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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 101 (1976), Praha

ZPRÁVY

70 ROKOV PROF. RNDR. JOSEFA KOROUSA, DRSC.
FRANTIŠEK PÚCHOVSKÝ, Žilina

Dňa 7. februára 1976 sa dožívá sedemdesiatich rokov významný československý
matematik RNDr. JOSEF KOROUS, doktor fyzikálno-matematických vied, profesor
Vysokej školy dopravnej v Žiline.

Článok obsahujúci jeho životopis a zhodnotenie jeho diela až do jeho 60. rokov,
ktorého autorom je doc. RNDr. Karel Šindelář, CSc, bol uveřejněný v tomto časo
pise v r. 1966 (roč. 91, str. 113-117).
V roku 1966 odišiel prof. Korous na novo založenu přírodovedeckú fakultu
Šafárikovej univerzity v Košiciach, kde vybudoval katedru matematickej analýzy.
Odtial - po krátkom pósobení na strojnej fakultě ČVUT v Prahe - sa vrátil v roku
1970 na Vysokú školu dopravnu v Žiline, kde pdsobí doteraz.
Prof. Korous úspěšné plní svoje pedagogické, politicko-výchovné a vědecké úlohy.
Je školitelom vědeckých ašpirantov, ktorým sa obetavo věnuje. Mnohí z nich už
dosiahli vědeckých hodností.
Ťažisko jeho vedeckej práce je aj naďalej v teorii ortogonálnych polynómov,
Fourierových radov a okrajových poblémov diferenciálnych rovnic. Do tlače při
pravil dve monograíi On generalisation of classical orthogonal polynomials
a On generál orthogonal polynomials. V prvej z nich m.i. pojednává jednak o poly319

nómoch ortogonálnych na intervale [—1,1] s váhou (1 - x)a (1 + xf v (x), kde
a > — 1, /ř > — 1 a v(x) g: 0, 0 < JLt v(x)dx < +oo, jednak o polynómoch orto
gonálnych na intervale (— oo, +oo) s váhou w(x)exp( — x2 + u(x))9 kde u(x) =
= o(x2) pre Xj+ ±oo je spojitá funkcia na intervale (— oo, +oo) a w(x) ^ 0 je
integrácie schopná v každom intervale a nezáporná a ohraničená na intervale ( — oo,
+ oo), pre ktorú J^ w(x) dx > 0 pre každý interval j .
V druhej monografii sa zaoberá m.i. ortogonálnymi polynómami s váhou, ktorá
sa na nejakej množině kladnej miery rovná nule.
Ďalej polynómami ortogonálnymi na intervale ( —oo, +oo) s váhou w(x).
. exp(—x 2r + u(x))9 kde w(x) splňuje podmienky hoře uvedené a u(x) = o(x2r)
pre x -> + oo je spojitá funkcia na intervale (— oo, + oo) a r > O je celé číslo.
Do tlače zaslal práce On equiconvergence of series of polynomials orthonormal
on the interval (—1,1),. On equiconvergence of series of polynomials orthonormal
on the interval (—oo, +oo) a On a class of orthogonal polynomials.
Jubilant sa dožívá svojho životného jubilea v plnej duševnej i telesnej sviežosti.
Prajem prof. Korousovi — a to i menom všetkých jeho spolupracovníkov a iste
i menom všetkých československých matematikov — do dalších rokov vela spokojnosti a dalších úspechov v jeho práci.
OZNÁMENÍ
Mezinárodní matematické centrum S. Banacha ve Varšavě pořádá v únoru až Červnu 1977
devátý semestr věnovaný diskrétní matematice. Semestr bude věnován těmto tématům: Teorie
funkcionálních syptémů a diskrétní extremální úlohy, Minimalizace booleovských funkcí a teorie
testování, Syntéza řídících soustav, Matematické metody rozpoznávání a prognozování, digitální
grafika, Diskrétní modely a metody v operačním výzkumu.
V září až prosinci 1977 se bude konat desátý semestr věnovaný spektrální teorii operátorů.
Odbornou náplň tohoto semestru mají tvořit témata: Spektrální teorie v topologických algebrách
a funkce operátorů, Spektrální teorie operátorů v Hilbertových a Banachových prostorech,
Různé aplikace spektrální teorie v numerických metodách, v problémech matematické fyziky
a jiné problémy.
Semestry jsou určeny pro kandidáty věd a pracovníky, kteří se připravují z této oblasti na
vědeckou práci. Celý pobyt vysílaného pracovníka hradí vysílající pracoviště. K účasti pracovníků
z ČSSR na programu se vyjadřuje Vědecké kolegium matematiky ČSAV.
Redakce
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