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251ZAÈIATKY MODERNEJ ALGEBRY NA SLOVENSKU(©. SCHWARZ, M. KOLIBIAR, J. JAKUBÍK)Ján Èi¾márZákladnou podmienkou formovania a rozvoja modernej vedy - mini-málne od 19. storoèia { je existenia in¹titúií, v ktorýh vedeká tvorbapredstavuje hlavnú úlohu alebo jednu z hlavnýh úloh ih praovnéhoprogramu. Toto postavenie v 19. storoèí mali popri tradiènýh in¹ti-tuionalizovanýh vedekýh spoloènostiah (Royal Soiety, Franúzskaakadémia vied, Petrohradská akadémia vied a i.) hlavne vysoké ¹kolyklasikého univerzitného typu a od polovie storoèia èoraz významnej-¹ie aj vysoké ¹koly tehnikého zamerania, ktorýh vznik a intenzívnyrozvoj je pre 19. storoèie harakteristiký. Osamelí þbe¾iÿ typu JánosaBolyaia a Hermanna G. Grassmanna, stojai mimo in¹tituionálneho za-èlenenia, sú pre 19. storoèie u¾ javom anahronikým, via výnimoènýmne¾ typikým. (Ostatne ani v takýhto prípadoh nemo¾no hovori» o to-tálnej izoláii od vedekýh entier, preto¾e prinajmen¹om ideová väzbana ne je v diele uvedenýh osobností zjavná.)Slovensko ako integrálna súèas» Uhorska v rámi rakúsko{uhorskejmonarhie trpelo v zvý¹enej miere v¹etkými neduhmi zaostalosti, ktorúvykazovalo Uhorsko v pomere k svojmu vyspelej¹iemu partnerovi v sú-¹tátí, tým via vo vz»ahu k priemyselne a kultúrne vyspelým ¹tátomEurópy. Jediná ¹ana sebarealizáie shopnýh rodákov zo Slovenskaviedla ez ih uplatnenie na nemnohýh in¹titúiáh elouhorského ha-rakteru (univerzity v Pe¹ti a Klu¾i, polytehnika v Bude) alebo v ¹ir¹omeurópskom okolí (J. M. Petzval na univerzite vo Viedni, L. Shlesingerv Giessene, A. Stodola na polytehnike v Zürihu a i.). Poteniálne zá-rodky prírodovednýh disiplín vo formujúih sa odboroh Matie slo-venskej boli zlikvidované nevra¾ivou národnostnou politikou sk�r, ne¾ sastihli vytvori». Na tieto snahy mohla nadväzova» a¾ èinnos» odborov ob-novenej Matie slovenskej v dvadsiatih rokoh medzivojnovej existenieÈeskoslovenskej republiky.Ani zriadenie Al¾betínskej univerzity v Bratislave r. 1912 nezname-nalo pre vysoko¹kolské vzdelávanie v prírodovednýh odboroh ¾iadenprínos. ©túdium v týhto odboroh nebolo na univerzite zavedené a prvásvetová vojna odsunula rie¹enie tohto problému na neurèito.



252 Ján Èi¾márDvadsa»roèné obdobie I. Èeskoslovenskej republiky (1918 { 1938)neprinieslo podstatné in¹tituionálne a organizaèné zmeny, ktoré by naSlovensku boli priblí¾ili perspektívu poteniálnej vedekej èinnosti v ma-tematike.Na rozhraní 20. a 30. rokov konèila na univerzitáh v Prahe a Brne¹túdium prvá povojnová generáia slovenskýh uèiteµov matematiky, fy-ziky a deskriptívnej geometrie pre stredné ¹koly, ktorá postupne zaèalaprebera» výuèbu po èeskýh stredo¹kolskýh profesoroh, bez ktorýh byfungovanie strednýh ¹k�l od r. 1919 nebolo mysliteµné. Jediný vysoko¹-kolský uèiteµ matematiky p�vodom zo Slovenska { Jur Hrone { p�sobilako profesor na tehnike v Brne, preto¾e adekvátne prírodovedné èi teh-niké praovisko pre jeho ¹peializáiu na Slovensku neexistovalo.Zriadenie Slovenskej vysokej ¹koly tehnikej r. 1937 a zaèiatok vý-uèby na nej na jeseò r. 1938 znamenali prelom v tejto situáii a priviedlina Slovensko dvoh vysoko¹kolskýh profesorov matematiky { PhDr.Jura Hrona a PhDr. Josefa Kaukého na miesta prednostov II. a I. ma-tematikého ústavu SV©T. V záplave organizaènýh problémov a vyso-kého pedagogikého za»a¾enia bolo sotva