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SEDMDESÁT P Ě T LET PROFESORA DR QUIDO VETTRA
Nejstarší český historik matematiky, profesor dr QTJTCDO VETTEB, se dožil dne 5. Června*
1956 sedmdesátých pátých narozenin. Významné toto jubileum zastihlo jubilanta p ř i
plném zdraví v čilé vědecké a publikační práci.
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Jubilant je nejmladším synem z osmi dětí. Již jako chlapec n a obecné Škole si oblíbil
dějepisné výklady svých učitelů i četbu historických knih. Tato záliba v historii usměrnila
i uplatnění jeho matematického nadání. V roce 1919 se habilitoval na filosofické fakultě
KU pro dějiny matematiky a tuto habilitaci rozšířil v roce 1924 i pro školu speciálních
nauk při Vysokém učení technickém v Praze a to pro obor matematiky se zvláštním zře
telem k historii matematiky aplikované. V témž roce m u také byl udělen titul mimořád
ného profesora. Po osvobození roku 1945 byl opět pověřen přednáškami z historie mate
matiky na pražských pedagogických učilištích.
Úctyhodná řada kolem 200 článků, pojednání a knih a na 400 recensí prací domácích
i zahraničních vědců-historiků matematiky -— svědčí o neobyčejném pracovním úsilí
a rozsáhlém zájmu tohoto historika matematiky i vzácného pedagoga.
Nejrozsáhlejší jeho práce, kniha „Jak se počítalo a měřilo n a úsvitě kultury" (1926),
přehledný „Úvod do dějin matematiky" (Sborník „ K vyššímu poznání", Praha, 1930)
a „Šest století matematického a astronomického učení n a universitě Karlově v P r a z e "
(Královská česká společnost nauk v Praze, 1953) jsou spolu s ostatními speciálními po
jednáními svědectvím o dokonalé informovanosti i přesné vědecké pracovní metodě pro
fesora Vettra. Nynější své úsilí věnuje k shrnutí svých poznatků a výzkumů z oboru dějin
české matematiky. To dokazuje nejen jmenovaná práce o matematickém učení na Karlově
universitě v Praze, ale i další práce uveřejněné v posledních letech v časopisech našich
i zahraničních, jakož i práce k tisku připravené.
Pilná vědecká a publikační činnost profesora Vettra došla uznání u Četných zahranič
ních i našich vědeckých společností. Těšíme se na jeho další vědecké práce, k jejichž
vytvoření mu přejeme hodně zdraví a radosti z vědeckých úspěchů.
Fr.

Balada, Brno.

