
Časopis pro pěstování matematiky

Zprávy

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 91 (1966), No. 2, 239--240

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108109

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1966

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/108109
http://project.dml.cz


Časopis pro pěstování matematiky, roč. 91 (1966)» Praha 

ZPRÁVY 

Z XXL VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD 

Ve dnech 25. a 26. listopadu 1965 konalo se XXL valné shromáždění členů ČSAV. Na tomto-
shromáždění byli za nové členy zvoleni tito matematici: 

řádným Členem ČSAV její dosavadní člen korespondent OTAKAR BORŮVKA, profesor University 
J. E. Purkyně v Brně, lJureát státní ceny Klementa Gottwalda a nositel Řádu práce; 

členem korespondentem ČSAV JÁN JAKUBÍK DrSc, člen korespondent SAV a profesor Vysoké 
školy technické v Košicích. 

Redakce 

NÁVŠTĚVA AKADEMIKA J. A. MITROPOLSKÉHO V ČSSR 

Ve dnech 2. až 1 1. prosince 1965 navštívil na pozvání ČSAV některé ústavy Akademie vynikající 
sovětský matematik J. A. MITROPOLSKIJ, ředitel Matematického ústavu Ukrajinské akademie věd. 
Československé matematické a technické veřejnosti je znám akademik Mitropolskij především 
z řady prací pojednávajících o asymptotických metodách v nelineární mechanice a jako autor 
knihy AcuMnmommecKue Memodu e meopuu HeAuueuHbix KOAeóaHUů. Za svého pobytu v ČSSR 
se akademik Mitropolskij blíže zajímal o práci Matematického ústavu, Ústavu radiotechniky 
a elektroniky, Ústavu teorie informace a automatizace a Ústavu termomechaniky ČSAV. 

S jeho osobou a nejdůležitějšími výsledky jeho vědecké práce se mohli ti, kdož se zabývají 
příbuznými problémy a jejich aplikacemi seznámit na dvou přednáškách, které akademik Mitro
polskij přednesl. První se konala v ÚTIA na téma Integrální variety v Hubertově prostoru, druhá 
v MÚ na téma Asymptotické metody v nelineární mechanice. 

Jeho návštěvy si velmi vážíme, protože přinesla mnoho užitečného pro nalí vědu a přispěla 
k vzájemnému poznání a sblížení. 

Redakce 

JMENOVÁNÍ 

K 1. srpnu 1965 jmenoval president republiky doc. inž. dr. JAROSLAVA HÁJKA DrSc. profeso
rem pro obor matematiky na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze, zást. prof. 
RNDr. MICHALA HARANTA profesorem matematiky a deskriptivní geometrie na strojní a elektro
technické fakultě Vysoké Školy dopravní v Žilině, doc. RNDr. VÁCLAVA MEDKA profesorem pro 
obor geometrie na stavební fakultě Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, doc. RNDr, 
CYRILA PALAJE profesorem pro obor matematiky na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvolenu 
a doc. RNDr, MILOŠE ZLÁMALA DrSc. profesorem pro obor matematiky. 

K 1. říjnu 1965 jmenoval president republiky doc. RNDr. ZDEŇKA HUSTÉHO DrSc. profesorem 
pro obor matematiky na Vysoké škole zemědělské v Brně, RNDr. MIROSLAVA FIEDLERA DrSc. 
a RNDr. JAROSLAVA KURZWEILA DrSc. profesorem pro obor matematiky. 

Ministr školství a kultury jmenoval I u u ČERNÉHO CSc. docentem pro obor matematiky na 
matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze, JAROSLAVA JOSÍFKO docentem pro 
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obor deskriptivní geometrie na pedagogické fakultě v Ostravě, RNDr. VÁCLAVA KUDLÁČKA 
docentem pro obor matematiky na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, 
RNDr. VÁCLAVA VILÍMKA docentem pro obor matematiky na strojní fakultě českého vysokého 
učeni technickéhp v Praze, PETRA VOPĚNKU CSC. docentem pro obor matematiky na matema
ticko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. 

Dále ministr školství a kultury jmenoval RNDr. VLADIMÍRA BRUTHANSE docentem pro obor 
matematiky na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a prom. matematika Ivo MARKA C S C 
docentem pro obor matematiky na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. 

Redakce 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁČE KANDIDÁTŮ VĚD 

Před komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 22. listopadu 1965 
M. HUŠEK práci na téma: „S-funktory a jejich použití v teorii zobecněných proximit a uniformit" 
a J. NAGY práci na téma: „Kroneckerův index v abstraktních dynamických systémech", a dne 
22. prosince 1965 J. ANDĚL práci na téma: „Lokálně asymptotická mohutnost testů typu Kol-
mogorova-Smirnova", S. JÍLOVEC práci na téma: „O existenci superkonsistentních estimátů 
v abstraktních prostorech" a J. KUČERA práci na téma „O řešení rovnice x = [A(l — u) -f 
-f Bu] x". 

Redakce 

PŘEDNÁŠKY A DISKUSE 

pořádané JČMF, matematicko-fyzikální fakultou Karlovy university a Matematickým ústavem 
ČSAV v Praze 

4. 10. 1965: V. P. Borecký (Toronto): Použití projektivní geometrie při konstruktivním řešení 
technických problémů ručního a automatického technického kreslení. 

14. 10. 1965: W. Duck (Berlín): Methoden zur Berůcksichtigung nachtraglicher Abánderungen 
bereits invertierter Matrizen. 

15. 10. 1965: R. Finn (USA): Relations between metric and topological properties of complete 
surfaces. 

18. 10. 1965: A. Kawaguchi (Sapporo): On the theory of areál spaces. 
1. 11. 1965: I. N. Herstein (Chicago): Nekomutativní noetherovské okruhy. 

15. 11. 1965: Z. Semadeni (Poznaň): Program Eilenberga-Mac Lanea a Kleinův Erlangenský 
program. 

23. 11. 1965: A. Császár (Budapešť): Nové struktury ve všeobecné topologii. 
24. 11. 1965: R. M. Radok (Adelaide): Some mathematical problems in Australian Oceanography. 
13. 12. 1965: K. Radziszewski (Lublin): O ekvivalenci ploch. 

Redakce 
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