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Konečně budiž uvedena elementární učebnice „Základy statistiky" sepsaná 
společně s akademikem Novákem a dr. Bobkem a vydaná v r. 1950. 

Již z uvedeného přehledu Jankovy publikační činnosti je patrno, že obor 
jeho působnosti se neomezoval na vysokou školu. Byl aktivním členem v celé 
řadě vědeckých společností. Janko se účastní pracemi a diskusními příspěvky 
mezinárodních kongresů aktuárských a statistických, a to v Londýně r. 1927, 
ve Stockholmu 1930, v Římě 1934, v Paříži, Ženevě, Berlíně, Drážďanech, 
Stuttgarte. V r. 1947 byl na studijní cestě v USA. Účastnil se tehdy statistic
kého kongresu ve Washingtonu, sjezdu pro matematiku a matematickou sta
tistiku v Yale, přednášek na Columbijské universitě v New Yorku a na univer
sitě v Princetonu. 

Významné místo v Jankově činnosti náleží též jeho dlouholeté úspěšné čin
nosti pedagogické a jeho trvalému úsilí o reorganisaci studia pojistné matema
tiky na Vysoké škole speciálních nauk. Výsledkem této snahy byla přeměna 
původního dvouletého studia na čtyřleté studium statistického inženýrství 
v r. 1946. 

Již z běžného přehledu Jankovy rozsáhlé a mnohostranné činnosti vědecké, 
který jsem předvedl v lapidárních tazích, rýsují se dostatečně ostře význačné 
charakteristické znaky Jankovy osobnosti: Je to především veliká a vytrvalá 
píle v práci, kterou Janko nekoná isolovaně od společnosti, nýbrž v těsném a ši
roce založeném styku s vedoucími osobami a institucemi veřejného hospodář
ského života za tím cílem, aby zaměřil svoji práci správným směrem. Jako 
další charakteristický rys vidíme u Jánka silně uplatňovanou trvalou snahu po 
harmonickém spojení theorie s aplikací, zejména spoluprací při technickém 
zdokonalování výroby. Konečně neméně význačná je Jankova snaha po dosa
žení co nejvyšší úrovně ve svém oboru a to neúnavným doplňováním vědomostí 
nezbytných k udržení se na této úrovni. Janko nezůstává nikdy stát ve vědec
kém vývoji, neoddává se žádnému odpočinku v tomto směru. Tento úkol není 
právě snadný, uvážíme-li počáteční úroveň u nás po první světové válce a trva
lý, časem překotný vývoj matematické statistiky a jejích aplikací. 

Ladislav Truksa, Praha. 

MATOMATICKÝ ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD 

Akademik Eduard Čech byl presidiem Československé akademie věd dnem I. ledna 1954 
na vlastní přání zproštěn funkce ředitele Matematického ústavu ČSAV, aby se plně mohl 
věnovat práci vědecké. J e známo, že založení a organisační a vědecké vybudování tohoto 
ústavu je z největší ěásti dílem akademika E. Čecha. Presidium ČSAV vyslovilo proto při 
této příležitosti akademikovi Ed. Čechovi vřelý dík za velmi obětavou péči, kterou ústavu 
doposud věnoval, a žádá ho o další spolupráci. 

Presidium ČSAV jmenovalo současně prof. dr. Vladimira Knichala od 1. ledna 1054 
ředitelem tohoto ústavu. Redakce. 
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PŘEDNÁŠKY A DISKUSE V MATEMATICKÉ OBCI PRAŽSKÉ 

10. 12. 1953. Heinrich Grelt, profesor matematiky na Humboldtově" universitě v Berlíně: 
* O theorií ideálů I . 

11. 12. 1953. Heinrich Qrell, profesor matematiky na Humboldtově universitě v Berlíně: 
O theorií ideálů I I . 

14. 12. 1953. Eduard Čech: Oskulaění kvadriky s daným středem. 
16. 12. 1953. Diskuse o popularísaei matematické statistiky. (Na podkladě návrhu před

nášky ,,Co dává ělověku matematická statistika", který vypracoval 
Jaroslav Hájek). 

4. 1. 1954. Eduard Čech: O záměně proměnných. 
11. 1. 1954. Otakar Borůvka: Matyáš Lerch a jeho dílo. 
18. 1. 1954. Vojtěch Jarník: O Hausdorffově míře. 
25. 1. 1954. Zbyněk Nádeník: O jistých dvojicích ploch. 

SEZNAM MATEMATICKÝCH ČASOPISŮ DOCHÁZEJÍCÍCH 
DO MATEMATICKÉHO ÚSTAVU ČSAV V ROCE 1954 

Acta mathematica (Budapest) 
Acta math matica (Uppsala) 
Aeta ci ntiarum math maticarum (Sz -

gвd) 
Am гican Journa l of Math matics (Balti-

mor ) 
Am rican Math matical Monthly (Buffalo) 
Anal s d la soci dad ci ntifiea Arg ntina 

(Bu nos Air s) 
Annales d ľuniv rsité d Lyon (Soi nces 

mathématiqu s t astronomi ) (Lyon) 
Annal s d ľ inst i tut d H. Poincaré 

(Paris) 
Annal s univ rsitatis Maria Curí Skło-

dowska (Lublin) 
Annal з d la Société polonais d Mathé-

matiqu (Kraków) 
Annal s acad mia scientiarum Fennica 

(H lsmki) 
Annali d llascuolanorm. up. diPisa (Pisa) 
Annals of math matical Statistics (Balti-

mor ) 
Annals of Math matics (Princeton) 
Applied sci ntifie R s areh (Th Hagu ) 
Arehim d s (Erlang n) 
Ârøћiwuта mechaniki stosowanej (Waгзza-

wa) 
Arkiv fôr Mat matik (Stockһolm) 
Atti d lla Acc. Naz. d i Linc i (Roma) 
Bołl tino d lla Union mat matica Italíana 

(Bologna) 

Bulletin de la Société Mathématique de 
France (Paris) 

Bulletin of the American Mathematical 
Society (Providence) 

Bulletin of the Caleutta Mathematical So
ciety (Calcutta) 

Bulletin de PAcadémie Polonaise des Scien
ces (Warszawa) 

Cahiers Rhodaniens (Lyon) 
Canadian Journal of Mathematics (Toronto) 
Commentarii mathematiei Helvetici 

(Zurich) 
Commentarii mathematiei universitatis Sti. 

