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AKADEMIK KAZIMIERZ KURATOWSKI
ČESTNÝM DOKTOREM EYSIKÁLNĚ MATEMATICKÝCH VÉD
Karlova universita udělila akademiku KAZIMIEBZTJ KtJBATOWSKÉMtr,
vicepresidentu Polské akademie věd, řediteli Matematického ústavu této
akademie a profesoru Varšavské university éestný doktorát fysikálně matema
tických věd. Slavnostní promoce se konala v Karolinu dne 21. října 1958.
[Podrobnou zprávu o této promoci najde čtenář v časopise „Pokroky matema
tiky, fysiky a astronomie" 4 (1959), ě. 2.]
Za své několikadenní návštěvy v Praze proslovil akademik Kuratowski
v Matematické obci pražské dne 20. a 22. října 1958 dvě přednášky o dualitě.
v souvislosti s pojmem Jcohomotopie.
Redakce
K VÝROČÍ SMRTI PROFESORA FRANTIŠKA VYČICHLA
Dne 5. ledna 1959 uspořádala Jednota československých matematiků, a fysiků smuteční
v^o:rnínkovou slavnost u příležitosti prvního výročí úmrtí doktora fysikálně matema
tických věd FBANTIŠKA VTSIOHLA, profesora Českého vysokého učení technického.
.Náplní vzpomínkové slavnosti byly přednášky akademika VLADIMÍRA KOĚÍNKA
„Život a dílo profesora Vyčichla" a docenta KARLA HAVLÍČKA „Vědecká práce profesora
Vyčichla v diferenciální geometrii". V zahájení i v závěru slavnosti hrálo kvarteto matematicko-fysikákií fakulty

(JAROSLAV H O R Á K , J I Ř Í J A R N Í K , K A R E L DRBOHLAV a ALOIS

.ZÁTOPBK).

Redakce
VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOSLOVENSKOU A POLSKOU
AKADEMIÍ VĚD
V Praze bylo dne 19. prosince 1958 podepsáno ujednání o vědecké spolupráci mezi
ČSAV a Polskou akademií věd n a léta 1959 a 1960. Polskou akademii věd zastupovala
delegace vedená náměstkem presidenta Polské akademie věd KAZDAIERZEM KTJRATOWSKIM. Při této příležitosti akademik Kuratowski a akademik WITOLD NOWAOKI, zástupce
vědeckého sekretáře Polské akademie věd, navštívili Matematický ustav ČSAV.
Redakce
NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH MATEMATIKŮ V ČSR
Ve dnech 25. října až 14. listopadu 1958 navštívil ČSR prorektor sofijské polytechriiky,
doc. dr. STAS MANOLOV. DOC. Manolov se zabývá malými kmity dynamických soustav
{jde zejména o soustavy kyvadel) a pronesl na toto téma 4. listopadu přednášku na katedře
matematiky a deskriptivní geometrie fakulty inženýrského stavitelství. Viz referát na str.
206—208.
Doc. Manolov se živě zajímá o vědecké i pedagogické otázky našeho života a řekl mnoho
zajímavého v tomto směru o Bulharsku. V Praze navštívil mdnio fakultu inženýrského
stavitelství fakultu architektury a pozeniního stavitelství, matematicko-fysikální fakultu,
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Matematický ústav ČSAV, Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, Ústav
matematických strojů, Výzkumný ústav tepelné techniky aj. Tři dny svého pobytu strá
vil doc. Manolov v Brně.
Karel Bektorys, Praha

