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Geometriae dedicata, Vol.l, No . 1, listopad 1972. 
Vydává nakladatelství Dl Reidel Publishing Com-

pany, Dordrecht — Holland, 140 stran. 

Mezi matematickými časopisy se od listopadu 
tohoto roku objevuje časopis nový, věnovaný, 
jak již sám název ukazuje, geometrii. Jeho vznik 
nebyl náhodný, ale vyplynul z potřeby pociťova
né geometry již dlouhou dobu. Řadu let se ko
nají pravidelná zasedání o geometrii (např. 
v Oberwolfachu v NSR) a je samozřejmé, že se na 
těchto zasedáních a při dalších příležitostech pro
jevila přirozeným způsobem nutnost založení 
speciálního geometrického časopisu. Hlavní pod
nět pro založení časopisu vyšel od H . FREUDEN-
THALA. Z jeho popudu se sešla v redakční radě 
řada významných matematiků z celého světa. 
Jsou to L. Auslander z USA, F . Bachmann 
z NSR, A. Barlotti z Itálie, H . S. M . Coxeter 
z Kanady, B. Grúnbaum z USA, G. Hajos z Ma
ďarska, V. Havel z Československa, D. G. Hig-
man z USA, D. R. Hughes z Anglie, W. Klin-
genberg z NSR, H. Lůneburg z NSR. A. V. Po-
gorelov ze SSSR, G. C Shephard z Anglie, K. 
Strambach z NSR, J. Tits z NSR, J. A. Wolf 
z USA a K. Yano z Japonska. Členství V. Havla 
z Brna v této redakční radě je mezinárodním oce
něním práce tohoto československého matema
tika. 

Cílem časopisu však není věnovat se pouze 
geometrii v klasickém a nyní již spíše historickém 
smyslu dělení matematiky. Současnou dobu cha-

rakterisuje spíše vzájemné pronikání jednotli
vých matematických disciplín do sebe, a proto j e 
třeba pojem geometrie chápat spíše jako způsob 
myšlení, jako metodu práce a jako způsob chá
pání dosažených výsledků. V tomto smyslu při
náší geometrie řadu podnětů i do jiných matema
tických disciplín, podle prohlášení redakční rady 
„geometrie j e zdroj silných myšlenek, které mo
hou podnítit celou matematiku". 

Je přirozené, že tematicky budou do časopisu 
vstupovat články z různých progresivních mate
matických disciplín, v nichž podíl geometrického 
myšlení j e dostatečně určující. Tak např. v prvém 
čísle j e to geometrie Lieových grup (R. Tolimieri: 
Homogenní prostory s invariantní mírou), teorie 
abstraktních rovin, zejména vybavených topolo
gickou strukturou (O. Prohaska: Konečně odvo
ditelné afinní roviny, H . Salzmann: 4-dimenzio
nální roviny Lenzova typu III, S. Breitsprecher: 
K topologické struktuře 2-rozměrných projek
tivních rovin, A. Herzer: O grupě projektivit 
přímky v některých rovinách nad konečnými 
skorotělesy, H . Groh: Topologické Moebiusovy 
roviny, jejichž bodový prostor j e lokálně homeo-
morfní s R2, M. J. Ganley: Polarity v rovinách 
nad konečnými semitělesy, C Polley: 2-rozměrné 
topologické geometrie, v nichž platí lokálně troj
násobná degenerace Desarguesovy věty), Bach-
mannova geometrie zrcadlení (P. Klopsch: Inva
riantní podgrupy ortogonálních grup, generované 
zrcadleními), konvexní geometrie a teorie poly
edrů (A. V. Pogorelov: O nevlastních konvexních 
afinních nadsférách, D . Barnette: Součet solid
ních úhlů d-polytopu, T. R. S. Walsh: Charakte
rizace okolí vrcholů semiregulárních polyedrů). 

Časopis bude vycházet čtyřikrát za rok; pří
spěvky j e oprávněn přijímat každý člen redakční 
rady. 

Poznamenáváme ještě na závěr, že souběžně 
vznikl další geometrický časopis Journal of Geo
metry, vydávaný v nakl. Birkháuser Verlag (Ba-
sel—Stuttgart), s redakcí při Mat. institutu uni
versity v Bochumi výkonnými redaktory W. Hei-
sem a W. Leissnerem a redakční radou ve slože
ní: R. Artzy, M. Barner, A. Barlotti, W. Benz, 
R. C Bose, H. Crapo, H. Karzel, R. Lingenberg, 
R. Rado, G. Tallini. Časopis se chce specialiso-
vat na nové výsledky především ze základů geo
metrie, geom. algebry, teorie konečných geo
metrií a kombinatorické geometrie. Vyšlo již ně
kolik čísel. 

Jiří Kadleček 
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