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D A L Š Í Z P R Á V Y 

ZEMŘEL PROFESOR Dr. KAREL KOUTSKÝ 

Dne 2. července 1964 zemřel ve věku 67 let RNDr. KAREL KOUTSKÝ, doktor fysikálně matema
tických věd, nositsl vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu", profesor matematiky a deskriptivní 
geometrie na přírodovědecké fakultě University J. E. Purkyně v Brně, čestný člen JČMF. 

Profesor Koutský pracoval vědecky v oboru topologie, teorie čísel, elementární geometrie, 
historie a ideologie matematiky. V těchto oborech vychoval řadu vědeckých pracovníků* Zhod -
nocení jeho vědeckého díla bude zařazeno do některého z nejbližších čísel Časopisu pro pěsto
vání matematiky. 

Redakce 

OSLAVA 400. VÝROČÍ NAROZENÍ GALILEO GALILEI 

Letos uplynulo 400 let od narození významného vědce 16. —17. století a předního badatele 
v oblasti přírodních věd, GALILEA GALILEI. Na slavnostním zasedání uspořádaném při této příleži
tosti Historickým ústavem, Komisí pro dějiny přírodních, lékařských a technických věd, Jednotou 
čs. matematiků a fyziků, Čs. astronomickou společností ČSAV společně s Karlovou universitou, 
Čs. komisí pro spolupráci s UNESCO, Čs. společností pro mezinárodní styky, Čs. výborem ob
ránců míru a Čs. společností pro šíření politických a vědeckých znalostí byl zhodnocen význam 
Galileův pro vědu tehdejší i současnou. 

Po úvodním slově akademika J. MACKA, který nastínil charakter doby, v níž Galileo žil a tvořil, 
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promluvil J. ŠMOLKA O fyzikálním díle Galilea Galiei. Po stručné zmínce o jeho životě a literární 
práci se přednášející zabýval významem Galileova díla pro jednotlivá fyzikální odvětví — zvláště 
zdůraznil jeho přínos v oblasti dynamiky, kde se Galileo svým systematickým studiem některých 
jevů (zejména volného pádu a isochronismu kyvadla) stává zakladatelem tzv. galileovské dyna
miky; v souvislosti s jeho astronomickou prací připomněl i Galileův princip relativity. Jedním 
z hlavních rysů Galileova díla je pak důraz položený na pokus a vytvoření tzv. galileovské experi
mentální metody. 

Přednáška Z D . HORSKÉHO o díle Galilea Galilei ve vývoji astronomie zhodnotila význam jeho 
průzkumu oblohy dalekohledem, který jej vedl zároveň ke snaze přesvědčivě a důsledně dokázat 
správnost heliocentrického názoru; jeho nová koncepce studia vesmírných těles je pak nástupem 
cesty ke gravitační teorii, která byla dovršena v díle Newtonově. — Prof. L. ZACHOVAL se ve své 
přednášce zabýval vztahem Galileova díla k dnešní přírodovědě. Vytvořením základních pracov
ních metod se stal Galileo jedním z tvůrců moderní přírodovědy a svým vztahem ke společnosti 
vzorem vědeckého pracovníka vědomého si společenského významu vědy. 

Oslavy se zúčastnila řada našich významných pracovníků vědeckých i kulturních, byl přítomen 
rovněž italský velvyslanecký rada markýz J. Rossi LONGHI, který také pozdravil účastníky. Pořad 
slavnosti byl doplněn hudebními dobovými skladbami, které předneslo komorní sdružení Came-
rata nova. 

Dagmar Ledrerová, Praha 

K PADESÁTINÁM AKADEMIKA STEFANA SCHWARZE 

Dne 18. května 1964 se dožil padesáti let akademik ŠTEFAN SCHWARZ, profesor matematiky 
na Slovenské vysoké škole technické. K tomuto významnému výročí propůjčil president republi
ky akademiku SCHWARZOVI za mimořádné úspěchy ve vědecké práci Řád práce. Svého jubilea 
se dožívá akademik SCHVARZ Uprostřed velkého díla, které již Slovensku pro rozvoj matematiky 
vykonal a dále koná v plném rozvoji svých tvůrčích sil. Akademik Schwarz je jedním z před
ních budovatelů teorie pologrup. Práce z tohoto oboru mu získaly širokou známost ve světě. 
Svědčí o tom četná pozvání do zahraničí, v poslední době velká cesta do Spojených států na pozvá
ní některých amerických univerzit. V poslední době studuje s velkým úspěchem topologické polo-
grupy. Jeho vynikající vědecká práce byla odměněna udělením státní ceny Klementa Gottwalda 
v roce 1955. Na Slovensku vychoval velký počet žáků, z nichž někteří zaujímají již čelná místa 
v našem vědeckém životě. 