mo¾né pomý¹µa» na intenzívnuvedekú práu, ale u¾ sám fakt existenie vysokej ¹koly s matemati-kými praoviskami, ku ktorým r. 1944 pribudol matematiký ústav naPrírodovedekej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, utváral nevy-hnutné podmienky na výhovu prvýh matematikýh vedekýh kádrovslovenskej provenienie.Prvá generáia vedov, ktorá na Slovensku polo¾ila základy vede-kýh ¹k�l v niektorýh odvetviah matematiky, vzi¹la z absolventov uni-verzitného uèiteµského ¹túdia matematiky vo vojnovýh a prvýh povoj-novýh rokoh.Jednou z disiplín s priaznivej¹ím osudom, v ktorej sa podarilo zahy-ti» èelné progresívne trendy vývoja v meradle prinajmenej európskom,bola algebra, v ktorej si v 40.rokoh vedúe postavenie vydobyl ©tefanShwarz a v 50. rokoh do nej s inou tematikou výrazne vstúpili MilanKolibiar a Ján Jakubík. ©. Shwarz pri¹iel na Slovenskú vysokú ¹kolutehnikú v Bratislave z Karlovej univerzity v Prahe ako mladý nádejnývede a zahytil zaèiatky frontálneho nástupu teórie pologrúp, ktorú vý-datne stihol spoluvytvára». Jeho fyzikí ¾iai M. Kolibiar a J. Jakubík sainou estou dostali k teórii zväzov, ktorá sa stala ih elo¾ivotným záuj-mom a v ktorej vybudovali pevné základy rozvetvenej ¹koly slovenskýhalgebrikov.



Zaèiatky modernej algebry na Slovensku 253Akademik ©tefan Shwarzsa narodil 18. mája 1914 v Novom Meste nad Váhom v rodine drobnéhoobhodníka. Po ¹tyroh triedah µudovej ¹koly v rokoh 1920 { 1924nav¹tevoval v rokoh 1924 { 1932 reformné reálne gymnázium v rod-nom meste. Tu jeho záujem o matematiku podhytili stredo¹kolskí pro-fesori L. Hou¹ka, L. Hustý a A. Hustá-Èepeláková. Prvé stretnutia s mi-mouèebniovou matematikou literatúrou mu sprostredkovali Rozhledymatematiko{fysikální, ktoré svojimi informatívnymi èlánkami a sú»a¾-nými úlohami prehlbovali jeho náklonnos» k matematike a prispeli k jehorozhodnutiu o voµbe ¾ivotného povolania.V rokoh 1932 { 1936 ¹tudoval matematiku a fyziku na Prírodove-dekej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde ho ako vedi a pedagógo-via upútali B. Byd¾ovský, V. Jarník, V. Koøínek, no najmä Karel Petr,u ktorého v rokoh 1934 { 1936 nav¹tevoval predná¹ky o algebrikýhèíslah a podnetné semináre. Bol aj Petrovým posledným doktorandoma po promóii za doktora prírodnýh vied (RNDr.) 12. júna 1937 aj jehoasistentom od 1. októbra 1937 do 1. mara 1939.Od 1. mara 1939 nastúpil ako asistent na I. ústav matematiky Slo-venskej vysokej ¹koly tehnikej v Martine, od septembra 1939 v Bra-tislave a tu od 15. februára 1943 p�sobil aj ako doent matematikya teoretikej fyziky na Prírodovedekej fakulte Slovenskej univerzity. Popotlaèení Slovenského národného povstania bol v novembri 1944 akopríslu¹ník rasovo prenasledovaného etnika internovaný v konentraènomtábore. Z tábora bol oslobodený v apríli 1945; jeho dve sestry v konen-traènom tábore zahynuli.Po návrate nastúpil znovu na Slovenskú vysokú ¹kolu tehnikú, kdesa po odhode prof. J. Kaukého na Prírodovedekú fakultu Masary-kovej univerzity v Brne r. 1946 stal prednostom I. ústavu matematiky.Medzitým sa zaèiatkom r. 1946 habilitoval na Prírodovedekej fakulteSlovenskej univerzity na podklade práe Teória pologrúp (publikovanejr. 1943) a 1. septembra 1947 bol vymenovaný za mimoriadneho profesoramatematiky. Po prijatí vysoko¹kolského zákona r. 1950 sa stal profeso-rom a v rokoh 1951 { 1961 bol vedúim jedinej katedry matematiky naSV©T, zaèlenenej do organizaènej ¹truktúry elektrotehnikej fakulty.Vedúim katedry matematiky na tejto fakulte zostal a¾ do r. 1979 aj poodèlenení èastí katedry ako základov katedier matematiky na stavebnej,strojníkej a hemiko{tehnologikej fakulte SV©T r. 1961.R. 1952 bol zvolený za èlena{kore¹pondenta ÈSAV a 16. apríla 1960za jej riadneho èlena. Za riadneho èlena SAV bol vymenovaný pri jejzriadení 23. júna 1953. V rokoh 1965 { 1970 bol predsedom SAV a pod-



