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SVAZEK 12 (1967) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 6 

ZPRÁVY 

UDĚLENI STATNI CENY KLEMENTA GOTTWALDA 

U příležitosti oslav 1. máje byla letos udělena státní cena Klementa Gottwalda za „původní 
vědecké práce z teorie isotropických a anisotropických plošných konstrukcí s uvažováním pruž
ných a vazkopružných materiálů" kolektivu vědeckých pracovníků ing. L. Balášovi CSc, ing. Dr. 
J. Brillovi DrSc, ing. A. Hanuškovi CSc z Ústavu stavebníctva a architektury Slovenské akade
mie věd v Bratislavě. Jedná se o rozsáhlý soubor prací, který pokrývá významnou, dosud nepro-
pracovanou vědní oblast a má výrazný společenský význam. Jeho předností je, že kromě myšlen
kově hlubokých a matematicky obtížných základních řešení problémů jsou výsledky řešení v mno
ha případech předkládány technické veřejnosti ve tvaru tabulek, resp. pomůcek pro projektování 
apod. V pracech je patrná cílevědomá snaha zpracovat naléhavé, teoreticky náročné problémy až 
do stadia praktického používání. Z toho vyplývá i značný ekonomický efekt, který se projevuje 
v úsporném dimensování stavebních konstrukcí a v urychlení, zpřesnění a organisaci projekčních 
prací. 

Jménem redakce našeho časopisu blahopřejeme všem vyznamenaným pracovníkům, mezi 
nimiž je i jeden člen naší redakční rady, a přejeme jim mnoho úspěchů v další práci. 
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