Ve dnech 17. listopadu až 7. prosince 1958 navštívil Československo jako host našeho
ministerstva školství a kultury pracovník I. matematického ústavu Humboldtovy uni
versity v Berlíně dr. KLAUS MATTHBS. Dr. Matthes pracuje v topologii a v teorii Booleových algeber a v některých abstraktních problémech teorie pravděpodobnosti. V Praze
navštívil matematické oddělení Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV, katedru
matematické statistiky Karlovy university, Matematický ústav ČSAV a Výzkumný
ústav tepelné techniky. Kromě toho se setkal s dalšími československými matematiky
a diskutoval s nimi o některých matematických problémech. Dne 1. prosince proslovil
na matematicko-fysikální fakultě Karlovy university přednášku, nazvanou ,,Zur Theorie
der Ordnungstopologie in Booleschen Algebren". Během svého pobytu si náš host pro
hlédl také pražské historické památky a seznámil se s pražským kulturním životem.
Miloslav Driml, Praha
ZPRÁVA O POBYTU ČESKOSLOVENSKÝCH VĚDECKÝCH PBACOVNÍKŮ
V POLSKU
Na pozvání Polské akademie věd navštívil jsem ve dnech 9. až 26. října 1958 Polsko.
Za svého pobytu byl jsem ve Varšavě, Krakově a Gdaňsku. Seznámil jsem se podrobně
s problémy řešenými v Polsku v odděleních Ústavu základních problémů techniky a na
opak informoval jsem polské vědecké pracovníky o problematice řešené v oddělení
parciálních diferenciálních rovnic Matematického ústavu ČSAV.
Zúčastnil jsem se řady seminářů a měl jsem-pět přednášek ve Varšavě a jednu v Kra
kově.
Ve Varšavě seznámil jsem se zejména s pracemi Ústavu mechaniky spojitého kontinua
(oddělení Ústavu záHadních problémů techniky). Dále jsem navštívil Ú s t a v jaderné
fysiky, teoretické oddělení, kde bylo diskutováno o našich společných problémech, Ústav*
matematických strojů, kde s pracovníky ústavu byly prohovořeny některé problémy
souvisící s užitím strojů při výpočtech technických úkolů.
V Krakově jsem se zúčastnil semináře na polytechnice a v Gdaňsku v Matematickém
ústavu jsem se částečně seznámil s problémy řešenými na polytechnice, zejména v hydro
technické laboratoři.
Po dobu celého mého pobytu v Polsku byla mi věnována opravdu příkladná pozornost
a bylo připraveno prostředí neobyčejně srdečné a přátelské. Návštěva podle mého názoru
byla velmi plodná, byla navázána spolupráce mezi MÚ ČSAV a některými pracovišti
Polské akademie věd a velmi přátelský osobní vztah s jejími pracovníky.
Ivo Babuška, P r a h a

