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ZAÈIATKY MODERNEJ ALGEBRY NA SLOVENSKU
(©. SCHWARZ, M. KOLIBIAR, J. JAKUBÍK)

Ján Èi¾már
Základnou podmienkou formovania a rozvoja modernej vedy - minimálne od 19. storoèia { je existen ia in¹titú ií, v ktorý h vede ká tvorba
predstavuje hlavnú úlohu alebo jednu z hlavný h úloh i h pra ovného
programu. Toto postavenie v 19. storoèí mali popri tradièný h in¹titu ionalizovaný h vede ký h spoloènostia h (Royal So iety, Fran úzska
akadémia vied, Petrohradská akadémia vied a i.) hlavne vysoké ¹koly
klasi kého univerzitného typu a od polovi e storoèia èoraz významnej¹ie aj vysoké ¹koly te hni kého zamerania, ktorý h vznik a intenzívny
rozvoj je pre 19. storoèie harakteristi ký. Osamelí þbe¾ iÿ typu Jánosa
Bolyaia a Hermanna G. Grassmanna, stoja i mimo in¹titu ionálneho zaèlenenia, sú pre 19. storoèie u¾ javom ana hroni kým, via výnimoèným
ne¾ typi kým. (Ostatne ani v taký hto prípado h nemo¾no hovori» o totálnej izolá ii od vede ký h entier, preto¾e prinajmen¹om ideová väzba
na ne je v diele uvedený h osobností zjavná.)
Slovensko ako integrálna súèas» Uhorska v rám i rakúsko{uhorskej
monar hie trpelo v zvý¹enej miere v¹etkými neduhmi zaostalosti, ktorú
vykazovalo Uhorsko v pomere k svojmu vyspelej¹iemu partnerovi v sú¹tátí, tým via vo vz»ahu k priemyselne a kultúrne vyspelým ¹tátom
Európy. Jediná ¹an a sebarealizá ie s hopný h rodákov zo Slovenska
viedla ez i h uplatnenie na nemnohý h in¹titú iá h elouhorského harakteru (univerzity v Pe¹ti a Klu¾i, polyte hnika v Bude) alebo v ¹ir¹om
európskom okolí (J. M. Petzval na univerzite vo Viedni, L. S hlesinger
v Giessene, A. Stodola na polyte hnike v Züri hu a i.). Poten iálne zárodky prírodovedný h dis iplín vo formujú i h sa odboro h Mati e slovenskej boli zlikvidované nevra¾ivou národnostnou politikou skr, ne¾ sa
stihli vytvori». Na tieto snahy mohla nadväzova» a¾ èinnos» odborov obnovenej Mati e slovenskej v dvadsiati h roko h medzivojnovej existen ie
Èeskoslovenskej republiky.
Ani zriadenie Al¾betínskej univerzity v Bratislave r. 1912 neznamenalo pre vysoko¹kolské vzdelávanie v prírodovedný h odboro h ¾iaden
prínos. ©túdium v tý hto odboro h nebolo na univerzite zavedené a prvá
svetová vojna odsunula rie¹enie tohto problému na neurèito.
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Dvadsa»roèné obdobie I. Èeskoslovenskej republiky (1918 { 1938)
neprinieslo podstatné in¹titu ionálne a organizaèné zmeny, ktoré by na
Slovensku boli priblí¾ili perspektívu poten iálnej vede kej èinnosti v matematike.
Na rozhraní 20. a 30. rokov konèila na univerzitá h v Prahe a Brne
¹túdium prvá povojnová generá ia slovenský h uèiteµov matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie pre stredné ¹koly, ktorá postupne zaèala
prebera» výuèbu po èeský h stredo¹kolský h profesoro h, bez ktorý h by
fungovanie stredný h ¹kl od r. 1919 nebolo mysliteµné. Jediný vysoko¹kolský uèiteµ matematiky pvodom zo Slovenska { Jur Hrone { psobil
ako profesor na te hnike v Brne, preto¾e adekvátne prírodovedné èi te hni ké pra ovisko pre jeho ¹pe ializá iu na Slovensku neexistovalo.
Zriadenie Slovenskej vysokej ¹koly te hni kej r. 1937 a zaèiatok výuèby na nej na jeseò r. 1938 znamenali prelom v tejto situá ii a priviedli
na Slovensko dvo h vysoko¹kolský h profesorov matematiky { PhDr.
