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František Štěpánek, Praha 

ZPRÁVY 

OSMDESÁT LET PROFESORA PhDr KARLA RYCHLÍKA 

Dne 16. srpna 1965 dožívá se osmdesáti let PhDr KAREL RYCHLÍK, profesor ČVUT na odpo
činku. 

Profesor Rychlík je prvním průkopníkem moderní abstraktní algebry u nás. Vedle algebry 
zabývá se prof. Rychlík též teorií čísel a v posledních letech historií matematiky. 

Podrobný článek o životě a díle jubilantově a seznam jeho publikací do roku 1960 byl otištěn 
v Časopise pro pěstování matematiky 85 (1960), 492—498. 

Do dalších let přejeme prof. Rychlíkovi mnoho zdraví a svěžesti. 
Redakce 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD 

Při Matematickém ústavu ČSAV v Praze obhájil dne 26. března 1965 disertační práci doktora 
fysikálně-matematických věd dr. JIŘÍ NEDOMA na téma: „Kapacita diskrétních sdělovacích ka
nálů". Téhož dne obhájili disertační práce kandidátů fysikálně-matematických věd PETR HÁJEK 
na téma: „Modely teorie množin s individuy" a JAN KADLEC na téma: „Princip maxima pro řešení 
parabolické diferenciální rovnice druhého řádu". 

Na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy university obhájili dne 4. března disertační práce 
doktorů fysikálně-matematických věd prof. dr. JÁN JAKUBÍK na téma: „K teorii čiastočne uspo-
riadaných grup" a doc. dr. MILAN KOLIBIÁR na téma: „Ternárna operacija a vztah „medzi" 
vo svázoch". Dne 18. března 1965 obhájili disertační práce kandidátů fysikálně-matematických 
věd E. STEHLÍK na téma: „Numerické řešení integrálních rovnic s užitím interpolačních polynomů 
a jeho aplikace v technické praxi", V. SKOKAN na téma: „Věty o e-rozlišitelnosti vstupu sdělova
cího kanálu při rozhodovací funkci Hammingova typu a lineárních kódech" a KLAUS LOM-
MATZSCH na téma: „Gradientní metody a metoda těžišť pro řešení úloh lineárního a nelineárního 
programování". 
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JMENOVÁNÍ 

V listopadu 1964 jmenoval ministr školství a kultury PhDr. KARLA ČULÍKA CSC„ Ing. JIŘÍHO 
GREGORA C S C , RNDr. JANA POLÁŠKA C S C , LADISLAVA PROCHÁZKU C S C a RNDr. JANA VEITA 
C S C docenty pro oly>r matematiky. 
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MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM O DIFERENCIÁLNÍCH ROVNICÍCH 
A DYNAMICKÝCH SYSTÉMECH 

Mezinárodní symposium o diferenciálních rovnicích a dynamických systémech bude uspořá
dáno ve dnech 27.—30. 12. 1965 na universitě v Porto Rico. Bude přednesena řada přednášek 
o teorii oscilací, o stabilitě a regulaci, o dědičných vlastnostech, o kvalitativní teorii obyčejných 
diferenciálních rovnic a některých speciálních problémech z teorie parciálních rovnic 

Bude přednesen též omezený počet sdělení. Podrobné informace na požádání zašle „Center for 
Dynamical Systems, Brown University, Providence, Rhode Island. Výtahy sdělení v rozsahu 
2—3 stran je třeba poslat na uvedenou adresu do 1. 9. 1965. 
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NOVÉ ČASOPISY O DIFERENCIÁLNÍCH ROVNICÍCH 

V lednu 1965 vyšlo v nakladatelství „Nauka i technika" v Minsku 1. číslo nového všesvazového 
časopisu #H<i>(i>epeHHHaJi->H->ie HpaBHeHiwi. Časopis bude vycházet každý měsíc v rozsahu 12 tisko
vých archů, cena jednoho čísla 1,20 rub., cena jednoho ročníku 14,40 rub. Vedoucím redaktorem 
je N. P. Erugin. 

V časopise budou studovány různé metody řešení a vyšetřování diferenciálních rovnic, které 
mají význam pro teorii diferenciálních rovnic a pro aplikace v přírodních vědách a v technice. 
Budou uveřejňovány též přehledné články, zprávy, bibliografie apod. V časopise budou uveřejňo
vány práce z těchto oborů: 1. analytická teorie diferenciálních rovnic, 2. teorie stability a její 
aplikace, 3. kvalitativní teorie diferenciálních rovnic, 4. teorie nelineárních oscilací, 5. diferen
ciální a integrální rovnice matematické fysiky a mechaniky, 6. metody teorie funkcí komplexní 
proměnné, speciálně metody operátorového počtu, 7. přibližné a numerické řešení diferenciálních 
a integrálních rovnic, 8. problémy obecné teorie diferenciálních rovnic důležité pro aplikace. 

Od ledna 1965 vychází v nakladatelství Academie Press, New York and London nový časopis 
Journal of Differential Equations. Časopis bude vycházet čtvrtletně, předplatné (pro ús' ívy) je 
$ 15,00, vedoucím redaktorem je J. P. La Salle. Tento časopis je pokračováním sbornou Con-
tributions to Differential Equations. Je věnován teorii a aplikacím diferenciálních rovnic a je určen 
nejen matematikům, ale i fysikům, technikům a pracovníkům dalších oborů. Budou uveřejňovány 
práce o obyčejných diferenciálních rovnicích, parciálních rovnicích, funkcionálních rovnicích, 
stochastických diferenciálních rovnicích, matematické teorii regulace, topologické dynamice 
a příbuzných oborech. 
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