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SVAZEK 29 (1984) APLIKACE MATEMATIKY ČÍSLO 5 

ZPRÁVY 

K ŠEDESÁTÝM PÁTÝM NAROZENINÁM PROF. MARKA ŠVECE, DrSc. 

Dne 10. října 1984 dosáhl šedesáti pěti let profesor RNDr. Marko Švec, DrSc, vynikající 
odborník v matematické analýze, badatel v oblasti obyčejných diferenciálních rovnic a vysoko
školský učitel. 

Marko Švec studoval matematiku a fyziku na přírodovědecké fakultě Slovenské university 
v Bratislavě. V letech 1944— 1949 byl středoškolským profesorem na gymnasiích v Topolčianech 
a v Bratislavě. Od r. 1949 do r. 1968 působil na elektrotechnické fakultě Slovenské vysoké školy 
technické v Bratislavě (do r. 1955 jako odborný asistent, do r. 1966 jako docení a v letech 
1966—68 jako profesor). Od r. 1968 je profesorem na katedře matematické analýzy na matema-
ticko-fyzikální fakultě University Komenského v Bratislavě. V letech 1969—1972 a v r. 1974 
působil jako expert organizace UNESCO na universitě v Bahii v Brazílii. Titul RNDr. získal 
na Slovenské universitě v Bratislavě v r. 1949, vědeckou hodnost kandidáta fyzikálně-matematic-
kých věd mu udělila přírodovědecká fakulta University Jana Evangelista Purkyně v r. 1957 
a vědeckou hodnost doktora fyzikálně-matematických věd mu udělila vědecká rada University 
Jana Evangelisty Purkyně v r. 1965. 

Vědecký zájem Marka Švece se soustřeďuje na obyčejné diferenciální rovnice, zejména na li
neární i nelineární diferenciální rovnice řádu vyššího než dvě. Jde o velmi obtížnou problematiku, 
neboť vztahy vyjadřované diferenciální rovnicí vyššího řádu jscu složité a nejsou k dispozici 
názorné představy, které by situací učinily přehlednou. Současně je to problematika aktuální: 
rovnice vyšších řádů se stále častěji objevují při matematickém zpracování problémů z různých 
oblastí fyziky, techniky a biologie. Např. rovnice čtvrtého řádu, která byla podrobně vyšetřena 
v práci [30], má značný význam v teorii optimálního řízení. 

Marko Švec dosáhl řady vynikajících výsledků. Podal definitivní řešení mnoha problémů a 
obohatil teorii obyčejrých diferenciálních rovnic řadou původních myšlenek a postupů. Seznam 
vědeckých prací Marka Švece uveřejněných do r. 1979 i stručný popis hlavních výsledků nalezne 
čtenář v článku J. Kurzweil: K šedesátirám prof. Marka Švece, DrSc, Čas. pěst. mat. 105 (1980). 
102—108. Na konci tohoto článku je uveden doplněk k seznamu vědeckých prací Marka Švece, 
který obsahuje práce uveřejněné v letech 1980—1983. 

Již více než čtvrt století vede prof. M. Švec seminář s tematikou obyčejných a funkcionálních 
diferenciálních rovnic. Tohoto semináře se pravidelně účastní vědečtí a pedagogičtí pracovníci 
z Bratislavy i z jiných středisek. Prof. Švec na tomto semináři uvedl do samostatné vědecké 
práce řadu mladších pracovníků, jejichž vědecké výsledky dosáhly uznání v zahraničí a byly 
podkladem k získání titulu RNDr. a vědecké hodnosti kandidáta věd. 

Prof. Švec se věnuje učitelské činnosti s velkým zaujetím. Jako vysokoškolský učitel si dobře 
uvědomuje, jak je důležité, aby v národním jazyce byl dostatek dobře a přístupně napsané mate
matické literatury. Proto se stal spoluautorem několika knižních publikací. Spolu s I. Kluvánkem 
a L. Mišíkem uveřejnil rozsáhlou monografii Matematika I, II. V monografii jsou vyloženy ty 
partie matematiky, kterých se užívá v technických oborech a kterým se učí na vysokých školách 
technického směru. O tom, jak citelnou mezeru v naší literatuře vyplnila tato publikace, svědčí 
opakovaná vydání. Spolu s Michalem Gregušern a Valterem Šedou napsal monografii Obyčejné 
diferenciálně rovnice (v tisku) a spolu s T. Neubrunnem a T. Salátem připravuje příručku Matema
tická analýza funkcií reálnej premennej. 
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ProV Švec zastával a zastává radu důležitých funkcí ve školství a ve vědeckém životě. Byl 
proděkanem elektrotechnické fakulty Slovenské vysoké školy technické v letech 1956—58. 
Je členem vědecké rady matematicko-fyzikálr.í fakulty University Komenského, členem redakč
ních rad časopisů Acta mathematica Universitatis Comenianae a Aplikace matematiky, předsedou 
komise matematické analýzy pro udělení titulu RNDr. Je členem celostátní komise pro obhajoby 
doktorských disertací v oboru diferenciální rovnice a aplikace analýzy, předsedou komise pro ob
hajoby kardidátských prací v oboru matematická analýza a místopředsedou komise pro ob
hajoby kandidátských prací v oboru teorie vyučování matematice. 

Prof. Marko Švec si získal v matematickém světě úctu a přátelství svou prací a vědeckými 
výsledky, ochotou pomoci a důsledným a skromným vystupováním. Proto je dlouhá řada těch, 
kdo mu k životnímu jubileu přejí hodně zdraví, sil a úspěchů. 

Dodatek k seznamu původních vědeckých prací prof. M. Švece, DrSc. 
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