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LAUREÁTI STÁTNÍ CENY KLEMENTA GOTTWALDA R. 1964 

Dne 30 dubna 1964 byla dr. JAROSLAVU KURZWEILOVI DrSc. udělena Státní cena Klementa 
Gottwalda za vypracování teorie zobecněných diferenciálních rovnic. 

Svou vědeckou dráhu zahájil J. Kurzweil jako žák akademika V. JARNÍKA pracemi z oboru 
metrické teorie diofantických aproximací. Několik prací se týkalo aproximací spojitých funkcí 
definovaných na Banachových prostorech pomocí analytických funkcí. Od r. 1954 se však okruh 
jeho zájmů přenesl natrvalo do teorie diferenciálních rovnic. Byly to v první řadě složité otázky, 
spojené s teorií stability, a to zvláště s tzv. druhou Ljapunóvóu metodou. V této teorii jsou posta
čující kritéria pro stabilitu formulovány pomocí tzv. ljapunovských funkcí. Ve zmíněném období 
se octly v popředí světového zájmu otázky, zda ljapunovské funkce jsou také nutnými podmínka
mi pro stabilitu, a otázky o významu jejich hladkosti pro stabilitu. Těmito problémy se zabývala 
řada významných matematiků, jako např. I. L. MASSERA, K. P. PERSIDSKXT, I. G. MALKIN, N. N. 
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KRASovsKU aj. Práce J. Kurzweila z tohoto oboru — např. „O6 o6pameHHH Bropofí: TeopeMbi 
JlgnyHOBa 06 VCTOH^HBOCTH ABHSKeHHJi", ^ex. MaT. 3K. 6 (84), 1956, 217—259 a 455—484, daly ko
nečnou odpověď v řadě těchto otázek a vyvolaly živou odezvu u nás i v zahraničí. 

Na vznik teorie zobecněných diferenciálních rovnic měla veliký vliv metoda Bogoljubova, tzv. 
metoda přiblížení v průměru, jedna z nejvýznamnějších soudobých metod v teorii obyčejných 
diferenciálních rovnic s nejširším uplatněním. Tato metoda spočívá v tom, že neautonomní 
rovnici x = eX(t, x) nahrazujeme autonomní rovnicí y = eX0(y). Funkci X0(x) obdržíme jako 
průměr funkce X(t, x) přes t při pevném x 

rT 
X0(x) = lim - X(t, x) d t . 

T-+co T J o 

Lze ukázat, že při určitých dalších podmínkách pro funkci X(t, x) bude rozdíl řešení |x(t) — y(t)| 
stejnoměrně konvergovat k nule s e -» 0 na intervalech tygu {0, L/e). I. I. GICHMANN si první 
povšiml toho, že podstata této metody spočívá ve spojité závislosti na parametru. Proti původnímu 
pojetí spojité závislosti na parametru, kdy se požadovalo, aby pravé strany diferenciálních 
rovnic se málo lišily, požaduje se nyní, aby jejich primitivní funkce se málo lišily. 

Teorie zobecněných diferenciálních rovnic vznikla na jedné straně v souvislosti se snahou 
dovésti dále a hlouběji idee Gichmannovy a na druhé straně v souvislosti s tím, že J. Kurzweil si 
uvědomil, že uvedené idee by mohly být základem pro vznik velmi účelného zobecnění pojmu 
diferenciální rovnice s tím, že tento pojem by měl řadu velmi přirozených vlastností, zejména pak 
tu, že limita řešení posloupnosti diferenciálních rovnic by byla opět řešením jisté limitní diferen
ciální rovnice. 

Při definici zobecněné diferenciální rovnice se vychází z integrálního tvaru diferenciálních 
rovnic. 

Naznačím zde definici: Funkce x(t) jest řešením zobecněné diferenciální rovnice áx/át = 
= Dtf(x, t), jestliže pro dostatečně jemná rozdělení t0 = r 0 < | t < rx < ... < ík < rk = tt 

k 

výraz 2 U(x(Ži), T|) — f(x($i), ?i-i)] libovolně přesně aproximuje rozdíl x(tx) — x(t0). Zobec-
i = l 

něná diferenciální rovnice je skutečně rozšířením klasického pojmu diferenciální rovnice. Jestli
že totiž f(x, t) lze vyjádřit jako primitivní funkcif(x, t) = J 0 cp(x, r) ár a cp(x, t) splňuje Carathéo-
doryho podmínky, pak výše uvedená zobecněná diferenciální rovnice je ekvivalentní s diferenciál-? 
ní rovnicí x = cp(x, t). Teorie zobecněných diferenciálních rovnic byla rozvíjena ve dvou růz
ných směrech. Nejprve byla teorie vybudována při těchto předpokladech: Funkce f(x, t) splňuje 
„podmínky hladkosti" 