Ve dnech 12. listopadu až 5. prosince 1958 jsem byl na studijní cestě v Polsku. Hlavním
cílem m é cesty b y l Lublin a Krakov; ptlitom jsem se jen krátce zdržel ve Varšavě. Všude
a zvláště v Lublině se mi dostalo sirdečnéhe přijeti. Velmi cenné byly pro mne rozhovory
s prof. A. BISLWDKIM v Lublině o stabilitě. Zde jsem se také seznámil s teorií paratyn-
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gensových rovnic, kterou prof. Bieleckí podrobně rozpracoval. V Krakově jsem studoval
topologickou metodu akademika T. WAŽEWSKÉHO užívanou v teorii diferenciálních
rovnic a seznámil jsem se s velkým irmožstvhn prací mladších matematiků.
V Polsku jsem měl celkem Čtyři přednášky, z toho dvě v Lublině a dvě v Krakově.
Přednášky se týkaly integrální stability a struktury oblasti stability. Kromě toho jsem
se t a m zúčastnil několika přednášek a seminářů.
Ivo VrkoČ, Praha
ZPRÁVA O POBYTU MILOSLAVA J I Ď I N Y V SSSR
V SSSR jsem byl na studijním pobytu v době od 3. 10. 1958 do 28. 11. 1958, a to
přibližně 5 týdnů v Moskvě, 1 týden v Leningradě a 2 týdny v Kijevě.
Protože celkový charakter práce moskevských matematiků je popsán ve zprávě
J . KTJRZWBILA (Čas. pro pěst. mat., sv. 83, ě. 1), zmíním se podrobněji jen o těch oborech,
o něž jsem se přímo zajímal, t j . o teorii pravděpodobnosti, matematické statistice a teorii
míry. O teorii pravděpodobnosti je nutno zdůraznit, že činnost v tomto oboru je snad
ještě více než u jiných oborů spjata s činností university, především s činností seminářů.
Úroveň těchto seminářů je velmi vysoká. Největší zájem je soustředěn na stochastické
procesy, a to především v semináři prof. E . B. DYKEUSTA, věnovaném Markovovým
procesům (diferenciální rovnice v souvislostí s teorii semigmp a v poslední době studium
tzv. „přísně" markovovských procesů — viz články E. B. Dynkina a A. A. JTJŠKEVICE
v čas. „TeopMH BeponTHOCTei."), a v semináři R. L. DOBRUŠUSTA, věnovaném aplikacím
stochastických (především stacionárních) procesů v elektrotechnice (např. problém počtu
průsečíků trajektorií s danou úrovní, filtrace apod.). Na tomto semináři se studují téměř
výhradně články publikované v nematematických časopisech. V sernináři prof. Jtx. V.
PROCHOROVA se studují některé problémy konvergence stochastických procesů na základě
jeho článku ,,CXO#HMOCTÍ» cjiy^aĚHHx npo^ccoB H npeflejiLHHe Teopeauja TeopnH BeponrH o c r e i " (Teop. BeponTHOCTei, TOM 1, BHH. 2). Na semináři prof. KOZLOVA se studují
další možnosti zobecnění centrálních limitních vět na topologických grupách. Vychází se
při tom z článků N. N . VOROBJEVA (CjioíKeHne He3aBHCHMHx cJiy^aĚHHx BeJiH^HH Ha
KoneHHHX a6ejieBHx rpynnax — MaT. c6op. TOM 34) a B. M. KLOSSE (IIpeAejrLHHe pacnpeRejieHHH JTJIH CVMM He3aBHCHMBix cJiy^aiHBix BejiErara:, npHHHMajoniHx SHa^eHHH H3
ÓHKOMnaKTfíoá rpynnH, flAH, TOM 109). Pro toho, kdo se zajímá o teorii pravděpodob
nosti, jsou zajímavé i jiné.semináře, např. seminář A. M. JAGLOMA, věnovaný integraci
v e funkcionálních prostorech, především integraci podle Wienerovy míry (v souvislosti
s řešením Schródingerovy rovnice), a dále seminář M. J . ROOHLINA, kde se studuje
pojem entropie v dynamických systémech, především na základě článku A. N. KOLMOGOROVA „HOBHH MeTpH^eCKHĚ HHBapHaHT TpaHCHTHBHBIX JTHHaMHHeCKHX CHCTCM H aBTOMop$HCMOB npocTpaHCTB JIe6era-,E(AH-1958, TOM 119, M 5.
Matematická statistika se pěstuje v Moskvě více v Štěklovove matematickém ústavu
Akademie věd SSSR. V současné době se zde pracuje jednak n a problému alternativních
hypothes neparametrických testů (pod vedením SMrnisrovA), jednak na výpočtu rozsáhlých
tabulek (dvojrozměrné normální rozložení, inversní funkce normálního rozložení, neúplná
B-funkce atd.).
V Leningradě se počet pravděpodobnosti a matematická statistika pěstuje jednak
v odbočce moskevského matematického ústavu Akademie, jednak na fakultě. Největší
pozornost se nyní věnuje rozložení maxima součtu nezávislých náhodných proměnných
(J. V. LESOSFIK) a teorii her (N. N. Vorobjev). V Kijevě je rovněž práce soustředěna ve
dvou pracovištích, a to v Matematickém ústavu Ukrajinské akademie věd, kde se pod

253

vedením prof. B. Y. GKĚDĚNKA zabývají kromě některých aplikací matematické statistiky
především problémy hromadné obsluhy, a dále n a universitě, kde se v současné době
zajímaví především o teorii stochastických procesů (limitní věty, zobecnění pojmu
Markovova procesu — I. I. GICHMAN, A. V. SKOROCHOD aj.).