Jura Hron a a PhDr. Josefa Kau kého na miesta prednostov II. a I. matemati kého ústavu SV©T. V záplave organizaèný h problémov a vysokého pedagogi kého za»a¾enia bolo sotva mo¾né pomý¹µa» na intenzívnu
vede kú prá u, ale u¾ sám fakt existen ie vysokej ¹koly s matemati kými pra oviskami, ku ktorým r. 1944 pribudol matemati ký ústav na
Prírodovede kej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, utváral nevyhnutné podmienky na vý hovu prvý h matemati ký h vede ký h kádrov
slovenskej provenien ie.
Prvá generá ia ved ov, ktorá na Slovensku polo¾ila základy vede ký h ¹kl v niektorý h odvetvia h matematiky, vzi¹la z absolventov univerzitného uèiteµského ¹túdia matematiky vo vojnový h a prvý h povojnový h roko h.
Jednou z dis iplín s priaznivej¹ím osudom, v ktorej sa podarilo za hyti» èelné progresívne trendy vývoja v meradle prinajmenej európskom,
bola algebra, v ktorej si v 40.roko h vedú e postavenie vydobyl ©tefan
S hwarz a v 50. roko h do nej s inou tematikou výrazne vstúpili Milan
Kolibiar a Ján Jakubík. ©. S hwarz pri¹iel na Slovenskú vysokú ¹kolu
te hni kú v Bratislave z Karlovej univerzity v Prahe ako mladý nádejný
vede a za hytil zaèiatky frontálneho nástupu teórie pologrúp, ktorú výdatne stihol spoluvytvára». Jeho fyzi kí ¾ia i M. Kolibiar a J. Jakubík sa
inou estou dostali k teórii zväzov, ktorá sa stala i h elo¾ivotným záujmom a v ktorej vybudovali pevné základy rozvetvenej ¹koly slovenský h
algebrikov.
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sa narodil 18. mája 1914 v Novom Meste nad Váhom v rodine drobného
ob hodníka. Po ¹tyro h trieda h µudovej ¹koly v roko h 1920 { 1924
nav¹tevoval v roko h 1924 { 1932 reformné reálne gymnázium v rodnom meste. Tu jeho záujem o matematiku pod hytili stredo¹kolskí profesori L. Hou¹ka, L. Hustý a A. Hustá-Èepeláková. Prvé stretnutia s mimouèebni ovou matemati kou literatúrou mu sprostredkovali Rozhledy
matemati ko{fysikální, ktoré svojimi informatívnymi èlánkami a sú»a¾nými úlohami prehlbovali jeho náklonnos» k matematike a prispeli k jeho
rozhodnutiu o voµbe ¾ivotného povolania.
V roko h 1932 { 1936 ¹tudoval matematiku a fyziku na Prírodovede kej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde ho ako ved i a pedagógovia upútali B. Byd¾ovský, V. Jarník, V. Koøínek, no najmä Karel Petr,
u ktorého v roko h 1934 { 1936 nav¹tevoval predná¹ky o algebri ký h
èísla h a podnetné semináre. Bol aj Petrovým posledným doktorandom
a po promó ii za doktora prírodný h vied (RNDr.) 12. júna 1937 aj jeho
asistentom od 1. októbra 1937 do 1. mar a 1939.
Od 1. mar a 1939 nastúpil ako asistent na I. ústav matematiky Slovenskej vysokej ¹koly te hni kej v Martine, od septembra 1939 v Bratislave a tu od 15. februára 1943 psobil aj ako do ent matematiky
a teoreti kej fyziky na Prírodovede kej fakulte Slovenskej univerzity. Po
potlaèení Slovenského národného povstania bol v novembri 1944 ako
príslu¹ník rasovo prenasledovaného etnika internovaný v kon entraènom
tábore. Z tábora bol oslobodený v apríli 1945; jeho dve sestry v kon entraènom tábore zahynuli.
Po návrate nastúpil znovu na Slovenskú vysokú ¹kolu te hni kú, kde
sa po od hode prof. J. Kau kého na Prírodovede kú fakultu Masarykovej univerzity v Brne r. 1946 stal prednostom I. ústavu matematiky.
Medzitým sa zaèiatkom r. 1946 habilitoval na Prírodovede kej fakulte
Slovenskej univerzity na podklade prá e Teória pologrúp (publikovanej
r. 1943) a 1. septembra 1947 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora
matematiky. Po prijatí vysoko¹kolského zákona r. 1950 sa stal profesorom a v roko h 1951 { 1961 bol vedú im jedinej katedry matematiky na
SV©T, zaèlenenej do organizaènej ¹truktúry elektrote hni kej fakulty.