|]f(*,t2) - / ( * , * ! ) li á » i ( | * 2 - / J ) , 

l|/(*2' ř2) ~/(*2> ř l ) - / ( * i . * 2 ) +/(*l>'l)l l S | | * 2 ™ *i l | <02(\t2 - t±\), 

kde ft>x(n), co2(rj) jsou neklesající funkce splňující 

00 

£ 21co1(2*"i) . co2(2'j) < oo . 
i = i 

Při těchto předpokladech byla odvozena věta o existenci řešení a při poněkud silnějších před
pokladech věta o jednoznačnosti řešení. V celé teorii hraje důležitou roli věta o spojité závislosti 
na parametru, z které plyne, že x(t, e) konverguje stejnoměrně k x(t, 0) na intervalu <(0, Ty 
s e -> 0, jestliže kromě výše uvedených požadavků platí limf(x, t, e) = f(x, t, 0) a x(t, 0) je 

e-+0 

jednoznačně určeno počáteční podmínkou v intervalu <(0, T). 
Na teorii zobecněných diferenciálních rovnic navázali zahraniční i českoslovenští autoři. 

Pro aplikace této teorie má např. význam práce Z. VORLA, kde jsou uvedeny odhady pro rozdíl 
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\x(tté) — *(t, 0)|. Tyto odhady jsou zvláště výhodné, jestliže diferenciální rovnice obsahují 
rychle oscilující členy. 

Zobecněné diferenciální rovnice byly také rozvíjeny při předpokladech 

| | / ( * . h) - / ( * , 'i)H á \Ht2) - h(tx)\ , 
||/(*2> t2) ~f(Xí, t2) -/(X2, t%) +f(Xli tt)\\ á ©(11*2 - X%\\) \h(t2) - h(tx)\ , 

kde h(t) je neklesající, zleva spojitá a jeco(^)~>0 s n-> 0. Také v tomto případě byla laureátem teorie 
hluboce rozpracována. Nová verse předpokladů umožňuje, aby se ve vyšetřované diferenciální 
rovnici vyskytovaly zobecněné funkce (distribuce), např. Diracova funkce. V článku „Generalized 
ordinary differential equations", ^ex. MaT. SK. 8(83), 1958, 360—388, je na základě této teorie 
nalezena funkce x(t), ke které konvergují řešení diferenciálních rovnic 

x=f(x,t) + g(x)<pk(t), 

kde (pk(t) konvergují k Diracově funkci. 
V poslední době se J. Kurzweilovi podařilo rozšířit výsledky teorie zobecněných diferenciálních 

rovnic i pro diferenciální rovnice definované v Banachových prostorech. Tím je umožněno roz
šířit metodu přiblížení v průměru a ostatní metody souvisící se zobecněnými diferenciálními 
rovnicemi na rovnice se zpožděným argumentem a na parciální diferenciální rovnice. 

Právě v posledních výsledcích je obsažen vědecký význam a vitalita teorie zobecněných di
ferenciálních rovnic, která na jedné straně vychází z teorie obyčejných diferenciálních rovnic 
a na druhé straně proniká do některých nelineárních problémů v teorii parciálních diferenciálních 
rovnic. Zároveň přinášejí tyto výsledky mnoho nových problémů a ukazují, že o zobecněných 
diferenciálních rovnicích nelze mluvit jako o uzavřené teorii. 

Uvedená problematika zdaleka nevyčerpává mnohostrannou vědeckou činnost J. Kurzweila. 
Z ostatního je nutno především uvést, že se soustavně a se značnými úspěchy zabývá teorií 
optimální regulace. 

Za mnoho slov vydá vysoké ocenění, které se mu dostalo z pera vynikajících matematiků, J. P. 
LASALLA a S. LEFSCHETZE, kteří v přehledu rusky psané literatury z oboru obyčejných diferen
ciálních rovnic a nelineární mechaniky zařadili práce J. Kurzweila mezi nejvýznamnější. 

J. Kurzweil věnuje mnoho sil spolupráci s pracovníky výzkumných ústavů. V posledních letech 
dochází k pravidelným setkáním techniků a matematiků na semináři J. Kurzweila „O nelineár
ních oscilacích", kde jsou rozebírány některé aktuální problémy techniky. 

J. Kurzweil již po řadu let přednáší na Karlově universitě a byl dobrým učitelem i rádcem 
mnohým mladým matematikům. Zastává i řadu funkcí v organisaci našeho Matematického ústa
vu. Uvedu jen nejdůležitější: Je členem Kolegia matematiky, vedoucím oddělení obyčejných 
diferenciálních rovnic Matematického ústavu ČSAV a je vedoucím redaktorem Časopisu pro 
pěstování matematiky. 