254 Ján Èi¾márpredsedom ÈSAV. 0d 1. januára 1964 bol externým riaditeµom Mate-matikého ústavu SAV, v rokoh 1982 { 1988 jeho interným riaditeµom.R. 1988 odi¹iel do d�hodku.Na SV©T predná¹al preva¾ne pre posluháèov elektrotehnikéhoin¾inierstva základy matematiky, ktoré obsahovali základy matemati-kej analýzy, algebry, analytikej geometrie, teórie difereniálnyh rov-ní a teórie funkií komplexnej premennej. Na Prírodovedekej fakulteSlovenskej univerzity do r. 1950 predná¹al základný kurz matematikya predmety teoretikej fyziky ako teória poteniálu, prinípy mehaniky,matematiké metódy teoretikej fyziky a i. Poèas vojnovýh rokov vie-dol s prof. D. Ilkovièom seminár z teoretikej fyziky. Pre ¹peializáiena Elektrotehnikej fakulte SV©T viedol výberové predná¹ky z mate-matiky, ktoré boli zamerané preva¾ne na modernú algebru a aplikáiematematiky v tehnike. Po ih redukii r. 1964 a následnom zru¹ení por. 1970 pokraèoval yklom osobitnýh predná¹ok o aplikovanej matema-tike pre in¾inierov a absolventov SV©T.Pod jeho vedením vznikol v 50. rokoh vedeký seminár Algebriké¹truktúry a matematiká logika, ktorý po dlhé roky zdru¾oval mladýhvedekýh praovníkov i zrelé vedeké osobnosti z vysokýh ¹k�l a ve-dekýh ústavov z elého Slovenska. Na rie¹ení problematiky semináravyrástli mnohí významní slovenskí matematii, medzi nimi aj dve de-siatky a¹pirantov akad. Shwarza, ktorí úspe¹ne obhájili kandidátskedizertaèné práe.Stál pri zalo¾ení kabinetu matematiky SAV, ktorý sa pretvoril na Ma-tematiký ústav SAV, r. 1950 bol jedným zo zakladateµov Matematiko-fyzikálneho èasopisu SAV, ktorý metamorfózou ez Matematiký èasopisSAV sa transformoval na dne¹ný èasopis Mathematia Slovaa. Vedúimredakènej rady tohto èasopisu bol a¾ do r. 1990. Na elosvetovom stret-nutí algebrikov r. 1968 v Smoleniiah bol o. i. aj z jeho iniiatívy zalo-¾ený èasopis Semigroup Forum venovaný tematike pologrúp, v ktoroma¾ do r. 1982 p�sobil ako vedúi redakènej rady.Akademik Shwarz aj po odhode do d�hodku sa ¾ivo zaujímalo matematiké dianie, naïalej ¹tudoval novú matematikú tvorbu, ve-deky praoval a udr¾iaval èulé kontakty s domáou i zahraniènou ma-tematikou vedekou komunitou.Zomrel 6. deembra 1966 v Bratislave.Akademik ©tefan Shwarz je prvý slovenský matematik 20. storoèia,ktorý vstúpil do povedomia svetovej matematikej verejnosti a ktoréhodielo vzbudilo zaslú¾ený ohlas. S prihliadnutím na dobové reláie hopravdepodobne mo¾no oznaèi» za najvýznamnej¹ieho slovenského mate-



