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SVAZEK 1 (1956) APLI K AC E M AT E M AT I K Y ČÍSLO 1 

ČLÁNKY 

ÚVODEM 

Vychází první číslo časopisu Aplikace matematiky. J e to významná událost 
v životě československé matematiky i v životě technických a přírodních věd, 
které užívají v širším měřítku matematických method. 

Dnešní světový vývoj přírodních i technických věd a matematiky stále více 
klade do popředí problémy matematických aplikací. í u nás se ta to skutečnost 
nyní projevuje založením časopisu, který se bude zabývat těmito otázkami. 
Podobné časopisy vycházejí dnes ve všech průmyslovějších státech. Nehledě 
k velmocem vydává se takový časopis na př. v Polsku, N D R , Švýcarsku, 
Holandsku a jinde. Kromě toho se vydávají v cizině časopisy, určené theorc-
tickým inženýrským pracím, které jsou v úzkém thematickém vztahu k časo
pisům pro aplikovanou matematiku. 

Pro přírodní a technické vědy je matematika důležitou pomocnou vědou. 
P o velmi dlouhou dobu se vyvíjela v úzkém kontaktu s těmito vědami a každý 
vynikající matemat ik pracoval dříve alespoň v jedné z věd přírodních nebo 
technických. Připomeňme zde na př. jenom jména Lagrange, Cauchy, Ljapu-
nov. N a začátku tohoto století se matemat ika začala rychle rozvíjet v celé 
řadě abstraktních partií a její úzký vztah k přírodním a technickým vědám 
byl značně narušen. Matematika a ostatní vědy se pak rozrůstají do takové 
šířky a hloubky, že vědečtí pracovníci se stávají většinou specialisty jen v jed
nom úzkém oboru. 

I v CSR jde vývoj podobnou cestou. Matematika je u nás na světové úrovni 
jednak v geometrii, dále pak v řadě abstraktních partií jako je theorie čísel, 
funkcionální analysa, algebra a pod., avšak některé partie, nejdůležitější pro 
aplikace, jako je theorie diferenciálních rovnic (zejména parciálních), theorie 
analytických funkcí, numerické methody a pod., jsou pěstovány v nedosta
tečné míře vzhledem k potřebám naší védy a technického výzkumu. 

U nás máme vynikající specialisty v matematice, chybějí n á m však pracov
níci, kteří mají nejen dostatečné matematické znalosti, nýbrž i potřebné 
znalosti z technických věd. Chybějí nám matematici, kteří natolik rozumějí 
technickým vědám, aby pochopili problémy inženýra. Vědecký pracovník ve 
vědách přírodních a technických často nedovede naprosto správným před-



stavám d á t pokud možno nejvhodnější matematický tvar; matemat ik p a k 
není většinou schopen vniknout do technické podstaty věci a převzít představy 
inženýra nebo technika. Chybějí nám tedy pracovníci, kteří by mohli vytvářet 
spojení mezi dnešními technickými vědami a moderní matematikou. Dnes 
není možno správně a účinně řešit n ě j a k ý technický problém, není-li dosta
tečně hluboce porozuměno jak technické, tak i matematické stránce věci. 

Stává se, že matemat ik rozvíjí v abstraktní formě theorie, které by při vhod
ném užití mohly být mocným nástrojem technických a přírodních věd, v praxi 
se však nepoužívají, poněvadž jsou pro svou abstrakci nepřístupné. Proto se 
současně vytváří matematika, speciálně určená pro řešení technických problé
mů, téměř nezávisle na vývoji matematiky theoretické. 

V dnešní době se v celém světě stále více zdůrazňuje použití matematických 
mefchod v technických a přírodních vědách. To je především způsobeno stále 
se zrychlujícím vývojem techniky a fysiky, který nesporně bude dále pokra
čovat. Nemalou úlohu zde hrají i velké samočinné počítače značných rychlostí. 
Tento vývoj byl patrný už v posledních letech války a zejména je zřejmý po 
válce. 