Vedú im katedry matematiky na tejto fakulte zostal a¾ do r. 1979 aj po
odèlenení èastí katedry ako základov katedier matematiky na stavebnej,
strojní kej a hemi ko{te hnologi kej fakulte SV©T r. 1961.
R. 1952 bol zvolený za èlena{kore¹pondenta ÈSAV a 16. apríla 1960
za jej riadneho èlena. Za riadneho èlena SAV bol vymenovaný pri jej
zriadení 23. júna 1953. V roko h 1965 { 1970 bol predsedom SAV a pod-
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predsedom ÈSAV. 0d 1. januára 1964 bol externým riaditeµom Matemati kého ústavu SAV, v roko h 1982 { 1988 jeho interným riaditeµom.
R. 1988 odi¹iel do d hodku.
Na SV©T predná¹al preva¾ne pre poslu háèov elektrote hni kého
in¾inierstva základy matematiky, ktoré obsahovali základy matemati kej analýzy, algebry, analyti kej geometrie, teórie diferen iálny h rovní a teórie funk ií komplexnej premennej. Na Prírodovede kej fakulte
Slovenskej univerzity do r. 1950 predná¹al základný kurz matematiky
a predmety teoreti kej fyziky ako teória poten iálu, prin ípy me haniky,
matemati ké metódy teoreti kej fyziky a i. Poèas vojnový h rokov viedol s prof. D. Ilkovièom seminár z teoreti kej fyziky. Pre ¹pe ializá ie
na Elektrote hni kej fakulte SV©T viedol výberové predná¹ky z matematiky, ktoré boli zamerané preva¾ne na modernú algebru a apliká ie
matematiky v te hnike. Po i h reduk ii r. 1964 a následnom zru¹ení po
r. 1970 pokraèoval yklom osobitný h predná¹ok o aplikovanej matematike pre in¾inierov a absolventov SV©T.
Pod jeho vedením vznikol v 50. roko h vede ký seminár Algebri ké
¹truktúry a matemati ká logika, ktorý po dlhé roky zdru¾oval mladý h
vede ký h pra ovníkov i zrelé vede ké osobnosti z vysoký h ¹kl a vede ký h ústavov z elého Slovenska. Na rie¹ení problematiky seminára
vyrástli mnohí významní slovenskí matemati i, medzi nimi aj dve desiatky a¹pirantov akad. S hwarza, ktorí úspe¹ne obhájili kandidátske
dizertaèné prá e.
Stál pri zalo¾ení kabinetu matematiky SAV, ktorý sa pretvoril na Matemati ký ústav SAV, r. 1950 bol jedným zo zakladateµov Matemati kofyzikálneho èasopisu SAV, ktorý metamorfózou ez Matemati ký èasopis
SAV sa transformoval na dne¹ný èasopis Mathemati a Slova a. Vedú im
redakènej rady tohto èasopisu bol a¾ do r. 1990. Na elosvetovom stretnutí algebrikov r. 1968 v Smoleni ia h bol o. i. aj z jeho ini iatívy zalo¾ený èasopis Semigroup Forum venovaný tematike pologrúp, v ktorom
a¾ do r. 1982 psobil ako vedú i redakènej rady.
Akademik S hwarz aj po od hode do d hodku sa ¾ivo zaujímal
o matemati ké dianie, naïalej ¹tudoval novú matemati kú tvorbu, vede ky pra oval a udr¾iaval èulé kontakty s domá ou i zahraniènou matemati kou vede kou komunitou.
Zomrel 6. de embra 1966 v Bratislave.
Akademik ©tefan S hwarz je prvý slovenský matematik 20. storoèia,
ktorý vstúpil do povedomia svetovej matemati kej verejnosti a ktorého
dielo vzbudilo zaslú¾ený ohlas. S prihliadnutím na dobové relá ie ho
pravdepodobne mo¾no oznaèi» za najvýznamnej¹ieho slovenského mate-
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matika 20. storoèia.
Jeho publikaèné dielo je rozsiahle: zoznam jeho publiká ií z r. 1988
uvádza 106 vede ký h èlánkov, 5 monogra í a uèebný h textov, ktoré
vy¹li elkove v 10 vydania h, a 93 popularizaèný h a príle¾itostný h
èlánkov. Ten istý { zjavne neúplný { zoznam udáva 669 itá ií jeho
prá .
