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Konečně budiž uvedena elementární učebnice „Základy statistiky" sepsaná
společně s akademikem Novákem a dr. Bobkem a vydaná v r. 1950.
Již z uvedeného přehledu Jankovy publikační činnosti je patrno, že obor
jeho působnosti se neomezoval na vysokou školu. Byl aktivním členem v celé
řadě vědeckých společností. Janko se účastní pracemi a diskusními příspěvky
mezinárodních kongresů aktuárských a statistických, a to v Londýně r. 1927,
ve Stockholmu 1930, v Římě 1934, v Paříži, Ženevě, Berlíně, Drážďanech,
Stuttgarte. V r. 1947 byl na studijní cestě v USA. Účastnil se tehdy statistic
kého kongresu ve Washingtonu, sjezdu pro matematiku a matematickou sta
tistiku v Yale, přednášek na Columbijské universitě v New Yorku a na univer
sitě v Princetonu.
Významné místo v Jankově činnosti náleží též jeho dlouholeté úspěšné čin
nosti pedagogické a jeho trvalému úsilí o reorganisaci studia pojistné matema
tiky na Vysoké škole speciálních nauk. Výsledkem této snahy byla přeměna
původního dvouletého studia na čtyřleté studium statistického inženýrství
v r. 1946.
Již z běžného přehledu Jankovy rozsáhlé a mnohostranné činnosti vědecké,
který jsem předvedl v lapidárních tazích, rýsují se dostatečně ostře význačné
charakteristické znaky Jankovy osobnosti: Je to především veliká a vytrvalá
píle v práci, kterou Janko nekoná isolovaně od společnosti, nýbrž v těsném a ši
roce založeném styku s vedoucími osobami a institucemi veřejného hospodář
ského života za tím cílem, aby zaměřil svoji práci správným směrem. Jako
další charakteristický rys vidíme u Jánka silně uplatňovanou trvalou snahu po
harmonickém spojení theorie s aplikací, zejména spoluprací při technickém
zdokonalování výroby. Konečně neméně význačná je Jankova snaha po dosa
žení co nejvyšší úrovně ve svém oboru a to neúnavným doplňováním vědomostí
nezbytných k udržení se na této úrovni. Janko nezůstává nikdy stát ve vědec
kém vývoji, neoddává se žádnému odpočinku v tomto směru. Tento úkol není
právě snadný, uvážíme-li počáteční úroveň u nás po první světové válce a trva
lý, časem překotný vývoj matematické statistiky a jejích aplikací.
Ladislav Truksa, Praha.
MATOMATICKÝ ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD
Akademik Eduard Čech byl presidiem Československé akademie věd dnem I. ledna 1954
na vlastní přání zproštěn funkce ředitele Matematického ústavu ČSAV, aby se plně mohl
věnovat práci vědecké. J e známo, že založení a organisační a vědecké vybudování tohoto
ústavu je z největší ěásti dílem akademika E. Čecha. Presidium ČSAV vyslovilo proto při
této příležitosti akademikovi E d . Čechovi vřelý dík za velmi obětavou péči, kterou ústavu
doposud věnoval, a žádá ho o další spolupráci.
Presidium ČSAV jmenovalo současně prof. dr. Vladimira Knichala
ředitelem tohoto ústavu.

od 1. ledna 1054
Redakce.
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P Ř E D N Á Š K Y A D I S K U S E V MATEMATICKÉ OBCI PRAŽSKÉ
10. 12. 1953. Heinrich Grelt, profesor matematiky na Humboldtově" universitě v Berlíně:
* O theorií ideálů I .
11. 12. 1953. Heinrich Qrell, profesor matematiky na Humboldtově universitě v Berlíně:
O theorií ideálů I I .
14. 12. 1953. Eduard Čech: Oskulaění kvadriky s daným středem.
16. 12. 1953. Diskuse o popularísaei matematické statistiky. (Na podkladě návrhu před
nášky ,,Co dává ělověku matematická statistika", který vypracoval
Jaroslav Hájek).
4. 1. 1954. Eduard Čech: O záměně proměnných.
11. 1. 1954. Otakar Borůvka: Matyáš Lerch a jeho dílo.
18. 1. 1954. Vojtěch Jarník: O Hausdorffově míře.
25. 1. 1954. Zbyněk Nádeník: O jistých dvojicích ploch.
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