I v lidově demokratickém Československu se matemat ika po válce rychle 
a slibně rozvíjí. V aplikacích však nebylo dosaženo těch výsledků, které jsou 
vzhledem k výstavbě republiky nejvýše žádoucí. Jestliže má československý 
průmysl a výzkum splnit během příští pětiletky velké úkoly, které jim byly ulo
ženy thesemi strany a vlády o rozvoji československého průmyslu, musí dojít 
k daleko širší a živější spolupráci mezi matematikou a technickými vědami. 
Vydáváním nového časopisu Aplikace matematiky se tvoří jeden z důležitých 
předpokladů pro to, aby matematikové ve spolupráci s přírodovědci a techniky 
mohli řešit takové závažné úkoly našeho hospodářství. 

Redakční rada bude proto usilovat, aby Aplikace matematiky byly platným 
pomocníkem při řešení příslušných otázek. 

Časopis bude věnovat pozornost matematickým disciplinám, nejdůležitěj
ším pro aplikace. Bude seznamovat pracovníky s výsledky matematického 
bádání, které mají zásadní význam pro řešení problémů technických a přírod
ních věd. Aplikace matematiky budou přinášet původní i referující články 
s přehledy l i teratury a pod. 

Nový časopis bude čtenáře seznamovat s řešením technických problémů, 
které se podařilo vyřešit pomocí moderních hlubokých matematických method. 

Aplikace matematiky budou se věnovat také problematice, souvisící s ma
tematickou formulací problémů přírodních věd a techniky. 

Časopis bude usilovat o to, aby účinně pomáhal při řešení technických 
otázek matematického charakteru a aby se moderní matematické methody 
staly běžnou pomůckou naší praxe. Při výběru článků bude kladen důraz 
nejen na správný matematický obsah, ale i na to, aby článek docházel ke 
konkrétním závěrům, důležitým pro přírodní vědy a techniku. 



Aplikace matematiky kladou si také za úkol upozorňovat matematické 
pracovníky na matematickou problematiku dnešních otázek technických a 
přírodních věd. 

Aplikace matemat iky by se měly zabývat některými otázkami organisač-
nimi. Redakční rada hodlá proto založit rubriku Řešené problémy. Otázka 
vzájemné informovanosti o existujících výsledcích jest nezbytná. Žádáme 
tudíž vědecké ústavy a instituce, aby v rubrice Řešené problémy upozorňo
valy na dokončené výzkumné práce s matematickou problematikou, zpraco
vané ve výzkumných závěrečných zprávách. V této rubrice budou případně 
i sdělení o pracích, které z různých důvodů, především technických, nebudou 
moci být uveřejněny a budou k disposici čtenářům v knihovně Matematického 
ústavu Československé akademie věd, P r a h a I I , Žitná 25. 

Redakční rada je si vědoma toho, žo v matematických aplikacích hrají 
důležitou roli i některé jednoduché obraty a řešení, a proto bude časopis 
obsahovat rubriku Krátká sděleni. 

Časopis bude své čtenáře pravidelně informovat v rubrice Zprávy o nejdůle
žitějších událostech doma i v cizině, které se týkají matematických aplikací. 

V rubrice Recense budou reccnsovány práce, které mají význam pro aplikace 
matematiky. 

Diskusní příspěvky, zabývající se otázkami matematických aplikací, budou 
uveřejňovány v rubrice Diskuse. 

Závěrem redakční rada zdůrazňuje své přání přispět účinným způsobem ke 
splnění zásadních úkolů, které je možno shrnout takto : Přispět k rozvoji 
aplikací matematiky a těch matematických disciplin, které jsou jejich zákla
dem. Přispět k tomu, aby se methody moderní matematiky staly běžnými 
prostředky při řešení problémů techniky a přírodních věd. 

Věříme, že v úzké spolupráci se čtenáři a přispěvateli se nám podaří tohoto 
cíle dosáhnout. Prosíme proto čtenáře, aby nám sdělovali své podněty a při
pomínky k práci redakce. 

Redakční rada. 
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