O svých vlastních výsledcích z teorie větvících se stochastických procesů a teorie
regulárních podrníněných pravděpodobností jsem referoval n a sennnáříeh v Moskvě
a v Kijevě.
Miloslav Jiřina, Praha
POBYT ČSL. MATEMATIKA V ČÍNSKÉ LIDOVÉ R E P U B L I C E
Ye dnech 22. září až 16. prosince 1958 jsem dlel v Čině jako host Čínské akademie věd.
V měsících říjnu a listopadu jsem vedl v Pekingu seminář z diskrétní teorie informace,
jemuž bylo věnováno šest hodin týdně. Jeho účastníky byli pracovníci Akademie v oboru
teorie pravděpodobnosti z Matematického ústavu, z "Ústavu radiotechniky a elektroniky
a pracovníci katedry teorie pravděpodobnosti pekingské university. Pro širší okruh
zájemců jsem mel v prosinci několik přednášek o matematické teorii informace a příbuzné
thematice, které byly zaměřeny na výsledky dosažené v tomto směru v Československu*
První přednáška se konala dne 1. prosince v Matematickém ústavu Čínské akademie
v Pekingu, další dvě ve dnech 5. a 6. prosince n a universitě v Šanghaji a poslední dne
12* prosince v odbočce Čínské akademie věd v Kantonu.
Díky pohostinnosti Čínské akademie věd jsem měl příležitost seznámit se s velkolepou
výstavbou socialismu v lidové Číně a poznat politické a sociální vymoženosti čínského
lidu, zúčastnit se politicky a kulturně významných událostí a uměleckých vystoupení
a shlédnout řadu historických a kulturních pamětmodností v Pekingu, Tientsinu, Tongku>
Šanghaji, Hančou a Kantonu.
Na zpáteční cestě z Číny jsem navštívil na laskavé pozvání akademika A. N . KOLMO*
GOBOVA katedru teorie pravděpodobnosti Lomonosovovy university v Moskvě a do vlasti
jsem se vrátil 21. prosince.
Karel Wirikelfoauer, P r a h a
KOOTFEBENCE O ALGEBRAICKÉ GEOMETRII Y I T Á L I I
Ye dnech 27, 10. až 2. 1L 1958 pořádala universita v Messině a Institute Haz. di Alta
Matematica (Rím) v Taormině n a SiciHi konferenci o algebraické geometrii za me2márodní
účasti; této konference se účastnil i autor této zprávy. V hlavních cyklech přednášeli
I, BAR®o*raa; (Pittsburg) o grupálních varietách, P . D u Yéx (Londýn) o singularitách
ploch a algebraických variet a B. SSJGBE o Galoisových geometriích. Během konference
byly uspořádány výlety n a E t n u a do Messiny a Syrakus. Podrobnou zprávu o konferen
ci uveřejnil prof. LOMBABDO-RADÍCE V BolL deU' UMI, Ser. I H , Bie. I9&8, str, 574.
Alois Šwc, P r a h a

OBHAJOBY DISEI^fACtílGH PRACÍ KANDIDÁTŮ V Ě D
N a p ř í r o d o v ě d e c k é f a k u l t ě M U v B m § obiá-jni disertační práci tito k a n d i d á t i
fysft^ině-KiatoDaatiel^ch věd: Dne _£9. října 105S dr. J I B Í ČIJRMÁE. práci „Weyrovy
soustavy normálních vektorů a jejich použití v matematické analyse" a dne 26. listopadu
S54

