsem měla velký problém, jelikož mi nebylo schválené moje 

téma. Bála jsem se toho, protože jsem o Nikolovi Teslovi nevěděla vůbec nic, dokonce ani 

kdo byl Nikola Tesla. Ale nakonec jsem velice ráda, že jsem si toto téma vybrala, neboť jsem 

se o něm spoustu věcí dozvěděla a poslední měsíce jsem žila jen Nikolou Teslou. 

Na moji otázku na začátku textu si už snadno odpovím. Nikola Tesla byl opravdu 

výjimečný nejen vynálezce ale i fyzik, který se zapsal do dějin lidstva svými vynálezy. Mezi 

jeho nejlepší vynálezy patří např. první asynchronní motor, výjimečná bezdrátová 

telekomunikace, podmořský torpédoborec, sloužící pro americké námořnictvo atd.  

Tesla spolupracoval i s nejvýznamnějším fyzikem světa a to Albertem Einsteinem. 

I přes Teslovi neshody s Thomasem Alvou Edinsonem nebo vyhraný závod s Italem 

Guglielmo Marconi o prvenství, tento fyzik pokračoval stále dál a dál a nevzdával se. Spoustu 

lidí Nikolu Teslu ani nezná, což se mi zdá celkem smutné. Mnoho lidí ho zná jen pod názvem 

automobilky Tesla a nic více o něm neví.  

Pro mě byl Nikola Tesla opravdu výjimečným fyzikem a hlavně vynálezcem. 

Pokud by se někdo chtěl životem Nikoly Tesly zabývat i nadále, tak doporučuji knihu 

Můj životopis (obrázek viz přílohy) a pro nadšence do vynálezů doporučuji knihu Zbraňové 

systémy (obrázek viz přílohy). O Nikolovi byl také natočen i stejnojmenný film Tesla z roku 

2020. 

 

        

 

Podpis Tesly:https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla#/media/Soubor:TeslaSignature.svg 
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