Z monogra í sú svojím zameraním na ¹irokú matemati kú obe najznámej¹ie diela O rovni í h (1. vydanie, Praha 1940), Algebrai ké èísla
(Praha 1950) a Základy náuky o rie¹ení rovní (Praha 1958, Bratislava
1967, 1968).
Vede ké dielo akademika S hwarza zasahuje do ¹tyro h oblastí matematiky:





teória koneèný h polí
teória pologrúp
teória matí
teória èísel.

Teóriou koneèný h polí a teóriou èísel sa pod vplyvom prof. K. Petra
zaèal zaobera» na zaèiatku svojej vede kej kariéry. Jeho dizertaèná prá a
má názov O rozklade polynómov na iredu ibilné èinitele v telese tried
zvy¹kov modulo p a v telese èísel ra ionálny h. Z tejto oblasti po hádzajú aj jeho prvé vede ké publiká ie, ktoré vy¹li na prelome 30. a 40.
rokov. Sporadi ky sa k tejto tematike vra al od kon a 40. rokov do zaèiatku 60. rokov a potom elkom na sklonku svojej vede kej èinnosti (dva
èlánky v roku 1988 a jeden èlánok v spoluautorstve z kon a 90. rokov).
Jedna z najznámej¹í h a naj itovanej¹í h S hwarzový h prá v tejto oblasti sa týka urèenia poètu normovaný h iredu ibilný h èiniteµov daného
stupòa polynómu nad koneèným poµom v súvislosti s Berlekampovým algoritmom rozkladu, ktorý má rozhodujú i význam pre teóriu kódovania
(od r. 1962), radarovú te hniku a kryptológiu (od r. 1975).
Kµúèové miesto vo vede kom diele akademika S hwarza zaujíma teória pologrúp, v ktorej je pova¾ovaný za jej spoluzakladateµa. Monogra a Teória pologrúp z r. 1943 buduje mnohé základné pojmy tejto
teórie nezávisle od výsledkov Maµ eva, Cli orda, Dubreila a Su¹kievièa,
ktorý h prá e { okrem Su¹kievièovho èlánku z r. 1928 { mu boli z objektívny h príèin nedostupné. K takýmto pojmom patrí ideál a súvisia e
pojmy ako napr. maximálny a minimálny ideál, rozklad pologrupy podµa
ideálu, maximálna grupa pologrupy, radikál, jednodu hý ideál atï. Niekoµko èlánkov venuje tematike ¹pe iálny h pologrúp, ako sú pologrupy
s nulou, pologrupy s jadrom, jednodu hé pologrupy, ïalej tematike harakterov pologrúp a Hausdor ový h bikompaktný h pologrúp. Mnohé
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S hwarzove výsledky sú zahrnuté do zhròujú ej monogra e A. H. Clifford { G. B. Preston: The algebrai theory of semigroups (I, 1961; 1964;
II, 1967).
V 60. roko h sa S hwarz zaèal intenzívne zaobera» ¹túdiom matí .
Ukázalo sa, ¾e mnohé záva¾né výsledky z teórie grúp mo¾no vyu¾i» pri
skúmaní pologrupy sto hasti ký h matí a pologrupy boolovský h matí . Výsledky výskumu pologrupy binárny h operá ií a pologrupy boolovský h matí majú významné apliká ie v teórii automatov, v kombinatorike a v ïal¹í h oblastia h diskrétnej matematiky. Niektoré S hwarzove výsledky z tejto oblasti sú uvedené v monogra i I. B. Kim: Boolean
matrix theory and appli ations (New York 1982).
Pologrupový prístup prejavuje S hwarz aj v niekoµký h èlánko h,
v ktorý h sa zaoberá problematikou teórie èísel. Z ni h je najvýznamnej¹í èlánok skúmajú i ¹truktúru idempotentov v pologrupe (Zn ; ) zvy¹kový h tried modulo n a pou¾itie výsledkov na zov¹eobe nenie EulerovejFermatovej vety z teórie kongruen ií.
Okrem dosiahnutý h záva¾ný h vede ký h výsledkov mal akademik
S hwarz ¹iroký teoreti ký rozhµad v mnohý h oblastia h matematiky
a jej apliká ií, zaoberal sa aj otázkami ¹ir¹ieho spoloèenského kontextu
matematiky a problematikou jej vyuèovania najmä na te hni ký h vysoký h ¹kolá h.

Prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrS .

bol hronologi ky druhým z priekopníkov modernej algebry na Slovensku.