1958 dr. VLADIMÍR HORÁK práci „Projektivní deformace kongruencí W s fokákiími
plochami přímkovými a jejich zobrazení do Kleinova pětirozmerného prostoru".
Při M a t e m a t i c k é m ú s t a v ě ČSAV v Praze obhájili dne 11. prosince 1958 disertační
práce tito kandidáti fysikálně-matematických věd: Inž. ZDENĚK VORBL práci" Odhady
chyb v teorii zobecněných diferenciálních rovnic" a JAROSLAV FUKA práci „Základní
problémy pružnosti v excentrickém mezikruží".
Redakce
PŘEDNÁŠKY A DISKUSE V MATEMATICKÉ OBCI PRAŽSKÉ
20. a 22. 10. 1958: Kazimierz Kuratowshi (Varšava), Věty o dualitě v souvislosti s pojmem
kohomotopie I a I I .
29. 10. 1958: Jaroslav Hájek, O 31. zasedání Mezmárodniho statistického institutu (ISI)
v Bruselu.
3. 11. 1958: Jaroslav Folta, „Vincenc Jarolímek".
10. 11. 1958: Ladislav Rieger, O vztazích mezi teorií čísel, teorií množin a matematickou
logikou.
17. 11. 1958: Františeh Nožicha, O jednom modelu v problému dvou těles.
24. 11. 1958: Otakar Boruvha (Brno), Rady rozkladů množin a jejich aplikace.
26. 11. 1958: Bohumil Pardubshý, Poznatky z konference Evropské společnosti pro kon
trolu jakosti;
Anezha Žaludová, Poznámky k zasedání Mezinárodního statistického insti
t u t u v Bruselu.
1. 12. 1958: Klaus Matťhes (Berlín), Zur Theorie der Ordnungstopologie in Rooleschen
Algebren. Viz referát na str. 208.
8. 12. 1958: yáclav Fabián, Souvislosti s optimalisací výrobních postupů. Aproximační
metody pro vyhledávání maxima (regresivní) funkce h reálných proměnných.
17. 12. 1958: yáclav Fabián, Intervalový odhad rozdílu dvou středních hodnot normálních
náhodných proměnných s nestejnými rozptyly při předepsané přesnosti.
Redakce
ČINNOST POBOČKY J E D N O T Y ČS. MATEMATIKŮ A FYSIKŮ V BRNĚ
Pobočka Jednoty čs. matematiků a fysiků v Brně pokračovala na podzim v r. 1958
ve své Činnosti přednáškami a diskusemi o nových pracích matematiků. Rovněž byly
zahájeny „Rozhovory o pracích brněnských kateder fysiky", věnované speciálním fysikálním otázkám.
Konaly se t y t o přednášky:
9. 1958: K. Radziszewshi (Lublin), O jistém extrémálním problému pro tělesa vepsaná
do konvexních těles.
J. Kisyúski (Lublin), O konvergenci postupných aproximací v teorii rovnice
* =
f(%,y,z,p,q)2. 10. 1958: R. Košťál, Zprávao celostátní pracovní konferenci pro středoškolskou fysiku.
27. 11, 1958: A. Švec (Liberec), Dvojice kongruencí přímek.
18. 12. 1958: J . Kurzweil (Praha), Zkušenosti ze studijního pobytu v SSSR.

18.

V „Diskusích o nových pracích brněnských matematiků" byly předneseny tyto
referáty:
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6.
13.
20.
3.
10.
17.

10.
10.
10.
11.
11.
11.

1958:
1958:
1958:
1958:
1958:
1958:

24. 11. 1958:
1. 12. 1958:
8. 12. 1958:
15. 12. 1958:

V. Havel, O geometrickém významu neasociativních těles.
O. Reimer, O konvergenci ve svazech.
K. Gulik, Charakterisace Brandtových grupoidů pomocí přímých součinů.
M. Sekanina, O jistých maximálních problémech faktorisace grup.
V. Havel, Užití Kadeřávko vy věty v teorii přímkových kvadrik.
E. Barvinek, Určení všech diferenciálních rovnic y" = Q(x) y, jejichž integrá
ly mají ekvidistantní kořeny.
V. Polák, Transformace isogonálních mnohoúhelníků.
K. ůulík, K jedné extrémální úloze o chromatických Číslech subgrafů koneč
ných grafů.
O. Borůvka, Ř a d y rozkladů množin a jejich aplikace.
J. Chrastina, Prodlužování systému parciálních diferenciálních rovnic.

V rámci „Diskusí" bylo dosud předneseno 94 referátů.
V „Bozho vorech" bylo pojednáno o těchto tématech:
6. 11. 1958: A. Vašíček, Poznámky k odrazu světla na tenké kovové vrstvě.
13. 11. 1958: R. Košťál, O vlastnostech pohybu složeného ze dvou krnitavých pohybů
o nestejných amplitudách.
27, 11. 1958: O. lÁtzman, O pohybech v periodických polích s poruchami.
18. 12. 1958: B. Vybíral, Příspěvek k vlastnosti pohybu složeného ze dvou krnitavých
pohybů.
K. Svoboda, Brno

KO3SFFEBENCE O ELEMENTÁRNÍ MATEMATICE
J e d n o t a čs. m a t e m a t i k ů a fysiků uspořádá koncem září 1959 v Brně celostátní
konferenci o elementární matematice. Cílem konference je jednak seznámit účastníky
se stavem vědecké práce v tomto oboru u nás, jednak vzbudit zájem zejména učitelů
na středních a odborných školách o vědeckou práci v elementární matematice.
Bližší informace si lze vyžádat u krajských poboček JČMF nebo přímo u jednatele
přípravného výboru dr. K. ČULÍKA, katedra matematiky přírodovědecké fakulty MU
v Brně, Kotlářská 2,
JČMF
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