Zaèiatky modernej algebry na Slovensku 255matika 20. storoèia.Jeho publikaèné dielo je rozsiahle: zoznam jeho publikáií z r. 1988uvádza 106 vedekýh èlánkov, 5 monogra�í a uèebnýh textov, ktorévy¹li elkove v 10 vydaniah, a 93 popularizaènýh a príle¾itostnýhèlánkov. Ten istý { zjavne neúplný { zoznam udáva 669 itáií jehoprá.Z monogra�í sú svojím zameraním na ¹irokú matematikú obe naj-známej¹ie diela O rovniíh (1. vydanie, Praha 1940), Algebraiké èísla(Praha 1950) a Základy náuky o rie¹ení rovní (Praha 1958, Bratislava1967, 1968).Vedeké dielo akademika Shwarza zasahuje do ¹tyroh oblastí ma-tematiky:� teória koneènýh polí� teória pologrúp� teória matí� teória èísel.Teóriou koneènýh polí a teóriou èísel sa pod vplyvom prof. K. Petrazaèal zaobera» na zaèiatku svojej vedekej kariéry. Jeho dizertaèná práamá názov O rozklade polynómov na ireduibilné èinitele v telese triedzvy¹kov modulo p a v telese èísel raionálnyh. Z tejto oblasti pohá-dzajú aj jeho prvé vedeké publikáie, ktoré vy¹li na prelome 30. a 40.rokov. Sporadiky sa k tejto tematike vraal od kona 40. rokov do za-èiatku 60. rokov a potom elkom na sklonku svojej vedekej èinnosti (dvaèlánky v roku 1988 a jeden èlánok v spoluautorstve z kona 90. rokov).Jedna z najznámej¹íh a najitovanej¹íh Shwarzovýh prá v tejto ob-lasti sa týka urèenia poètu normovanýh ireduibilnýh èiniteµov danéhostupòa polynómu nad koneèným poµom v súvislosti s Berlekampovým al-goritmom rozkladu, ktorý má rozhodujúi význam pre teóriu kódovania(od r. 1962), radarovú tehniku a kryptológiu (od r. 1975).Kµúèové miesto vo vedekom diele akademika Shwarza zaujíma te-ória pologrúp, v ktorej je pova¾ovaný za jej spoluzakladateµa. Mono-gra�a Teória pologrúp z r. 1943 buduje mnohé základné pojmy tejtoteórie nezávisle od výsledkov Maµeva, Cli�orda, Dubreila a Su¹kievièa,ktorýh práe { okrem Su¹kievièovho èlánku z r. 1928 { mu boli z objek-tívnyh príèin nedostupné. K takýmto pojmom patrí ideál a súvisiaepojmy ako napr. maximálny a minimálny ideál, rozklad pologrupy podµaideálu, maximálna grupa pologrupy, radikál, jednoduhý ideál atï. Nie-koµko èlánkov venuje tematike ¹peiálnyh pologrúp, ako sú pologrupys nulou, pologrupy s jadrom, jednoduhé pologrupy, ïalej tematike ha-rakterov pologrúp a Hausdor�ovýh bikompaktnýh pologrúp. Mnohé



256 Ján Èi¾márShwarzove výsledky sú zahrnuté do zhròujúej monogra�e A. H. Clif-ford { G. B. Preston: The algebrai theory of semigroups (I, 1961; 1964;II, 1967).V 60. rokoh sa Shwarz zaèal intenzívne zaobera» ¹túdiom matí.Ukázalo sa, ¾e mnohé záva¾né výsledky z teórie grúp mo¾no vyu¾i» priskúmaní pologrupy stohastikýh matí a pologrupy boolovskýh ma-tí. Výsledky výskumu pologrupy binárnyh operáií a pologrupy bo-olovskýh matí majú významné aplikáie v teórii automatov, v kombi-natorike a v ïal¹íh oblastiah diskrétnej matematiky. Niektoré Shwar-zove výsledky z tejto oblasti sú uvedené v monogra�i I. B. Kim: Booleanmatrix theory and appliations (New York 1982).Pologrupový prístup prejavuje Shwarz aj v niekoµkýh èlánkoh,v ktorýh sa zaoberá problematikou teórie èísel. Z nih je najvýznam-nej¹í èlánok skúmajúi ¹truktúru idempotentov v pologrupe (Zn; �) zvy¹-kovýh tried modulo n a pou¾itie výsledkov na zov¹eobenenie Eulerovej-Fermatovej vety z teórie kongruenií.Okrem dosiahnutýh záva¾nýh vedekýh výsledkov mal akademikShwarz ¹iroký teoretiký rozhµad v mnohýh oblastiah matematikya jej aplikáií, zaoberal sa aj otázkami ¹ir¹ieho spoloèenského kontextumatematiky a problematikou jej vyuèovania najmä na tehnikýh vy-sokýh ¹koláh.Prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrS.bol hronologiky druhým z priekopníkov modernej algebry na Sloven-sku.Narodil sa 14. februára 1922 na lazoh v osade Vrh Dobroè v obiDetvianska Huta v okrese Detva ako jedno z piatih