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ZEMŘEL DOCENT MILAN SEKANINA 

JIŘÍ ROSICKÝ, Brno 

Dne 21. října 1987 zemřel po dlouhé a těžké nsmoci ve věku 56 let náš význačný 
matematik doc. RNDr. Milan Sekanina, CSc. 

Docent Sekanina se narodil 30. dubna 1931 v Prostějově, kde také v roce 1950 
maturoval na gymnáziu. Studium odborné matematiky ukončil na přírodovědecké 
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně v roce 1954. V letech 1954-57 absolvoval 
na této fakultě interní aspiranturu z geometrie pod vedením prof. K. Koutského. 
Ukončil ji obhájením disertační práce „Rozklady v euklidovských prostorech" 
a získáním vědecké hodnosti CSc. v roce 1958. V roce 1957 nastoupil jako odborný 
asistent na katedru matematiky přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. 
Po obhájení habilitační práce „Faktorizace grup v Hajósově smyslu" byl v roce 
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1963 jmenován a ustanoven docentem matematiky na katedře algebry a geometrie 
přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. 

U doc. Sekaniny jsme obdivovali energii a nadšení, s jakým se pouštěl do všech 
činností. Přenášel tyto vlastnosti na své spolupracovníky, žáky a studenty. Výrazně 
ovlivnil rozvoj matematiky v naší vlasti, zejména na Moravě a Slovensku. Vychoval 
16 aspirantů, mnoha dalším pomohl v jejich vědeckém a odborném růstu. Jeho 
přednášky byly velmi oblíbené a u stovek studentů vytvářel představy o matematice 
a o práci matematika a učitele. Pro jeho pedagogickou činnost je typický její široký 
rozsah — přednášel klasické oblasti algebry a geometrie, ale i moderní discipliny 
jako teorii grafů, automatů, kódování nebo matematickou ekonomii. Trvalý zájem 
měl o teorii vyučování matematice a o její praktickou realizaci. V této oblasti aktivně 
působil i jako člen národní subkomise UNESCO, člen komise MS, koordinátor 
studia na matematických gymnáziích a odpovědný řešitel resortního úkolu. Je auto
rem 11 učebnic a skript, včetně cyklu učebnic geometrie pro střední školy [86], 
[88] a [90], vedoucím autorského kolektivu vysokoškolských učebnic geometrie 
[93], [94] a spoluautorem Teorie grup pro fyziky [92]. Velmi přínosná byla i jeho 
dlouholetá činnost v Jednotě čs. matematiků a fyziků (byl mu udělen čestný titul 
zasloužilý člen). 

Vědecké dílo doc. Sekaniny je rozsáhlé a je charakteristické šíří vědeckých zájmů, 
které zahrnují zejména algebru, teorii grafů, teorii uspořádaných množin a topologii. 
Začíná studiem rozkladů euklidovských prostorů na shodné podmnožiny a hledáním 
fundamentálních množin v euklidovských prostorech vzhledem ke grupám pohybů. 
Problematika navazuje na klasické otázky obsažené v Hilbertových problémech, 
jsou jí věnovány práce [3] —[5], [13] a je shrnuta v kandidátské disertaci. Výrazně 
ovlivnila další vědecké dílo autora. Práce K. Reinhardta z roku 1918 o rozkladech 
roviny využívá jistého tvrzení o číselných posloupnostech. M. Sekanina zobecnil toto 
tvrzení na zajímavý výsledek o euklidovských prostorech: 0 =t= M c Em je souvislá 
a kompaktní, právě když existuje posloupnost bodů An e Em, n = 1,2,... tak, 
že lim Q(A„ + Í, An) = 0 a {An/ n = 1, 2, ...}' = M (viz [2]). Studium posloupností 

n->oo 

s vlastností lim Q(AH+Í, An) = 0 ho dovedlo k jeho známé větě o třetí mocnině grafu 
n->oo 

(viz [8]), která je citována v současných monografiích z teorie grafů. O pracech 
M. Sekaniny z teorie grafů se zmíníme později, situace je však typická pro jeho 
schopnost získávat z konkrétních otázek podněty pro abstraktní a obecně zaměřený 
výzkum. Problematika rozkladů euklidovských prostorů má zřetelný grupově-
teoretický aspekt. M. Sekanina jej rozpracoval v cyklu článků [6], [7], [11], [12] 
a [16] shrnutého v jeho habilitační práci. Jsou zde studovány rozklady grup na přímé 
součty komplexů. Geometrická situace vede na případ aditivní grupy reálných 
čísel. Rovněž je vyšetřována grupa celých čísel. 

Prof. K. Koutský ovlivnil i soubor prací [ l ] , [9], [10], [14], [17] a [29] o obec
ných topologických prostorech v Čechově smyslu. Navazuje na ně práce [19], která 
přispívá ke studiu svazů topologií, aktuálnímu zejména koncem 60tých a začátkem 
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70tých let. M. Sekanina se tak dostává k problematice uspořádaných množin, které 
věnoval trvalou pozornost během celé své vědecké činnosti. Práce [18] je bezpro
středně motivována [19] a zabývá se uspořádáními ^ množiny 2X všech podmnožin 
množiny X takovými, že pro libovolnou permutaci f množiny X platí 

AšB=>f(Á)šf(B). 