OSMÝ MEZINÁRODNÍ SJEZD PRO D Ě J I N Y P Ř Í R O D N Í C H VĚD
Ve dnech 3. až 9. září 1956 konal se ve Florencii a v Miláně 8. mezinárodní sjezd pro
dějiny přírodních věd (8. congresso internazionale di storia delle scienze). Z Českosloven
ska se zúčastnili sjezdu tři delegáti: akademik prof. dr B. NĚMEC, dr J . K O M N ze Státního
geologického ústavu, autor knihy o dějinách našeho hornictví, a pisatel těchto řádků.
První Část sjezdu ve dnech 3. až 7. září konala se ve Florencii a druhá část ve dnech
8. a 9. září v Miláně. Sjezd pořádala Mezinárodní unie pro dějiny přírodních věd (LTJhion
internationale pour Fhistoire des sciences), která organisuje takovéto sjezdy každé t ř i
roky. U příležitosti sjezdu zasedala také Mezinárodní akademie pro dějiny přírodních věd
(L'academie internationale de 1'histoire des sciences), která má své sídlo v Paříži. Sjezdu
se zúčastnilo asi 400 osob, hlavně z Evropy, ale též ze Spojených států a z Asie (Střední
Východ, Čína, Japonsko). Několik málo delegátů bylo i z Kanady a z latinské Ameriky.
Sovětský svaz se zúčastnil sjezdu dvěma delegáty: prof. FIGTJROVSKÝM a prof. ZUBOVÉM.
Z lidových demokracií bylo zastoupeno vedle Československa i Polsko, dvěma delegáty:
prof. BUKOWSKÝM a prof. OLSZEWSKÝM, a pak i Čína.
Sjezdová jednání se konala, jak je to zvykem na mezinárodních vědeckých sjezdech,
na plenárních zasedáních a pak v sekcích. Na plenárních zasedáních byly asi hodinové
přednášky, především z dějin italské vědy. Jako příklad uvádím: G. del Guerra, Vědecká
tradice Pisy; L. Belloni, Objev Agostina Basiho v dějinách živé nákazy (předchůdce
Pasteurův); G. Abetti, Žáci Galilea Gralilei. Kratší vědecká sdělení byla konána v sekcích^
jichž bylo Šest:
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1. Dějiny matematiky, fysiky a astronomie. 2. Dějiny chemie a farmacie. 3. Dějiny
geografie a geologie. 4. Dějiny biologie a medicíny. 5. Dějiny technologie a aplikovaných
věd. 6. Dějiny věd obecně.
Nebylo přirozeně možno úěastnit se zasedání všech sekcí, které se obyčejně konaly
společně. Proto se omezím n a vylíčení jednání v 1. sekci a to ještě jen v podsekci pro dě
jiny matematiky. Tato sekce byla totiž rozdělena na tři podsekce: pro dějiny matematiky,
pro dějiny fysiky a pro dějiny astronomie. Ze sdělení v podsekci pro dějiny matematiky
bylo pro nás především zajímavé sdělení Francouze važ. Paula Gittea, který nebyl pří
tomen a jež bylo za něho Čteno. Sdělení mělo název: Les mathématiques et la construction
návale. Byl to stručný přehled aplikace matematiky na stavbu lodí. Od Archimeda až do
začátku 18. stol. byla rozřešena řada otázek stability plovoucích předmětů. Tyto vý
sledky byly však neznámy stavitelům lodí, kteří využívali jen praktických zkušeností
při své práci. Teprve v 18. stol. práce BOUGUERA, BERNOTTLLIHO a EXJLERA pronikly
a byly využívány i v praktické práci v loděnicích. Z dalších prací byly pro praxi podle auto
ra zvláště významné práce FRANTIŠKA JOSEFA GERSTNERA, zakladatele pražské techniky,
o pohybech moře a jejich vlivu na kolébání se lodí. Tyto teoretické práce byly velmi
využívány od polovice 19. stol. v loděnicíeh.
Z jiných sdělení uvedu jen několik jako příklady témat, která se v podsekci vyskyto
vala: Francouzka Mme Quitel přednášela o svých srovnávacích studiích numerace staro
egyptské a aztecké. K. Vogel ze západního Německa přednášel o byzantské matematice.
Mimo jiné uvedl, že již jakýsi Leon v 9. století užíval písmen při popisování obecných
početních postupů. Jeho studie, jak se zdá, byla založena na originálních pramenech.
É a d a příspěvků týkala se novověku. Šlo obyčejně o to, jak pojímal a jak rozvíjel ten
který matematik nějaký matematický problém, nebo šlo o zprávy o nově objevených
neb dosud neprostudovaných dílech různých vědců.
Souhrnně možno říci, že většina příspěvků mela celkem slušnou úroveň. Zabývala se
skutečně, aspoň pokud se týká matematiky, historií vědeckých problémů, a kde referát
jednal o osobách, středem jeho zájmu bylo vždycky dílo osoby, její stanovisko k danému
problému a její příspěvek k jeho řešení. Nevyskytovala se t a m vůbec sdělení taková,
jako n a př. zjištění nějakého bezvýznamného faktu ze života nějakého vědce. Vysloveně
pochybná sdělení slyšel jsem jen dvě. Sdělení Itala 17. Gassiny týkalo se jedné práce
WALLISOVY o Eukleidovi. Cassina ukázal, že důkaz VIII. věty Wallisovy je chybný,
protože 1 užívá implíeite postulátu spojitosti a ukazuje, jak je nutno změnit Wallisovy*