detí hudobnéhoroµníka. Po absolvovaní piatih roèníkov µudovej ¹koly v osade Èehánkyv rodnej obi nav¹tevoval gymnázium vo Zvolene a v Klá¹tore pod Znie-vom. Po maturite ¹tudoval v rokoh 1942 { 1947 matematiku a fyzikuna Prírodovedekej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Predná¹kyz matematiky viedli prof. J. Hrone, prof. J. Kauký a do. ©. Shwarz.M. Kolibiara zaujali najmä predná¹ky ©. Shwarza Prinípy mehanikya Matematiké metódy teoretikej fyziky zrozumiteµnos»ou výkladu, ma-tematikým obsahom a umením aplikáie.Po zlo¾ení ¹tátnyh skú¹ok nastúpil 1. júla 1947 ako asistentprof. J. Kaukého na I. ústav matematiky SV©T v Bratislave a po od-hode prof. Kaukého do Brna pre¹iel na II. ústav matematikyk prof. Hronovi. R. 1950 získal na Prírodovedekej fakulte SU doktorát



Zaèiatky modernej algebry na Slovensku 257prírodnýh vied. Po zriadení katedry matematiky na Prírodovedekej fa-kulte SU na základe vysoko¹kolského zákona z r. 1950 pre¹iel zo SV©Tza vedúeho katedry prof. Hrone a krátko nato sa stal èlenom tejtokatedry aj M. Kolibiar. R. 1956 sa habilitoval a bol vymenovaný za do-enta, r. 1964 sa stal vedúim novozalo¾enej katedry algebry a teórie èísela v tom istom roku bol vymenovaný za profesora. R. 965 mu bola udelenávedeká hodnos» doktora matematiko-fyzikálnyh vied. Od r. 1980 p�-sobil na Matematiko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, ktorávznikla z Prírodovedekej fakulty UK. Vedúim katedry zostal do r. 1987,externe v¹ak na nej p�sobil a¾ do r. 1993.Poèas svojej pedagogikej kariéry vyuèoval rozlièné matematiképredmety, no ústrednú oblas» jeho záujmov predstavovala algebra a prí-buzné disiplíny, v ktorýh od základov algebry ez výberové predná¹kya¾ po ¹peiálne semináre viedol posluháèov od prvýh pojmov moder-nej algebry a¾ po aktuálnu problematiku svojho vedekého odboru. Bolpovestný vyhµadávaním nadanýh a talentovanýh ¹tudentov, ktorýhpozvoµna priberal do vedekej práe zadávaním primeranýh problé-mov, doplnkovým vzdelávaním vo vedekýh krú¾koh i osobným ve-dením, zapájaním do ¹tudentskej vedekej a odbornej èinnosti a vy-bavovaním ih úèasti na vnútro¹tátnyh i medzinárodnýh vedekýhpodujatiah. Z vlastnej skúsenosti poèas ¹túdia vedel, ako je d�le¾itépodhyti» a usmerni» talent v zaèiatkoh jeho hµadania a pom�» muvniknú» do metodiky vedekej práe. Pod jeho vedením úspe¹ne zakon-èilo a¹pirantúru 11 kandidátov vied.Popri výhove tvorivýh vedov si uvedomoval aj potrebu a nevy-hnutnos» sústavnej elo¾ivotnej vzdelávaej práe naj¹ir¹íh vrstiev uèi-teµov matematiky a absolventov vysoko¹kolského matematikého ¹túdia.Na fakulte i v eloslovenskom meradle stál pri zrode r�znyh foriempostgraduálneho vzdelávania a bol ideovým otom a spolurealizátoromniekoµkýh súbornýh publikáií zameranýh na tento ieµ.Bol jedným z hlavnýh iniiátorov a spoluzakladateµov Matematikejolympiády na Slovensku; v rokoh 1951 { 1963 bol predsedom krajskéhovýboru tejto sú»a¾e v Bratislavskom kraji (od r. 1960) v meste Brati-slava), v rokoh 1953 { 1966 bol èlenom elo¹tátneho ústredného výboru.R. 1961 iniioval zalo¾enie poboèky JSMF v Bratislave a do r. 1963bol prvým predsedom jej výboru. Zastával mnohé vedeké, vedeko-pedagogiké a odborné funkie: po niekoµko funkènýh období bol pro-dekanom prírodovedekej fakulty, bol èlenom vedekýh kolégií SAVa ÈSAV, èlenom redakènýh rád èasopisov Mathematia Slovaa a Cze-hoslovak Mathematial Journal, koordinátorom elo¹tátnyh vedeko-