Další rozpracování této myšlenky přirozeně vede k teorii kategorií a k problému 
funktoriálního uspořádávání množin podobjektů. M. Sekanina mu věnoval práce 
[27], [33], [43], [46], [49], [50], [54] a [58], které ho dovedly až k aktuální proble
matice monád. Otázka je řešena zejména pro uspořádané množiny a grafy. Dodejme, 
že M. Sekanina se s teorií kategorií seznámil u A. G. Kuroše během svého pobytu 
v Moskvě v roce 1966 a že výrazně přispěl k rozvoji této moderní algebraické 
disciplíny v Československu. Z dalších prací věnovaných uspořádaným množinám 
můžeme uvést [23] a [24], které se zabývají slučitelností topologie s uspořádáním, 
nebo [26] podávající topologickou reprezentaci úplných ortosvazů. Nedávné práce 
[60] a [63] jsou věnovány problematice konečných uspořádaných množin, která je 
v současné době velmi aktuální. 

Pobyt ve Winnipegu (1968 — 69) u G. Grátzera vyvolal u M. Sekaniny zájem 
o otázky univerzální algebry. Přímo se jimi zabývají práce [30], [34], [35] a [38], 
které vyšetřují v té době intenzívně studované počty polynomů v univerzálních 
algebrách. Typické je, že se o ně zajímá v kontextu uspořádaných a topologických 
algeber. Přejdeme nyní k rozsáhlému souboru prací, zaměřených na teorii kategorií. 
Je pro ně charakteristické využití jazyka teorie kategorií ke zkoumání a porovnávání 
matematických struktur. Motivovaná problémem položeným v [21] práce [37] 
ukazuje nemožnost reprezentace Čechových topologických prostorů pomocí systémů 
podmnožin; [40] vyšetřuje počet takových reprezentací pro různé typy (obvyklých) 
topologických prostorů. Podobné reprezentace uspořádaných množin pomocí topo
logických prostorů jsou zkoumané v [28], práce [32], [36] a [39] se zabývají repre
zentací uspořádaných množin pomocí univerzálních algeber, zejména pologrup. 
[44] studuje reprezentace grafů pomocí algeber. Otázkami reprezentace struktur se, 
v návaznosti na M. Sekaninu, zabývala celá řada brněnských matematiků; proble
matika těsně souvisí s teorií plných vnoření, vypracovanou ,,pražskou školou" 
(Z. Hedrlín, A. Pultr, V. Trnková a jejich žáci). Již jsme se zmínili o funktoriálním 
uspořádání množin podobjektů. Podobně lze funktoriálně topologizovat množiny 
podobjektů (viz [47] a [51]) — souvisí to jak s klasickými topologiemi na množinách 
podmnožin, tak i s moderní problematikou monád a jejich algeber. Články [22], 
[27] a [42] vyšetřují kategorii uspořádaných množin. 

Závěrem rozvedeme přínos M. Sekaniny k teorii grafů. Již jsme se zmínili o okol
nostech, které ho k teorii grafů přivedly. Přestože po dlouhou dobu považoval svůj 
výzkum v této oblasti pouze za doplněk ke svým hlavním vědeckým zájmům, patřil 
k průkopníkům teorie grafů v Československu a výrazně přispěl k její vysoké a světově 
uznávané úrovni. Jeho již zmíněná věta o třetí mocnině grafů říká, že uzly libovolného 
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konečného souvislého grafu G lze uspořádat do posloupnosti au ..., an takové, že 
g(ah ai + í) ^ 3. Koncem 60tých let ji znovu nezávisle dokázal J. Karagnis a rovněž 
G. Chartrand a S. F. Kapoor, priorita M. Sekaniny je však plně uznána. Byl tím 
položen základ intenzivnímu výzkumu hamiltonovských vlastností mocnin grafů, 
který probíhá i v současnosti. M. Sekanina sám k němu přispěl pracemi [15], [25], 
[31], [41], [48], [52], [53], [55], [59] a [64]. Jsou v nich např. vyšetřovány algo
ritmy nacházení hamiltonovských cest v mocninách grafů ([31] a [41]), druhé 
mocniny ([53] a [55]) a mocniny nekonečných grafů ([48]). Související práce [56] 
vyšetřuje funktoriální rozšíření grafů na hamiltonovské grafy (třetí mocnina je 
příkladem). V posledním období se M. Sekanina zabýval i jinými oblastmi teorie 
grafů, o čemž svědčí práce [62], Podstatný je i jeho příspěvek k aplikaci teorie grafů 
na organickou chemii ([57] a [61]). 

Výsledky vědecké práce docenta Sekaniny jsou významným přínosem pro několik 
oblastí matematiky a často se citují v pracech československých i zahraničních autorů. 
Možno jen litovat, že řadu vědeckých plánů již nemohl uskutečnit. Jeho odchodem 
ztrácíme vynikající osobnost, obětavého učitele, dobrého člověka a laskavého 
přítele. 
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