úvahy, aby se staly správnými. To podle mínění pisatele těchto řádků nemá celkem ceny.
Ještě daleko horší byl příspěvek francouzského řádového kněze Francois Russo, n a z v a n ý
„Le pere Saccheri et la théorie des parallěles. Invention, méthode et contenu de son
oeuvre." Sám jsem nemohl být bohužel sdělení přítomen, ale soudě podle výtahu, neřekl
Busso o díle Saceheriho nic nového. Nové a neobvyklé bylo jen hodnocení jeho díla
„Euelides ab omni aevo vindieatus." Ve výtahu stojí: „Veden (t. j . Saccheri) logickou
metodou, kterou vypracoval ve svém dfle Logica Demonstrativa z r. 1697, nejen £e
postavil problém geometrií neukleidovských, nýbrž odhalil i strukturu geometrie řečené
LobaČevského, kterou by bylo spravedlivější nazvat geometrií Saceheriho. Sdělení
ukazuje, jak nedostatečná přesnost v rozboru skutečností geometrických v nekonečnu,
přivedla jej k tomu, aby popřel pravdivost nauky, kterou vypracoval." Každému, k d o
jen trochu zná dílo Saceheriho, které m á t a k vynikající místo mezi pokusy d o k á z a t i
V. postulát Eukleidův, není třeba vykládati, jak jsou tyto závěry falešné. Nemohu se
ubránit dojmu, že celé sdělení bylo především učiněno proto, aby zásluha o objeveni
neukleidovské geometrie byla upřena ruskému matematikovi. Avšak takové sdělení b y l o
jen výjimkou. Ovšem, jak se ani nedalo očekávat, neslyšel jsem žádný příspěvek, k t e r ý
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by si všímal, jak formulování a řešení nějakého vědeckého problému vyrůstalo ze společen
ských a hospodářských podrnínék doby.
Československo je starým, ještě předválečným, členem Unie. N a sjezde bylo přijato
za nové členy několik dalších států. Jsou to podle pořadí došlých přihlášek: Polsko,
Finsko, Spolková německá republika, Sovětský svaz a Čínská lidová republika. Přihlášky
Ěecka a Jugoslávie byly odkázány výboru Unie, nebot tyto státy nesplnily ještě některé
formální podmínky pro přijetí. Jeden stát byl škrtnut ze seznamu Členů, Turecko, pro
dlouholeté neplacení Členských příspěvků.
Sjezd byl znamenitě organisován, takže celý jeho průběh byl naprosto hladký. Do
jednání sjezdu bylo zařaděno několik exkursí: do Pisy, do Vinci, rodiště Leonarda da
Vinci, na astronomickou observatoř v Arcetri. Možno tedy bez jakéhokoli přehánění říci,
že byl naprosto zdařilý.
Chci-li nakonec zhodnotit význam tohoto sjezdu pro nás a ocenit perspektivně význam
příštích sjezdů, mohu to udělat přirozeně jen kuse, neboť jsem mohl být přítomen jen
malé části sjezdových jednání v jedné sekci. Myslím, že je pro nás důležité, abychom n a
tyto sjezdy vysílali naše vědecké pracovníky v dějinách přírodních věd, při čemž by měl
být brán zřetel i na mladší pracovníky v těchto oborech. Unie totiž shromáždila kolem
sebe slušný počet pracovníků o dějinách přírodních věd, lékařství a techniky. Úroveň
prací není špatná, ačkoli v lecčems nutno hledat ještě cestu a orientaci. Nejslabší strán
kou je metodologie práce. K tomu bychom myslím i my mohli něco říci.
Domnívám se, že má význam seznamovat na takovém mezinárodním foru s dějinami
naší vědy a výsledky naší vědecké práce v minulosti. Nemůžeme spoléhat n a to, že si
v cizině všimne po druhé někdo práce takového Gerstnera, a musíme počítat i s tím, že
se objeví takoví páteři Russo, kteří budou úmyslně snižovat naši vědeckou práci. Konečně
je důležité politicky i ideologicky, abychom hájili a propagovali naše koncepce a naše
stanoviska. Bylo by nesprávné stahovat se z tohoto ideového zápasu. Doufám, že v bu
doucnosti naši mladí pracovníci řeknou i po této stránce něco podstatného.
Vladimír Kořmeh, Praha.
IV. S JAZD RAKÚSKYCH MATEMATIKO V VO V I E D N I
V dňoch 17-22. septembra 19*56 konal sa vo Viedni IV. sjazd rakúskych matematikov.
Na sjazde sa zúčastnilo viac ako 350 účastníkovztýchto 25 štátov: Belgicko,Velká Británia,
Československo, Dánsko, Finsko, Francúzsko, Gřécko, Holandsko, Itália, Juhoslavia,
Madarsko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Sovietský svaz, Spojené státy americké,
Sudan, Španielsko, Švajciarsko, Švédsko, a Turecko.
Rakúskych účastníkov bolo iba niečo výše 60, takže sjazd mal vyslovené charakter
medzinárodného kongresu. Táto okolnost bola usporiadateTmi sjazdu už vopred zdórazňovaná. Rakúski matematici sa tým snažili zachovat tradíciu zo salzburského sjazdu
z roku 1952.
Československo zastupovalo 7 delegátov a to: Člen koresp. ČSAV OTAKAR BORŮVKA,
člen koresp. ČSAV ŠTEFAN SCHWARZ, prof. VTAZ R U D O L F PISKA, Brno, doc. dr MIROS
LAV NOVOTNÝ, Brno, dr MIROSLAV FIEDLER, dr

