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Hlavatého, který dal k disposici podstatnou část korespondence a jiné podklady pro 
možnost sepsání tohoto pietního článku. My všichni vyjadřujeme též dík panu 
Dr. BOŘIVOJI LŮŽKOVÍ, který v roce 1967 — tedy ještě za života profesora Hlavatého — 
uveřejnil v měsíčníku Dialog č. 1 (Orgán SKNV, Ústí n. Lab.) krátkou studii ze života 
profesora Hlavatého (Václav Hlavatý — Czech Mathematician), v němž lidsky milý
mi slovy seznamuje širokou veřejnost s osobností význačného československého 
a světového matematika, který vydal ze sebe a současně obětoval co mohl pro obro
zení našeho společenského života. 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD 

Před komisemi pro obhajoby doktorských disertačních prací obhájili dne 4. října 1968 Doc. 
RNDr. VÁCLAV HAVEL, CSc. práci na téma: „Koordinatizace v incidenční geometrii" a dne 
26. března 1969 Doc. RNDr. ZBYNĚK NÁDENÍK, CSc. práci nazvanou „Šest prací z geometrie 
ve velkém". 

Fred komisemi pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 21. listopadu 1968 
IVAN HAVEL práci na téma: „O gramatikách s podmínkami a o regulárních aproximacích", dne 
9. ledna 1969 JAROSLAV NADRCHAL práci na téma: „Automatizace překladu programů samo
činným počítačem", dne 20. ledna 1969 JIŘÍ BRABEC práci na téma: „Aproximace signálů Kote-
nikovými řadami" a JAN HAVRDA práci na téma: „Některé aspekty matematického programová
ní" a dne 5. února 1969 JAN HEJCMAN práci na téma: „Stejnoměrná dimense zobrazení a prostorů 
a metoda částečných součinů". Dne 24. března 1969 se konala obhajoba veřejnou vědeckou 
rozpravou souboru prací z teorie vyučování matematice prof. JANA VYŠÍNA. 

Redakce 

JMENOVÁNÍ 

President republiky jmenoval s účinností od 1. listopadu 1968 doc. PhDr. KARLA ČULÍKA, 
DrSc. řádným profesorem pro obor matematika a doc. Ing. JINDŘICHA MIKESKU, DrSc. řádným 
profesorem pro obor aplikovaná matematika. 

Ministr školství jmenoval s účinností od 1. listopadu 1968 RNDr. JAROSLAVA BLAŽKA, CSc, 
RNDr. BOHUMILA CENKLA, CSc. a RNDr. FRANTIŠKA FIALU, CSc. docenty pro obor matematika. 

Redakce 

380 


		webmaster@dml.cz
	2012-05-12T01:44:30+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




