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Časopis pro pěstování matematik/, roč. 85 (1960), Praha 

ZPRÁVY 

ZEMÉEL AKADEMIK EDUARD ČECH 

Dne 15. března t. r. zemřel v Praze akademik EDUARD ČECH, nositel Rádu 
republiky, doktor fysikálně-matematických věd, profesor matematiky a ředi
tel Matematického ústavu Karlovy university, vedoucí osobnost matema
tického života v ČSR a matematik světového významu. Profesor E. Čech byl 
dvojnásobný laureát Státní ceny, řádný člen Polské akademie věd a čestný 
doktor varšavské a boloňské university, první zahraniční ělen Polskiego To-
warzyctwa Naukowego ve Vratislavi a čestný člen Jednoty československých 
matematiků a fysiků. 

Vynikající výsledky v topologii a diferenciální geometrii proslavily jeho 
jméno v celém světě; za svého dlouholetého učitelského působení v Brně 
a v Praze vychoval celou generaci žáků a ovhvnil rozvoj vědecké práce v ma
tematice v mnoha směrech. 

Zpráva o jeho smrti hluboce se dotkla celé naší matematické a vědecké 
veřejnosti. Všichni jsme znali akademika Čecha Jako pracovníka pokrokového 
a neúnavného, člověka širokého politického rozhledu a iniciativního organi
sátora, ke kterému jsme se obraceli s důvěrou o pomoc a radu vždy, jednalo-li 
se o vážnou věc v našem vědeckém, veřejném a školském životě. 

V některém z příštích čísel našeho časopisu přineseme zhodnocení jeho veliké 
osobnosti, činorodé práce a neutuchající vědecké činnosti. 

Naše matematické časopisy ztratily v akademiku Čechovi jednoho z vedou
cích a nejobětavějších spolupracovníků. Čest jeho práci a památce! 
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