Narodil sa 14. februára 1922 na lazo h v osade Vr h Dobroè v ob i
Detvianska Huta v okrese Detva ako jedno z piati h detí hudobného
roµníka. Po absolvovaní piati h roèníkov µudovej ¹koly v osade Èe hánky
v rodnej ob i nav¹tevoval gymnázium vo Zvolene a v Klá¹tore pod Znievom. Po maturite ¹tudoval v roko h 1942 { 1947 matematiku a fyziku
na Prírodovede kej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Predná¹ky
z matematiky viedli prof. J. Hrone , prof. J. Kau ký a do . ©. S hwarz.
M. Kolibiara zaujali najmä predná¹ky ©. S hwarza Prin ípy me haniky
a Matemati ké metódy teoreti kej fyziky zrozumiteµnos»ou výkladu, matemati kým obsahom a umením apliká ie.
Po zlo¾ení ¹tátny h skú¹ok nastúpil 1. júla 1947 ako asistent
prof. J. Kau kého na I. ústav matematiky SV©T v Bratislave a po odhode prof. Kau kého do Brna pre¹iel na II. ústav matematiky
k prof. Hron ovi. R. 1950 získal na Prírodovede kej fakulte SU doktorát
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prírodný h vied. Po zriadení katedry matematiky na Prírodovede kej fakulte SU na základe vysoko¹kolského zákona z r. 1950 pre¹iel zo SV©T
za vedú eho katedry prof. Hrone a krátko nato sa stal èlenom tejto
katedry aj M. Kolibiar. R. 1956 sa habilitoval a bol vymenovaný za doenta, r. 1964 sa stal vedú im novozalo¾enej katedry algebry a teórie èísel
a v tom istom roku bol vymenovaný za profesora. R. 965 mu bola udelená
vede ká hodnos» doktora matemati ko-fyzikálny h vied. Od r. 1980 psobil na Matemati ko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, ktorá
vznikla z Prírodovede kej fakulty UK. Vedú im katedry zostal do r. 1987,
externe v¹ak na nej psobil a¾ do r. 1993.
Poèas svojej pedagogi kej kariéry vyuèoval rozlièné matemati ké
predmety, no ústrednú oblas» jeho záujmov predstavovala algebra a príbuzné dis iplíny, v ktorý h od základov algebry ez výberové predná¹ky
a¾ po ¹pe iálne semináre viedol poslu háèov od prvý h pojmov modernej algebry a¾ po aktuálnu problematiku svojho vede kého odboru. Bol
povestný vyhµadávaním nadaný h a talentovaný h ¹tudentov, ktorý h
pozvoµna priberal do vede kej prá e zadávaním primeraný h problémov, doplnkovým vzdelávaním vo vede ký h krú¾ko h i osobným vedením, zapájaním do ¹tudentskej vede kej a odbornej èinnosti a vybavovaním i h úèasti na vnútro¹tátny h i medzinárodný h vede ký h
podujatia h. Z vlastnej skúsenosti poèas ¹túdia vedel, ako je dle¾ité
pod hyti» a usmerni» talent v zaèiatko h jeho hµadania a pom » mu
vniknú» do metodiky vede kej prá e. Pod jeho vedením úspe¹ne zakonèilo a¹pirantúru 11 kandidátov vied.
Popri vý hove tvorivý h ved ov si uvedomoval aj potrebu a nevyhnutnos» sústavnej elo¾ivotnej vzdeláva ej prá e naj¹ir¹í h vrstiev uèiteµov matematiky a absolventov vysoko¹kolského matemati kého ¹túdia.
Na fakulte i v eloslovenskom meradle stál pri zrode rzny h foriem
postgraduálneho vzdelávania a bol ideovým ot om a spolurealizátorom
niekoµký h súborný h publiká ií zameraný h na tento ieµ.
Bol jedným z hlavný h ini iátorov a spoluzakladateµov Matemati kej
olympiády na Slovensku; v roko h 1951 { 1963 bol predsedom krajského
výboru tejto sú»a¾e v Bratislavskom kraji (od r. 1960) v meste Bratislava), v roko h 1953 { 1966 bol èlenom elo¹tátneho ústredného výboru.
R. 1961 ini ioval zalo¾enie poboèky JSMF v Bratislave a do r. 1963
bol prvým predsedom jej výboru. Zastával mnohé vede ké, vede kopedagogi ké a odborné funk ie: po niekoµko funkèný h období bol prodekanom prírodovede kej fakulty, bol èlenom vede ký h kolégií SAV
a ÈSAV, èlenom redakèný h rád èasopisov Mathemati a Slova a a Czehoslovak Mathemati al Journal, koordinátorom elo¹tátny h vede ko-
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výskumný h úloh, predsedom niekoµký h komisií pre obhajoby kandidátsky h a doktorský h dizertaèný h prá , zástup om Èeskoslovenska
v International Commission on Mathemati al Instru tion pri UNESCO.