OTTO VEJVODA, dr VLASTIMIL P T Á K ,

pracovníci Matematického ústavu ČSAV v Prahe.
Sovietský svaz bol zastúpený štvorčlennou delegáciou vedenou akademikom P . S.
ALEXANDROVOM. Polskí matematici boli zastupení 5-člennou delegáciou. Velmi početná
bola maclarská delegácia, ktorá malá 23 členov a delegácia juhoslovanská s 18 účastníkmi.
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Sjazd bol zahájený v pondelok 17. septembra v aule viedenskej univerzity predsedont
Rakúskej matematickej spoločnosti prof. A. DUSCHEKOM. Uvítací preslov mali zastupca
Ministerstva školstva a osvěty a zastupca města Viedne.
J?ráce sjazdu boli rozdělené do 5 sekcií a t o : I. Algebra a teória čísel, I I . Analýza, I I L
G-eometria, IV. Aplikovaná matematika, V. Základy matematiky a história matematiky.
Práce I I . a I I I . sekcie prebiehali paralelné v dvoch pododdeleniach.
Na sjazde odznelo (podlá oficialného programu) 22 V referátov, z ktorých každý mal
rozsah 20—30 minut. Z toho v sekcii I 42 referátov, v sekcii I I 74 referátov, v sekcii I I I
59 referátov, v sekcii IV 39 referátov, v sekcii V 7 referátov.
Československí účastníci přednesli 6 referátov. V I. sekcii Št. Schwarz, O existencii
invariantných mier na kompaktných pologrupáeh a M. Novotný, O aditivně iredueibilných elementoeh a aditívnych bázach vo svázoch. V sekcii I I O. Borůvka, O zovšeobecnení
viet o jednoznačnosti integrálov diferenciálněj rovnice y' = f(az, y) a V. Pták, Banachova
veta o spojitosti inverzného operátoru vo vektorových topologických priestoroeh. V I I I .
sekcii M. Fiedler, O pravoúhlých ii-simplexoch a iných otázkách geometrie simplexov..
V sekcii IV O. Vejvoda, O odhadu chyby při Runge-Kuttovom vzorci.
Z velkého poctu prednáŠok je tažko vyzdvihnut najddležitejšie a najzaujírnavejšíe*
Snažili sme sa, aby sme rovnoměrné — a to každý podlá vlastného zaujmu — navštěvo
vali všetky sekcie. Všeobecné sa napr. vysoko hodnotili přednášky prof. Pólyu v sekcii
IV n a tému „Dokázané a nedokázané vety z teorie kmitania m e m b r á n " a přednáška
akademika Alexandrova: „O zovšeobecnení Kantorovej definície súvislosti množin".
Účastníci sjazdu mali vopred k dispozícii sjazdový materiál obsahuj úci — okrem
řného — výtah zo všetkých ohlášených referátov. Po referátoch sa rozprúdili debaty,,
ktoré pokračovali v radě súkromných rozhovorov a plodných diskuzií v „kuloároch".
Podrobný program sjazdu, zoznam účastníkov a podrobnejšie výtahy z referátov vyjdu
ako zvláštně číslo časopisu Internationale Mathematische Nachrichten.
Československá delegácia prehlbila a rozšířila svoje styky s celým radom zahraničných matematikov a nadviazala rad nových vzájomných vztahov.
Sjazd bol výborné organizovaný. Nikde nebolo vidiet najmenšiu medzeru v organizáciL
So sjazdom bol spojený rad spoločenských událostí. Vedúci jednotlivých delegácií
a niektorí další účastníci boli v pondelok večer 17. sept. pozvaní k ministrovi školstva
a osvěty. Niektorí členovia boli pozvaní na oběd Rakúskou matematickou spoločnostou.
Všetci účastníci mali možnost zoznámit sa s novými význačnějšími stavbami a zariadeniami města Viedne. Vo štvrtok 20. sept. podnikli všetci účastníci zájazd n a Senimering*
Po skončení sjazdu boli usporiadané exkurzíe po Rakúsku, ktorých sa zúčastnil v e l k ý
rad význačných matematikov. Je prirodzené, že i behom týchto spoločenských událostí
pokračovali odborné rozhovory.
Oficiálně zakončeme sjazdu bolo v sobotu večer na zvláštnej recepcíi usporiadanej
meštanostom města Viedne. Tu prehovoril najstarší účastník sjazdu prof. DENT/OTT
(Paříž), ďalej zástupci německéj a talianskej delegácie (ako naj váčších delegácií) a konečné
juhoslovanský zastupca menom všetkých ostatných zahraničných hostov.
št. Schwarz,