258 Ján Èi¾márvýskumnýh úloh, predsedom niekoµkýh komisií pre obhajoby kandi-dátskyh a doktorskýh dizertaènýh prá, zástupom Èeskoslovenskav International Commission on Mathematial Instrution pri UNESCO.Po odhode do d�hodku r. 1987 pre¹iel na Matematiký ústav SAVa externe naïalej p�sobil na Matematiko-fyzikálnej fakulte UK. Vá¾namozgová príhoda ho na èas vyradila z aktívnej èinnosti, ale po inten-zívnej rehabilitáii sa v obmedzenom rozsahu vrátil k plneniu be¾nýhpraovnýh povinností.Zomrel 9. júla 1994 v Bratislave.Zaèiatky vedekej práe M. Kolibiara výrazným sp�sobom ovplyvnilakademik Otakar Borùvka, ktorý ako externý profesor Prírodovedekejfakulty Slovenskej univerzity (dne¹nej Univerzity Komenského) v Brati-slave v povojnovýh rokoh 1947 { 1958 nasmeroval M. Kolibiara a jehokolegu z vysoko¹kolského ¹túdia a elo¾ivotného priateµa J. Jakubíka na¹túdium monogra�e G. Birkho�a Teória zväzov, v ktorej vytu¹il sµubnéperspektívy nového rozvíjajúeho sa odboru modernej algebry. Vstupoboh mladýh adeptov vedy do tejto oblasti bol úspe¹ný a teória zvä-zov sa stala pre oboh elo¾ivotným osudom.Publikaèné dielo M. Kolibiara je v porovnaní s niektorými veµkopro-duentmi minièlánkov a zberateµmi itaènýh záznamov relatívne skrom-nej¹ie: podµa zoznamu z r. 1998 obsahuje 50 vedekýh èlánkov, 9 mo-nogra�í, uèební a uèebnýh textov (väè¹inou v spoluautorstve) a 17príle¾itostnýh a popularizaènýh èlánkov. V poslednej polo¾ke nie súzahrnuté poèetné príspevky v dennej a periodikej tlaèi. Ten istý zo-znam udáva 134 itáií.Z monogra�í sú najvýznamnej¹ie dva zväzky pod názvom Uporiado-èennyje mno¾estva i re¹otki, vydané v rokoh 1985 a 1988 v spolupráis Moskovskou ¹tátnou univerzitou, ako aj angliký preklad Ordered Setsand Latties z r. 1989. Zo slovenskýh monogra�í si zasluhuje pozor-nos» Algebra a príbuzné disiplíny (1991) a Vybrané partie z matematikyI (1974, 1979).Celé vedeké dielo prof. Kolibiara mo¾no rámovo zaradi» do teóriezväzov. Pri podrobnej¹om èlenení mo¾no v òom vydeli» tieto tematikéokruhy:� zväzy� polozväzy, multizväzy a mediánové grupy� èiastoène usporiadané mno¾iny� iné algebriké ¹truktúry.



Zaèiatky modernej algebry na Slovensku 259V prvýh práah z teórie zväzov sa venuje rie¹eniu niektorýh prob-lémov nastolenýh G. Birkho�om v itovanej monogra�i. Celkom prvápráa, napísaná spolu s J. Jakubíkom, rie¹i problém, kedy sú dva gra-�ky izomorfné distributívne zväzy aj izomorfné. Obsah ïal¹íh prá ajz ïal¹íh tematikýh skupín výsti¾ne pribli¾ujú názvy ako napr. O za-meniteµnýh reláiáh, K vz»ahom þmedziÿ vo zväzoh, Ternárne ope-ráie na zväzoh, Axiomatika modulárnyh zväzov, O kongrueniáh nadistributívnyh zväzoh, Transláie vo zväzoh, Re»aze v èiastoène uspo-riadanýh mno¾ináh, Priame súèiny systémov s reláiami, Mediánovégrupy, Distributívne podzväzy zväzu, Vnútorné topológie na usporiada-nýh mno¾ináh atï.Mnohé Kolibiarove výsledky sú itované vo fundamentálnyh mono-gra�áh z niekoµkýh oblastí algebry, ako sú napr. G. Grätzer: Gene-ral lattie theory (1978), G. Grätzer: Universal algebra (2. vyd., 1979),G. Grätzer: Lattie theory (1971), L. A. Skorniakov: Elementy teoriistruktur (1970), O. Ore: Theory of graphs (1962) a i.Najvýznamnej¹ím výsledkom vedekej a organizátorskej práeprof. M. Kolibiara v¹ak zostáva skutoènos», ¾e vybudoval pevné základyalgebrikej ¹koly na bratislavskej univerzite, priviedol k vedekej práidesiatky talentovanýh ¹tudentov, vyhoval výrazné osobnosti sloven-skej algebry (prof. T. Katriòák, prof. A. Haviar, do. H. Dra¹kovièová)a výrazne ovplyvnil aj niekoµkýh poprednýh slovenskýh matemati-kov, ktorí vynikli v inýh matematikýh odboroh (prof. P. Brunovský,prof. B. Rieèan, prof. I. Kore, prof. J. Gruska a i.).Akademik Ján Jakubíkje tretím zo zakladateµov slovenskej ¹koly modernej algebry.Narodil sa 8. októbra 1923 v Dudiniah, okres ©ahy, v roµníkejrodine. Dva roèníky µudovej ¹koly absolvoval v obi Terany, ïal¹ie triroèníky v obi Hokove a osemroèné gymnázium v Banskej ©tiavnii.Po maturite r. 1942 zaèal ¹tudova» mediínu na Lekárskej fakulte Slo-venskej univerzity v Bratislave, ale ¹túdium ho vnútorne neuspokojovalo,a tak èoskoro prestúpil na ¹túdium matematiky a fyziky na Prírodove-dekej fakulte Slovenskej univerzity. Poèas ¹túdia sa zblí¾il s MilanomKolibiarom, s ktorým ho potom spájal elo¾ivotný priateµský vz»ah.V tre»om roèníku vysoko¹kolského ¹túdia si ho vybral za vedekúpomonú silu do. ©tefan Shwarz. Vojnové udalosti rokov 1944 { 1945(Slovenské národné povstanie a prehod frontu) mu znemo¾nili absol-vova» roèník, èím sa dokonèenie jeho ¹túdia oddialilo. R. 1949 obhájil¹tátnu závereènú práu z matematiky o integrálnyh rovniiah u prof.



260 Ján Èi¾márJ. Hrona a z fyziky o elektromagnetikýh poliah u prof. D. Ilkovièaa úspe¹ne zlo¾il ¹tátne skú¹ky. Po absolvovaní nastúpil ako asistent prof.©. Shwarza na I. matematiký ústav Slovenskej vysokej ¹koly tehnikejv Bratislave; z I. a II. matematikého ústavu vznikla r. 1951 elo¹kolskákatedra matematiky, na ktorej J. Jakubík p�sobil do r. 1952.V tom rokuodi¹iel do Ko¹í na novozalo¾enú Vysokú ¹kolu tehnikú, ktorá sa stalajeho elo¾ivotným p�sobiskom. Na katedre matematiky a deskriptívnejgeometrie, nesk�r na samostatnej katedre matematiky bol do r. 1956odborným asistentom, v rokoh 1956 { 1963 doentom a v rokoh 1963{ 1985 profesorom. V rokoh 1952 { 1985 p�sobil s tretinovou praovnoupovinnos»ou na deta¹ovanom praovisku Matematikého ústavu Sloven-skej akadémie vied v Ko¹iiah.Po zalo¾ení Univerzity P. J. ©afárika v Ko¹iiah prvé ¹tyri rokyexistenie ¹koly bezplatne na nej vypomáhal predná¹kami zo základovalgebry a z vybranýh kapitol z algebry.Na Vysokej ¹kole tehnikej v Ko¹iiah viedol základné predná¹kyz matematiky pre tehnikov, t. j. základy matematikej analýzy, algebrya analytikej geometrie; okrem toho pre niektoré ¹peiálne odbory pred-ná¹al vybrané kapitoly z matematiky, napr. pravdepodobnos» a mate-matikú ¹tatistiku. Pre mladýh uèiteµov, vedekýh praovníkov i ex-ternýh úèastníkov zalo¾il a dlhé roky osobne viedol vedeký semináro usporiadanýh algebrikýh ¹truktúrah, v ktorom vyrástlo niekoµkovýznamnýh osobností slovenskej matematiky a ktorý je dodnes stredis-kom vedekej aktivity a vyhòou mladýh talentov.R. 1964 bol zvolený za èlena-kore¹pondenta SAV, r. 1965 za èlena-kore¹pondenta ÈSAV, r. 1977 za akademika SAV aj ÈSAV. Dlhé rokybol èlenom vedekýh kolégií matematiky v oboh akadémiáh, èlenomkomisie pre zaraïovanie vedekýh praovníkov akadémie do kvali�kaè-nýh stupòov, èlenom redakènýh rád vedekýh èasopisov MathematiaSlovaa a Czehoslovak Mathematial Journal. Dlhoroène úèinkoval akopredseda krajského výboru Matematikej olympiády v Ko¹iiah.Ako ¹koliteµ viedol 12 a¹pirantov, ktorí získali