Po od hode do d hodku r. 1987 pre¹iel na Matemati ký ústav SAV
a externe naïalej psobil na Matemati ko-fyzikálnej fakulte UK. Vá¾na
mozgová príhoda ho na èas vyradila z aktívnej èinnosti, ale po intenzívnej rehabilitá ii sa v obmedzenom rozsahu vrátil k plneniu be¾ný h
pra ovný h povinností.
Zomrel 9. júla 1994 v Bratislave.
Zaèiatky vede kej prá e M. Kolibiara výrazným spsobom ovplyvnil
akademik Otakar Borùvka, ktorý ako externý profesor Prírodovede kej
fakulty Slovenskej univerzity (dne¹nej Univerzity Komenského) v Bratislave v povojnový h roko h 1947 { 1958 nasmeroval M. Kolibiara a jeho
kolegu z vysoko¹kolského ¹túdia a elo¾ivotného priateµa J. Jakubíka na
¹túdium monogra e G. Birkho a Teória zväzov, v ktorej vytu¹il sµubné
perspektívy nového rozvíjajú eho sa odboru modernej algebry. Vstup
obo h mladý h adeptov vedy do tejto oblasti bol úspe¹ný a teória zväzov sa stala pre obo h elo¾ivotným osudom.
Publikaèné dielo M. Kolibiara je v porovnaní s niektorými veµkoprodu entmi minièlánkov a zberateµmi itaèný h záznamov relatívne skromnej¹ie: podµa zoznamu z r. 1998 obsahuje 50 vede ký h èlánkov, 9 monogra í, uèební a uèebný h textov (väè¹inou v spoluautorstve) a 17
príle¾itostný h a popularizaèný h èlánkov. V poslednej polo¾ke nie sú
zahrnuté poèetné príspevky v dennej a periodi kej tlaèi. Ten istý zoznam udáva 134 itá ií.
Z monogra í sú najvýznamnej¹ie dva zväzky pod názvom Uporiadoèennyje mno¾estva i re¹otki, vydané v roko h 1985 a 1988 v spoluprá i
s Moskovskou ¹tátnou univerzitou, ako aj angli ký preklad Ordered Sets
and Latti es z r. 1989. Zo slovenský h monogra í si zasluhuje pozornos» Algebra a príbuzné dis iplíny (1991) a Vybrané partie z matematiky
I (1974, 1979).
Celé vede ké dielo prof. Kolibiara mo¾no rám ovo zaradi» do teórie
zväzov. Pri podrobnej¹om èlenení mo¾no v òom vydeli» tieto temati ké
okruhy:





zväzy
polozväzy, multizväzy a mediánové grupy
èiastoène usporiadané mno¾iny
iné algebri ké ¹truktúry.
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V prvý h prá a h z teórie zväzov sa venuje rie¹eniu niektorý h problémov nastolený h G. Birkho om v itovanej monogra i. Celkom prvá
prá a, napísaná spolu s J. Jakubíkom, rie¹i problém, kedy sú dva graky izomorfné distributívne zväzy aj izomorfné. Obsah ïal¹í h prá aj
z ïal¹í h temati ký h skupín výsti¾ne pribli¾ujú názvy ako napr. O zameniteµný h relá iá h, K vz»ahom þmedziÿ vo zväzo h, Ternárne operá ie na zväzo h, Axiomatika modulárny h zväzov, O kongruen iá h na
distributívny h zväzo h, Translá ie vo zväzo h, Re»az e v èiastoène usporiadaný h mno¾iná h, Priame súèiny systémov s relá iami, Mediánové
grupy, Distributívne podzväzy zväzu, Vnútorné topológie na usporiadaný h mno¾iná h atï.
Mnohé Kolibiarove výsledky sú itované vo fundamentálny h monogra á h z niekoµký h oblastí algebry, ako sú napr. G. Grätzer: General latti e theory (1978), G. Grätzer: Universal algebra (2. vyd., 1979),
G. Grätzer: Latti e theory (1971), L. A. Skorniakov: Elementy teorii
struktur (1970), O. Ore: Theory of graphs (1962) a i.