Bratislava-

VĚDECKÉ ZASEDANÍ BULHARSKÝCH MATEMATIKŮ
Zasedání se konalo v Sofii po pět ční od 10. do 14. října 1956; předseclou zasedání b y l
akademik L. ČAKALOV. Zasedání bylo zahájeno presidentem bulharské akademie věd,
akademikem TODOBEM PAVLOVEM. Jeho obsažný úvodní projev obsahoval ř a d u závaží
ných myšlenek o úloze a možnostech vědy při upevňování světového míru a při rozvíjeni
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mezinárodní spolupráce i o specifickém charakteru matematiky. Na programu byla pak
přednáška akademika N. OBBEŠKOVA o rozvoji a současném stavu matematiky v Bul
harsku.
Další dny, od 11. do 14. října, byly cele vyplněny sjezdovými zasedáními. Bulharští
matematikové nazvali tento sjezd skromně „vědeckým zasedáním", byl t o však skutečný
sjezd jak svým rozsahem, t a k i počtem a kvalitou vědeckých příspěvků. Z ciziny se
účastnilo sjezdu celkem 19 matematiků: ze Sovětského svazu S. L. SOBOLEV, A. G.
POSTNIKOV a A. V. BICADZE, z Československa J . JAKUBÍK a V. JABISTÍK, Z Číny BUCHIN

Su^a WEN-TSTJM-WU, Z Francie A. DENJOY, Z Jugoslávie S T . BELINSKI, Z Maďarska
L. FUCHS, F . TÓTH a O. VABGA, Z Německé demokratické republiky H . GBELL a R.
REISSIG, Z Polska K. BOBSUK a W. STEBPIŇSKI, Z Rumunska K. CALUGABEANU, C H .

