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ZPRÁVY

Z XXIV. VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD
Ve dnech 17. a 18. dubna 1968 konalo se XXIV. valné shromáždění členů ČSAV. Na tomto
shromáždění byl zvolen prof. RNDr. JAROSLAV KURZWEIL DrSc, členem korespondentem ČSAV.
Redakce
JMENOVÁNÍ
Ministr školství jmenoval JOSEFA LANGPAULA docentem pro obor matematika s účinnosti od
1. ledna 1968, RNDr. VÁCLAVA DUPAČE CSC. docentem pro obor matematická statistika s účin
ností od 1. února 1968 a RNDr. ZDEŇKA HEDRLÍNA CSC. docentem pro obor matematika s účin
ností od 1. února 1968.
Redakce
OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD
Před komisemi pro obhajoby doktorských disertačních prací obhájili dne 18. dubna 1968
RNDr. JOSEF KRÁL CSc. práci na téma: „Fredholmova metoda v teorii potenciálu", dne 4. června
1968 doc. RNDr. BOHUMIL CENKL CSc. práci na téma: „Anulování jistých kohomologických
grup pro eliptické diferenciální operátory", dne 6. června 1968 doc. RNDr. LADISLAV PRO
CHÁZKA CSc. práci na téma: „Štěpitelnost smíšených Ábelových grup", dne 17. června 1968
doc. RNDr. Ivo MAREK CSc. práci na téma: „Kladná zobrazení a jejich užití v matematické
fyzice a numerické matematice".
Před komisemi pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 28. března 1968
BOHDAN ZELINKA práci na téma: „Rozklad grafu na isomorfní podgrafy", dne 3. dubna 1968
STANISLAV PECHÁČ práci na téma: „Permutační sekvenční funkce na náhodném procesu" a DANA
VORLÍČKOVÁ práci na téma: „Pořadové testy při výběrech z diskrétních rozdělení a dne 18. dubna
1968 MILAN VLACH práci na téma: „Víceindexové dopravní úlohy". Dále obhájili dne 23. května
1968 JIŘÍ MATÝSKA práci na téma: „Rozšiřování aditivních funkcí a neabsolutně konvergentní
integrály v Em", dne 6. června 1968 FRANTIŠEK TUMAJER práci na téma: „Ljapunovova metoda
v teorii abstraktních procesů" a dne 17. Června 1968 KAREL ZIMMERMANN práci na téma: „O jed
nom zobecnění úlohy dynamického programování", JAROSLAV MORAVEK práci na téma: „O slo
žitosti diskrétního programování" a JOSEF DVORČUK práci na téma: Současný výpočet všech ko
řenů polynomu".
Redakce
PŘEDNÁŠKY A DISKUSE
pořádané JČMF, matematicko-fyzikální fakultou Karlovy university a Matematickým ústavem
ČSAV v Praze: •
18. 1. 1968: H. Kurke (Berlín): Zum Problém der klassifikation von algebraischen Vektorbundeln.
26. 3. 1968: G. Schwarz (Berlín): Approximation und Interpolation gegebener empirischer
Funktionen durch Exponentialfunktionen.
2. 5. 1968: A. A. 3wKoe (HOBOCH6HPCK): Mo,o;epHH3arjHH npenoAaBaHHH MaTeMaraKH B HOBOCH6npcKe.
Redakce
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