Blahopřejeme akademiku Schwarzovi k jeho vyznamenání a k jeho velkému vědeckému 
i učitelskému dílu a přejeme mu mnoho dalších úspěchů při práci na rozvoji československé 
matematiky. 

Redakce 

JMENOVÁNÍ PROFESORŮ MATEMATIKY 

K 1. srpnu 1963 jmenoval president republiky ČSSR docenta dr. MIROSLAVA NOVOTNÉHO 
CSc a docenta dr. FRANTIŠKA ŠIKÁ CSC profesory pro obor matematiky na přírodovědecké 
fakultě university J. E. Purkyně v Brně, dr. VÁCLAVA ŠTĚPÁNSKÉHO profesorem matematiky na 
hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě a docenta dr. KARLA SVOBODU 
zástupcem profesora pro obor matematiky na přírodovědecké fakultě university J. E. P. v Brně-

Redakce 
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• • - PŘEDNÁŠKY A DISKUSE 

Pořádané JČMF, matematicko-fysikální fakultou KU a Matematickým ústavem ČSAV v Praze 

Přednášky s diskusemi se konají zpravidla vždy v pondělí v 17 hodin na Matematicko-fysikální fa* 
kulte KU, Sokolovská 83 (posluchárna K1), Praha 8 —Karlín. 

27. 1. 1964: J. J. Kohn (Brandeis Univ., USA): Over determined systems of partial differential 
equations. 

12- 3.1964: P. Zaragija (univ. Tbilisi): O některých výsledcích v teorii diferenciálních rovnic, 
16. 3.1964: A. Švec: Souvislosti mezi algebraickou topologií a diferenciální geometrií. 
23. 3.1964: P. Starke (Humboldt Univ.): Die Imitation von endlichen Automaten in Kleeneschen 

Nervennetzen. 
Redakce 

UPOZORNÉNÍ 

Upozorňujeme čtenáře, že Státní knihovna ČSSR — Universitní knihovna v Praze, vydává bd 
ledna 1964 bibliografické časopisy Novinky literatury — Přírodní vědy ve čtyřech specializova
ných řadách: 

1. matematicko-fyzikální (matematika, fyzika, geodézie, topografie, teoretická geofyzika, 
astronomie), 

2. chemická, 
3. geologicko-geografická (geologie, užitá geofyzika, meteorologie, zeměpis, kartografie), 
4. biologická. . . . 
Časopisy přinášejí výběr novinek zahraniční knižní přírodovědecké literatury z vědeckých 

knihoven ČSSR a některých dalších knihoven. Bibliografické záznamy jsou z části anotované. 
Řady vycházejí 1 Okřát ročně, předplatné pro řadu :matematicko-fyzikální a geologicko-geogra* 
fickou činí 30,— Kčs (rozsah čísla 48 stran), pro řadu chemičkou a biologickou 20,— Kčs (rozsah 
čísla 32 stran). 

Objednávky a předplatné přijímá Poštovní novinový úřad — ústřední administrace PNS, 
Jindřišská 14, Praha 1. Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. 
Objednávky dó zahraničí vyřizuje Poštovní novinový úřad — vývoz tisku, Štěpánská 27, Praha L 

Časopis pro pěstování matematiky, Ročník 89 (1964). — Vydává Československá akademie věd 
v Nakladatelství ČSAV, Vodičkova 40, Praha 1 — Nové Město, dod. pú 1. — Redakce; Mate* 
matický ústav ČSAV, Žitná 25, Praha 1, dod. pú 1, telefon 24 11 93. - Vychází čtvrtletně* -
Roční předplatné Kčs 48,—, cena jednotí, sešitu 12,— Kčs (cena pro Československo); $ 8,—; 
£ 2/17/— (cena v devisách). — Tiskne Knihtisk, n. p. závod 5, Rudé armády 171, Praha 8 — 
Libeň-Kobylisy, dod. pú 8. — Rozšiřuje Poštovní novinová služba, objednávky a předplatné 
přijímá PNS. — Ústřední expedice tisku, administrace odborného tisku, Jindřišská 14, Praha 1. 
Lze také objednat u každé pošty nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje P N S — 

ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. 

Toto číslo vyšlo v srpnu 1H64. 
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