GHEOBGHIEV a G. MOISIL. Vedle zahajovacího zasedání se konala plenární zasedání ještě
dne 11. a 14. října dopoledne. Ostatní zasedání byla rozdělena do dvou sekej; v druhé
byla geometrie a aplikace matematiky, ostatní matematika byla v první sekci. Celkem
se konalo 12 přednášek v plenu, 28 v 1. sekci a 25 v 2. sekci. Oba českoslovenští zástupci
zasedali v 1. sekci, jak t o odpovídá jejich zaměření; mohou proto o zasedáních druhé
sekce říci jen málo.
Přednášky přinesly mnoho zajímavého. Z hostí přednášel Sierpiúski o výsledcích svých
a svého žáka Schinzela v elementární theorii čísel; Postnikov o problémech aditivní theorie
čísel s rostoucím počtem sčítanců, o rozdělení zbytků exponenciální funkce modulo
1 a o neúplném systému zbytků; Jarník o lineárních diofantických aproximacích. Grell
přednášel o struktuře okruhů v algebraických tělesech, Fuchs o universálních obrazech
Ábelových grup, Jakubík o grafickém isomorfismu struktur a multistruktur. Z analysy
přednášel Sobolev o okrajových problémech eliptických rovnic s obecného hlediska, které
jím bylo zavedeno do theorie parciálních rovnic; Bicadze přednášel o systému rovnic
eliptických a „silně eliptických" a o smíšených parciálních rovnicích. Moisil pojednal
o monogenních funkcích ve smyslu Feodorově a o aplikaci na problém rovinné pružnosti,
Calugareanu o násobnosti (valence) riemannovských oblastí v rovině, Denjoy o zobecnění
jedné funkce Minkowského, souvisící s pravidelnými řetězovými zlomky. Beissig měl
sdělení o samobuzených kmitech. O diferenciální geometrii prostorů s areální metrikou
přednášel Buchin Su; Gheorghiev přednášel o diferenciální geometrii vektorových polí
a o komplexech přímek s konstantní křivostí, Belinski o polárně adjungovaných sféric
kých křivkách, Varga o zobecněných Riemannových normálních souřadnicích; Wen-Tsum
Wu měl sdělení o vnoření polyedrů do eukleidovských prostorů. Tóth přednášel o extremálních vlastnostech regulárních polyedrů. Z oboru topologie přednášel Borsuk o theorii
retraktů.
Pro zahraniční hosty byla ovšem zvláště poučná sdělení bulharských matematiků,
která poskytla zajímavý pohled na současné matematické dění v Bulharsku, neboi zde
vedle osobností, jejichž vědecký profil je všeobecně znám, vystoupila v značném počtu
bulharská mladá a nejmladší generace. Přehled, který podám, bude ovšem značně jedno
stranný, ježto, jak jsem již řekl, účastnila se československá delegace pouze zasedání
první sekce, takže o druhé sekci ví pouze tolik, kolik je obsaženo v tištěných résumé.
Jednotlivé obory matematiky byly číselně v přednáškách bulharských matematiků
zastoupeny asi takto: Theorie čísel 3, algebra 1, analytické funkce 2, diferenciální rovnice
obyčejné 2, funkcionální analysa 8, geometrie 6, pravděpodobnost 2, mechanika a thermodynamika 9, ostatní aplikace 2.
V theorii čísel referoval akademik Obreskov o svých dalších pracích z theorie diofan
tických aproximací, další sdělení se týkala řešitelnosti diofantické rovnice F(x, y) = 0
(F polynom) a věty o prvoideálech 1. stupně. Sdělení z algebry se týkalo symetričnosti
jedné matice z thermodynamiky. Sdělení z theorie analytických funkcí se týkala prostých
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funkcí (akademik Čakalov) a mocninných řad, které mají konvergentní kružnici za při
rozenou hranici. Sdělení o diferenciálních rovnicích se týkala některých rovnic, řešitel
ných kvadraturami. Diferenciálních rovnic se ovšem týkala mimo to ještě četná sdělení
z aplikací matematiky. Nápadný byl velký počet sdělení z funkcionální analysy. Jde
o skupinu mla,dých matematiků, soustředěnou okolo prof. J . TAGAMLICKÉHO. Prof. Tagamlicki sám měl sdělení o „kuželíeh' c ve funkcionální analyse a o „ireducibilních bodech"
kuželů. V jeho pracích i v pracích jeho žáků se zračí snaha pěstovat funkcionální ana^
lysu v těsném sepětí s problematikou klasické analysy. Proto by bylo možno zařadit
některá z těchto sdělení též do různých oborů klasické analysy. Dobrým předpokladem
pro vytvoření školy právě s tímto zaměřením byly jistě dřívější práce akademiků Čakalova a Obreškova z analysy reálných funkcí. Z geometrických přednášek čtyři byly věno
vány přímkovým útvarům (zborcené plochy, kongruence, komplexy), jedna novému
způsobu zavedení orientace v trojrozměrném projektivním prostoru, jedna deskriptivní
geometrii n-rozměmého prostoru. Sdělení z theorie pravděpodobnosti se týkala distri
bučních funkcí. Pokud se týče aplikací matematiky (zvláště n a mechaniku a thermodynamiku), m á bulharská matematika dobrou tradicí díky pracím akademiků POPOVA
a CENOVÁ. V jedné z plenárních schůzí vyložil Popov svou theorii ireversibilních thermodynamickýeh procesů, Cenov přednášel o rovnicích analytické dynamiky. Několik sdělení
se týkalo diferenciálních rovnic složených kyvadel.
Z tohoto přehledu je patrno, že se bulharská matematika rozvíjí v různých směrech;
kvalita příspěvků byla velmi dobrá. Také je ovšem patrno, že některé obory jsou pěsto
vány se značnou intensitou, jiné zůstávají poněkud stranou. To je ostatně nevyhnutelné
všude, snad kromě početně největších národů. Tato jistá nerovnoměrnost rozvoje v jed
notlivých oborech vědy u různých národů je jednou z četných příčin, které. Činí t a k nalé
havou mezinárodní vědeckou spolupráci. Bulharští matematikové — a také vědečtí
pracovníci z jiných oborů, pokud jsem s nimi mluvil — si velmi přejí další rozvoj styků
s československými vědci; podle mého rmnění by byl prospěšný pro obě strany.
Organisace sjezdu byla vzorná, přijetí zahraničních hostí a celé ovzduší sjezdu výji->
mečně přátelské. Po sjezdu ztrávili zahraniční účastníci ještě několik dní výlety po Bul
harsku, kde se seznámili s krásami bulharské přírody, s památkami bulharských dějin
i s prací a úspěchy bulharského lidu. Naši hostitelé se vyznamenali po stránce vědecké,
organisační i společenské, a účastníci si odnášejí ze sjezdu nejlepší vzpomínky.
Vojtěch Jarník,

Praha.

NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH MATEMATIKŮ V ČSR
Koncem srpna 1956 navštívil Matematický ústav ČSAV maďarský m a t e m a t i k
G. A D L E B , vědecký pracovník Matematického ústavu maďarské akademie věd. Prohlédl
si ústav a navštívil Ústav matematických strojů, kde si prohlédl Čsl. matematické stroje.
Na své cestě n a IV. kongres rakouských matematiků ve Vídni zastavila se v Praze ve
dnech 13.—16. září dr E. SCHWARZOVÁ, vědecká pracovnice Matematického ú s t a v u ně
mecké akademie věd v Berlíně. Navštívila Matematický ústav ČSAV, prohlédla si Ústav
matematických strojů ČSAV a seznámila se s prací matematických kateder Vysokého
učení technického.
Ve dnech 27. —30. září 1956 navštívil Prahu prof. dr E. WEINEL, ředitel Ú s t a v u apli
kované matematiky University v Jeně, s chotí. Prof. Weinel prohlédl si Prahu a navštívil
Matematický ústav; v diskusi s předními vědeckými pracovníky ústavu byly porovnány
zejména zkušenosti obou ústavů v oboru matematických aplikací.
I. Babuška,
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Praha.

V polovině září navštívil katedry matematiky ČVUT prof. dr WLADIMIERZ WRONA,
vedoucí katedry matematiky Akademie báňské a hutní v Krakově. Prof. Wrona se
informoval o práci pedagogické a odborné na katedrách a prohlédl si práce studentů
a pohovořil s učiteli. Při té příležitosti bylo dohodnuto, že si katedra matematiky Aka
demie báňské a hutní v Krakově a katedra matematiky fakulty inženýrského stavitelství
ČVUT vymění vědecké pracovníky na kratší (3 až 6 denní) reciproční pobyt a že obě
katedry si budou podávat trvale informace o práci pedagogické i odborné a vyměňovat
příležitostně publikace.
Prof. W. Wrona přednášel dne 17. září 1956 v Matematické obci pražské na terna
„O anholomních systémech".
V přednášce nejdříve informoval účastníky o vědecké práci krakovských matema
tiků a potom promluvil o své dřívější práci v oboru diferenciální geometrie anholonomních
systémů.
(y')t
(v")
Jsou-li Q^,y,, Q%",y„ t. zv. relativní anholonomní útvary a platí-li, že všechny jejich
složky identicky vymizí, pak říkáme, že systémy (y')» (y") jsou ekvianholonomní. Sou
řadnicové systémy tvoří třídu takových ekvianholonomních systémů.
Přednášející se zabýval otázkou, existují-li další takové třídy. Odpověď je kladnáPodrobný text práce autor připravuje pro tisk v některém našem časopise.

\

F. Vyčichlo, Praha.

Ve dnech 11. října až 1. listopadu 1956 dleli v ČSR na studijní cestě vědečtí pracovníci
oddělení aplikované matematiky Výzkumného ústavu pro matematiku Německé aka
demie věd v Berlíně dr GISELE REISSIGOVÁ a HELMTJT TETELE. Za svého pobytu navští

vili některá pracoviště ČSAV a ministerstva zdravotnictví v Praze a dva výzkurnné
ústavy v Brně, kde studovali metody matematické statistiky u nás používané. Oba hosté
seznámili též pracovníky oddělení matematické statistiky MI? ČSAV s prací skupiny
matematické statistiky při oddělení aplikované matematiky Výzkumného ústavu p r o
matematiku Německé akademie věd.
Jaromír Abrham, Eva Setinová, Praha.

OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ
KANDIDÁTŮ MATEMATICKO-FYSIKÁLNÍCH VĚD
N a p ř í r o d o v ě d e c k é f a k u l t ě MU v Brně obhájil dne 10. října 1956 dr Karel Qulíh
disertační práci „Theorie zobecněných konfigurací (sestav)" a dne 14. listopadu 1956
doc. dr Miroslav Novotný práci „O representaci částečně upořádaných množin".
N a m a t e m a t i c k o - f y s i k á l n í f a k u l t ě K U v Praze obhájil dne 18. října 1956 prom.
matematik Václav Dupač práci „O Kiefer-Wolfowitzově stochastické aproximační
methodě".
P ř i M a t e m a t i c k é m ú s t a v ě ČSAV v Praze obhájili dne 25. října 1956 disertační
práce tito kandidáti matematicko-fysikálních věd:
Olga Pokorná práci „Řešení soustav lineárních algebraických rovnic — přehled a srov
návání method";
Jiří Sedláček práci „O konečných orientovaných grafech";
doc. dr Karel Rektorys práci „Stanovení teploty v přehradě při působení vnitmíctt
zdrojů tepla".
Redakce.
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P Ř E D N Á Š K Y A DISKUSE V MATEMATICKÉ OBCI PRAŽSKÉ
V matematické obci pražské pokračovaly opět od začátku studijního roku 1956—57
pravidelné pondělní přednášky a diskuse (od 17 hod. 15 minut), které pořádá Matematický
ústav Československé akademie věd spolu s Jednotou československých matematiků.
Konaly se t y t o přednášky s diskusemi:
17. 9. 1956: Vladimierz Wrona, Kraków, O anholonomních systémech.
15. 10. 1956: Jeno Szep, tJber eine neue Erweiterung von algebraischen Strukturen.
22. 10. 1956: Josef Novák a I . Babuška, Třetí všesvazový sjezd matematiků.
24. 10. 1956: Anežka Žaludová, Konference matematických statistiků v Nottinghamu
1956.
29. 10. 1956: Anton Kotzig, Súvislost a pravidelná súvislost v grafoch.
5. 11. 1956: Jan Kořán a Vladimír Kořínek, O kongresu Mezinárodní unie pro dějiny
přírodních věd ve Florencii v září 1956.
12. 11. 1956: Jan MaHk, Dirichletova úloha.
21. 11. 1956: Jaroslav Hájek, O theorii výběrových šetření.
26. 11. 1956: Ladislav Bieger, O nenormálních modelech aritmetiky přirozených Čísel.
3. 12. 1956: Jaroslav Kurzweil, O spojité závislosti na parametru a jistých zobecněních
v theorii obyčejných diferenciálních rovnic.
10. 12. 1956: Albína Bratvová, Z dějin nejstarší matematiky (referát o Waerdenově
práci Science Awakening) — přednášku pořádala JČMF a komise pro
dějiny přírodních věd a techniky ČSAV.
ČTENÁŘŮM A PŘISPĚVATELŮM
Od letošního ročníku budou se v Časopise pro pěstování matematiky také otiskovat
v omezeném počtu některé příspěvky s textem cizojazyčným spolu se dvěma výtahy,
a) českým, b) cizojazyčným a to ruským, nebude-li psán text článku rusky, nebo v opač
ném případě s resumé v jiném světovém jazyku.
O tom, zda článek bude uveřejněn a zda bude otištěn v jazyku českém (slovenském)
příp. cizím rozhoduje po provedeném recensním řízení redakční rada.
K článkům s t e x t e m českým resp. slovenským budou zpravidla připojena dvě cizo
jazyčná resumé, jedno ruské a druhé v jiném světovém jazyku.
*
Pro úpravu textu článků, které autoři posílají redakci, poznamenáváme:
1. N a začátku každého článku se v časopise tiskne t . zv. sunto, což je k r á t k á asi ve
2—3 větách vyjádřená charakteristika příspěvku. Tyto charakteristiky se dále pak pra
videlně otiskují v niezmárodním. časopise Hexocn. Mař. JKypHaji (Czechosl. Math. Journal)
pro informaci ciziny (v jazyce ruském a anglickém).
2. Citovaná literatura, číslovaná obvykle [ I ] , . . . , se uvádí souborně na konci Článku
(sovětská literatura azbukou) a příslušné odkazy se v textu označují pouze čísly [ 1 ] — .
3. Obrázky mají autoři, pokud je dodávají sami, popisovat normalisovaným písmem
(skloněným) podle šablony a to nejlépe perem číslo 5 (výška písmen 5 mm) pro repro
dukci ve zmenšení 1 : 2 .
*
Oprava. Prof. A. RIÉNYI (Budapešt) nás upozornil, že sdělení „Sur 1'univalence d u
potentiel dans Phydrodynamique", přednesené v I . sekci na IV. sjezdu českosloven
ských matematiků v Praze dne 8. září 1955 a oznámené v Časopise pro pěstování mate
matiky na str. 98, roč. SI (1956), bylo sdělení jeho paní K. RÉNYT. Prosíme, aby si čte
n á ř i uvedené nedopatření laskavě opravili.
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