Najvýznamnej¹ím výsledkom vede kej a organizátorskej prá e
prof. M. Kolibiara v¹ak zostáva skutoènos», ¾e vybudoval pevné základy
algebri kej ¹koly na bratislavskej univerzite, priviedol k vede kej prá i
desiatky talentovaný h ¹tudentov, vy hoval výrazné osobnosti slovenskej algebry (prof. T. Katriòák, prof. A. Haviar, do . H. Dra¹kovièová)
a výrazne ovplyvnil aj niekoµký h popredný h slovenský h matematikov, ktorí vynikli v iný h matemati ký h odboro h (prof. P. Brunovský,
prof. B. Rieèan, prof. I. Kore , prof. J. Gruska a i.).
Akademik Ján Jakubík

je tretím zo zakladateµov slovenskej ¹koly modernej algebry.
Narodil sa 8. októbra 1923 v Dudin ia h, okres ©ahy, v roµní kej
rodine. Dva roèníky µudovej ¹koly absolvoval v ob i Terany, ïal¹ie tri
roèníky v ob i Hokov e a osemroèné gymnázium v Banskej ©tiavni i.
Po maturite r. 1942 zaèal ¹tudova» medi ínu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, ale ¹túdium ho vnútorne neuspokojovalo,
a tak èoskoro prestúpil na ¹túdium matematiky a fyziky na Prírodovede kej fakulte Slovenskej univerzity. Poèas ¹túdia sa zblí¾il s Milanom
Kolibiarom, s ktorým ho potom spájal elo¾ivotný priateµský vz»ah.
V tre»om roèníku vysoko¹kolského ¹túdia si ho vybral za vede kú
pomo nú silu do . ©tefan S hwarz. Vojnové udalosti rokov 1944 { 1945
(Slovenské národné povstanie a pre hod frontu) mu znemo¾nili absolvova» roèník, èím sa dokonèenie jeho ¹túdia oddialilo. R. 1949 obhájil
¹tátnu závereènú prá u z matematiky o integrálny h rovni ia h u prof.
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J. Hron a a z fyziky o elektromagneti ký h polia h u prof. D. Ilkovièa
a úspe¹ne zlo¾il ¹tátne skú¹ky. Po absolvovaní nastúpil ako asistent prof.
©. S hwarza na I. matemati ký ústav Slovenskej vysokej ¹koly te hni kej
v Bratislave; z I. a II. matemati kého ústavu vznikla r. 1951 elo¹kolská
katedra matematiky, na ktorej J. Jakubík psobil do r. 1952.V tom roku
odi¹iel do Ko¹í na novozalo¾enú Vysokú ¹kolu te hni kú, ktorá sa stala
jeho elo¾ivotným psobiskom. Na katedre matematiky a deskriptívnej
geometrie, neskr na samostatnej katedre matematiky bol do r. 1956
odborným asistentom, v roko h 1956 { 1963 do entom a v roko h 1963
{ 1985 profesorom. V roko h 1952 { 1985 psobil s tretinovou pra ovnou
povinnos»ou na deta¹ovanom pra ovisku Matemati kého ústavu Slovenskej akadémie vied v Ko¹i ia h.
Po zalo¾ení Univerzity P. J. ©afárika v Ko¹i ia h prvé ¹tyri roky
existen ie ¹koly bezplatne na nej vypomáhal predná¹kami zo základov
algebry a z vybraný h kapitol z algebry.
Na Vysokej ¹kole te hni kej v Ko¹i ia h viedol základné predná¹ky
z matematiky pre te hnikov, t. j. základy matemati kej analýzy, algebry
a analyti kej geometrie; okrem toho pre niektoré ¹pe iálne odbory predná¹al vybrané kapitoly z matematiky, napr. pravdepodobnos» a matemati kú ¹tatistiku. Pre mladý h uèiteµov, vede ký h pra ovníkov i externý h úèastníkov zalo¾il a dlhé roky osobne viedol vede ký seminár
o usporiadaný h algebri ký h ¹truktúra h, v ktorom vyrástlo niekoµko
významný h osobností slovenskej matematiky a ktorý je dodnes strediskom vede kej aktivity a vyhòou mladý h talentov.
R. 1964 bol zvolený za èlena-kore¹pondenta SAV, r. 1965 za èlenakore¹pondenta ÈSAV, r. 1977 za akademika SAV aj ÈSAV. Dlhé roky
bol èlenom vede ký h kolégií matematiky v obo h akadémiá h, èlenom
komisie pre zaraïovanie vede ký h pra ovníkov akadémie do kvali kaèný h stupòov, èlenom redakèný h rád vede ký h èasopisov Mathemati a
Slova a a Cze hoslovak Mathemati al Journal. Dlhoroène úèinkoval ako
predseda krajského výboru Matemati kej olympiády v Ko¹i ia h.