vedekú hodnos» kan-didáta fyzikálno-matematikýh vied. Jeho dosah na formovanie algeb-rikej ¹koly na Slovensku je v¹ak podstatne hlb¹í, ne¾ to naznaèuje tentostrohý ukazovateµ. Tematiky naòho nadväzujú nielen mnohí praovníiz inýh vysokýh ¹k�l a vedekýh in¹titúií na Slovensku, ale aj poèetnízahranièní autori, ako o tom svedèia desiatky ih itáií vo vedekýhpráah a monogra�áh.Vedeké dielo akademika Jána Jakubíka je v na¹ih pomeroh po-zoruhodné a nev¹edné. Zahàòa temer dvesto p�vodnýh vedekýh prá



Zaèiatky modernej algebry na Slovensku 261z týhto oblastí:� zväzy a èiastoène usporiadané mno¾iny� èiastoène a zväzovo usporiadané grupy� MV-algebry� rozmanité problémy teórie funkií a algebrikýh ¹truktúr.V zaèiatkoh svojej vedekej dráhy bol usmernený, rovnako akoM. Kolibiar, profesorom O. Borùvkom na teóriu zväzov. Z tejto tematikypublikoval niektoré práe samostatne, niektoré spolu s M. Kolibiarom,ale venoval sa aj otázkam konvergenie funkií, radov a konvergeniev lineárnyh priestoroh. V tom sa zrejme èiastoène odrá¾ala aj jeho pe-dagogiká èinnos» na tehnikýh vysokýh ¹koláh. K blízkej tematikesa sporadiky vraal v poslednom desa»roèí.V prvej tematikej oblasti sa J. Jakubík nesústreïoval úzko len naproblematiku zväzov, ale výsledky formuloval pre r�zne triedy algeb-rikýh ¹truktúr. Séria prvýh prá sa zaoberá preva¾ne problémamiz monogra�e G. Birkho�a Teória zväzov. Celé súbory prá sú venovanéotázkam kongruenií, re»azov v èiastoène usporiadanýh ¹truktúraha r�znyh typov súèinov usporiadanýh ¹truktúr a zjemnení rozkladov.Najvýznamnej¹ie výsledky dosiahol v teórii zväzovo usporiadanýhgrúp { tzv. l-grúp. Okrem príspevkov k výstavbe základnej teórie vy-rie¹il aj niekoµko komplikovanýh ¹peiálnyh problémov z tejto oblasti.Je to napr. vyrie¹enie problému rozlo¾iteµnosti usmernenej usporiadanejgrupy na priamy súèin alebo rozlo¾iteµnosti l-grupy na priamy súèin line-árne usporiadanýh grúp. Silné výsledky dosiahol aj v skúmaní vlastnostíortogonálnosti, úplnosti a zúplnenia l-grúp. Zaviedol niektoré zov¹eobe-òujúe pojmy ako napr. radikálové zobrazenie a radikálová trieda, pri-èom posledný pojem je zov¹eobenením pojmu torzná trieda, ktorý sámosebe je u¾ roz¹írením pojmu variety. Jakubíkove výsledky majú okolo200 zaznamenanýh itáií, prièom niekoµko desiatok ih je vo funda-mentálnyh monogra�áh ako M. R. Darnel: Theory of lattie-orderedgroups (1995), A. Bigard { K. Keimel { S. Wolfenstein: Groups et anne-aux rétiulés (1977) a i.V 90. rokoh J. Jakubík zameral svoju pozornos» na kon¹tituujúesa nové odvetvie algebry { teóriu MV-algebier (many-valued algebras),ktoré sú algebrikou interpretáiou Lukasiewizovýh mnohohodnoto-výh logík. R. 1997 mal z tejto oblasti publikované tri práe (1994,1995) a ïal¹íh ¹es» prá bolo prijatýh do tlaèe. Jeho výsledky sú ito-vané v prvej monogra�i z tejto oblasti R. Cignoli { D. Mundii { M. L.DOttaviano: Algebrai foundations of many-valued reasoning.



262 Ján Èi¾márAkademik J. Jakubík si do vysokého veku zahoval originálnos» mys-lenia, tvorivú inveniu a pozíiu vedúej osobnosti slovenskej matema-tiky.Literatura[1℄ Fabiánová, J., Z histórie algebry na Slovensku, Diplomová práa, Prírodovedekáfakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1998.Ján Èi¾márKatedra geometrie FMFI UKBratislavae-mail: JAN.CIZMAR�fmph.uniba.sk
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