Pau li (Tokyo) 
Communications on pure and applied 

Mathematics (New York) 
Compositio mathematica (Groningen) 
Comptes rendus de PAcadémie Bulgare des 

sciences (Sofie) 
Časopis pro pěstování matematiky (Praha) 
Čechoslovackij matematieeskij žurnál 

(Praha) 
Doklady akademii nauk SSSR (Moskva) 
Duke Mathematical Journa l (Durham) 
Elementa (Tidskrift for matematik, fysik 

. och kemi) (Stockholm) 
Enseignement Mathématique (Geneve) 
Ganita (Lucknow) 
Glasnik matematicko-fizički i astronomski 

(Zagreb) 
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Indagationes mathematicae actis quibus 
titulus proceedings of the Section of 
Sciences (Amsterdam) 

Izvestija akademii nauk SSSR, serija ma-
tematičeskaja (Moskva) 

Izvestija akademii nauk SSSR, otd. tech-
ničeskich nauk (Moskva) 

Journal of the Indian Mathematical So
ciety (Poona) 

Journal of the Institute of Actuaries 
(London) 

Journal of the Faculty of Science of 
Hokkaido University (Sapporo) 

Journal of the Institute of Polytechnics 
(Osaka) 

Journal of the Osaka Institute of Science 
and Technology (Osaka) 

Journal of Symbolic Logic (Princeton) 
Kansas Science Bulletin (Kansas City) 
Matematiceskij sborník (Moskva) 
Matematika v škole (Moskva) 
Matematika ve škole (Praha) 
Matematikai lapok (Budapest) 
Mathematík-physische Meddelelser (Ko-

benhavn) 
Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli 

(Wroclaw) 
Mathematica Japonicae (Tokyo) 
Mathematica scandinavica (Kobenhavn) 
Mathematical Gazette (London) 
Mathematical Journal of Okayama Uni

versity (Okayama) 
Mathematics Student (Madras) 
Mathematical Reviews (Providence) 
Mathematical Tables and Aids to Compu

tation (Washington) 
Mathematics Teacher (New York) 
Mathematische Nachrichten (Berlin) 
Mathematische Zeitschrift (Berlin) 
Mechanika (Moskva) 
Memorial de Fartillerie francaise (Paris) 
Nachrichten der Akademie der Wissen-

schaften math.-phys. Klasse (Gottingen) 
Nachrichten der ósterreichischen mathe-

matischen Gesellschaft (Wien) 
Nieuw archief voor Wiskunde (Amsterdam) 
Nordisk matematisk tidskrift (Oslo) 
Nuovo cimento (Bologna) 
Osaka mathematical Journal (Osaka) 
Pacific Journal of Mathematics (Berkley) 

Portugaliae mathematica (Lisboa) 
Prikladnaja matematika i mechanika 

(Moskva) 
Prikladnaja mechanika (Moskva) 
Proceedings of the Cambridge philoso-

phical Society (Cambridge) 
Proceedings, Série A (Amsterdam) 
Proceedings of the American Mathematical 

Society (Menasha) 
Proceedings of the Royal Irish Academy 

(Dublin) 
Proceedings of the London Mathematical 

Society (London) 
Proceedings of the Edinburgh Mathemati

cal Society (Edinburgh) 
Proceedings of the Royal Society (London) 
Quarterly of Applied Mathematics (Pro-

vidence) 
Rendiconti del Seminario matematico della 

Universita di Padova (Padova) 
Rendiconti di instituto matematico Lom-

bardo (Milano) 
Re vista Matematica Hispano-Američana 

(Madrid) 
Revista Universidad National del Tucu-

man (Tucumán) 
Revista Scientifica (Rio de Janeiro) 
Revista de la Union Matematica Argentina 

(Buenos Aires) 
Revista de Faculdade de Ciencias (Lisboa) 
Revista de la sociedad Cubana de Ciencias 

físicas y matemáticas (Habana) 
Revue de la faculté des sciences de 1'Uni-

versité ďlstambul (Istambul) 
Rozprawy matematyczne (Warszawa) 
Sankhya, the Indián Journal of Statistics 

(Calcutta) 
Science Reports (Tokyo) 
Scripta mathematica (New York) 
Sovětská věda. Matematika, fysika a astro

nomie (Praha) 
Studia Mathematica (Warszawa) 
Transactions of the American Mathema

tical Society (Menasha) 
Uspechi matematiěeskich nauk (Moskva) 
Vestnik akademii nauk SSSR (Moskva) 
Vestnik akademii nauk kazachskoj SSR 

(Ahna-Ata) 
Vestnik Moskovskogo universiteta 

(Moskva) 

187 



Vestnik družstva matematicara i fizičara Zastosowania matematyki (Warszawa) 
nar, rep. Srbi je (Belgrad) Zeitsehrift fůr angewandte Mathematik 

Wiskutndige opagven met de oplossingen und Mechanik (Berlin) 
(Groningen) 0 . V. 
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