Ako ¹koliteµ viedol 12 a¹pirantov, ktorí získali vede kú hodnos» kandidáta fyzikálno-matemati ký h vied. Jeho dosah na formovanie algebri kej ¹koly na Slovensku je v¹ak podstatne hlb¹í, ne¾ to naznaèuje tento
strohý ukazovateµ. Temati ky naòho nadväzujú nielen mnohí pra ovní i
z iný h vysoký h ¹kl a vede ký h in¹titú ií na Slovensku, ale aj poèetní
zahranièní autori, ako o tom svedèia desiatky i h itá ií vo vede ký h
prá a h a monogra á h.
Vede ké dielo akademika Jána Jakubíka je v na¹i h pomero h pozoruhodné a nev¹edné. Zahàòa temer dvesto pvodný h vede ký h prá
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z tý hto oblastí:





zväzy a èiastoène usporiadané mno¾iny
èiastoène a zväzovo usporiadané grupy
MV-algebry
rozmanité problémy teórie funk ií a algebri ký h ¹truktúr.

V zaèiatko h svojej vede kej dráhy bol usmernený, rovnako ako
M. Kolibiar, profesorom O. Borùvkom na teóriu zväzov. Z tejto tematiky
publikoval niektoré prá e samostatne, niektoré spolu s M. Kolibiarom,
ale venoval sa aj otázkam konvergen ie funk ií, radov a konvergen ie
v lineárny h priestoro h. V tom sa zrejme èiastoène odrá¾ala aj jeho pedagogi ká èinnos» na te hni ký h vysoký h ¹kolá h. K blízkej tematike
sa sporadi ky vra al v poslednom desa»roèí.
V prvej temati kej oblasti sa J. Jakubík nesústreïoval úzko len na
problematiku zväzov, ale výsledky formuloval pre rzne triedy algebri ký h ¹truktúr. Séria prvý h prá sa zaoberá preva¾ne problémami
z monogra e G. Birkho a Teória zväzov. Celé súbory prá sú venované
otázkam kongruen ií, re»az ov v èiastoène usporiadaný h ¹truktúra h
a rzny h typov súèinov usporiadaný h ¹truktúr a zjemnení rozkladov.
Najvýznamnej¹ie výsledky dosiahol v teórii zväzovo usporiadaný h
grúp { tzv. l-grúp. Okrem príspevkov k výstavbe základnej teórie vyrie¹il aj niekoµko komplikovaný h ¹pe iálny h problémov z tejto oblasti.
Je to napr. vyrie¹enie problému rozlo¾iteµnosti usmernenej usporiadanej
grupy na priamy súèin alebo rozlo¾iteµnosti l-grupy na priamy súèin lineárne usporiadaný h grúp. Silné výsledky dosiahol aj v skúmaní vlastností
ortogonálnosti, úplnosti a zúplnenia l-grúp. Zaviedol niektoré zov¹eobe òujú e pojmy ako napr. radikálové zobrazenie a radikálová trieda, prièom posledný pojem je zov¹eobe nením pojmu torzná trieda, ktorý sám
osebe je u¾ roz¹írením pojmu variety. Jakubíkove výsledky majú okolo
200 zaznamenaný h itá ií, prièom niekoµko desiatok i h je vo fundamentálny h monogra á h ako M. R. Darnel: Theory of latti e-ordered
groups (1995), A. Bigard { K. Keimel { S. Wolfenstein: Groups et anneaux réti ulés (1977) a i.
V 90. roko h J. Jakubík zameral svoju pozornos» na kon¹tituujú e
sa nové odvetvie algebry { teóriu MV-algebier (many-valued algebras),
ktoré sú algebri kou interpretá iou Lukasiewi zový h mnohohodnotový h logík. R. 1997 mal z tejto oblasti publikované tri prá e (1994,
1995) a ïal¹í h ¹es» prá bolo prijatý h do tlaèe. Jeho výsledky sú itované v prvej monogra i z tejto oblasti R. Cignoli { D. Mundi i { M. L.
DOttaviano: Algebrai foundations of many-valued reasoning.
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Akademik J. Jakubík si do vysokého veku za hoval originálnos» myslenia, tvorivú inven iu a pozí iu vedú ej osobnosti slovenskej matematiky.
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