Jménem československých matematiků přejeme J. Kurzweilovi co největší úspěchy jak ve 
vědeckém tak i v osobním životě. 

Ivo VrkoČ, Praha 

Mezi letošními laureáty státní ceny Klementa Gottwalda byla také skupina pracovníků Státního 
výzkumného ústavu tepelné techniky (SVÚTT) vedená dr. ANEŽKOU ŽALUDOVOU. Tato skupina 
byla vyznamenána za vypracování nových matematicko-statistických metod a za jejich aplikace 
při řešení závažných problémů výzkumu a průmyslové výroby. Byla tak oceněna dlouholetá 
práce matematicko-statistického oddělení SVÚTT, které je naším předním pracovištěm v oboru 
průmyslových aplikací matematické statistiky. Vědecké metody kontroly a řízení nacházejí dnes 
stále větší uplatnění, a je tedy jen přirozené, že záslužné a mnohdy přímo průkopnické dílo SVÚTT 
bylo oceněno nejvyšším vyznamenáním. 
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Kromě dr. A Žaludové patří ke skupině vyznamenaných tito další pracovníci SVÚTT: inž. V. 
HORÁLEK, inž. J. HRABÁK, dr. V. KLEGA, dr. B. PARDUBSKÝ, inž. Z. REŽNÝ a Mg. mat. J. SEDLÁ
ČEK. Není zde pochopitelně možné rozebírati podrobně vše, co skupina vyznamenaných ve svém 
oboru vykonala, a proto si tu všimneme jen hlavních problémů udávajících celkové zaměření 
jejich práce. Stručně je můžeme charakterisovat jako problémy statistické kontroly jakosti, 
teorie regulace výroby a některé speciální problémy technické a technologické. 

Otázkám statistické kontroly jakosti výroby je ve SVÚTT věnována od počátku velká pozor
nost. Pracovníci SVÚTT byli jedni z prvních, kdo zaváděli statistické metody do kontroly jakosti 
v našem průmyslu; museli přitom vyřešit i celou řadu závažných otázek teoretických. Byly vypra
covány nové statistické testy pro přejímací kontrolu (A. Žaludová), modely účinnosti statistické 
kontroly výrobků, u nichž se sleduje současně několik znaků jakosti i model přejímací kontroly 
sypkých, tekutých apod. materiálů (V. Horálek). 

Moderní automatizace průmyslové výroby není ovšem myslitelná bez automatické regulace 
výrobních pochodů; statistická teorie regulace výroby patří tedy dnes k nejdůležitějším otázkám 
průmyslových aplikací matematiky. Pracovníci SVÚTT vypracovali vhodné modely regulace 
založené na originální koncepci statistického regulátoru se zpětnou vazbou (J. Hrabák); byla též 
prostudována (v praxi jednoduchá) metoda skupinové regulace založená na porovnávání kon
trolované veličiny s kontrolními mezemi bez přímého měření (Z. Režný). V souvislosti s problémy 
regulace byly řešeny též otázky přesnosti měřicích přístrojů (B. Pardubský, V. Klega), měření 
rovnoběžnosti (J. Hrabák), měření okrouhlosti (V. Klega), měření úchylek ve valivých ložiskách 
(B. Pardubský); k zajímavému teoretickému studiu vedly i otázky měření drsnosti opracováva
ných povrchů (B. Pardubský) a zkoumání struktury materiálů (V. Horálek). Vedle jednotlivých 
problémů statistické kontroly a regulace byly rozpracovány též obecné metodické zásady aplikací 
matematicko-statistických metod v kontrole i v regulaci (A. Žaludová). 

Jednou z velmi důležitých oblastí průmyslových aplikací matematických metod je teorie 
únavy materiálu a s ní souvisící otázky bezpečnosti, resp. spolehlivosti provozu. Také tato 
problematika byla ve SVÚTT sledována (J. Sedláček). Byly vypracovány pravděpodobnostní 
modely mechanismu lomů v kovech a modely únavové životnosti kovových materiálů a metodika 
jejího hodnocení; byly stanoveny zásady statistického hodnocení pevnosti a optimalisace v di-
mensování strojních částí atd. 

Dále byly zkoumány některé užší speciální otázky, jako např. analysa hlučnosti valivých loži
sek (V. Klega), teorie procesu broušení (V. Horálek) a některé problémy slévárenské technologie. 

Chceme-li správně ocenit význam práce této početně nevelké skupiny, musíme si ovšem uvědo
mit, že k řádnému plnění úkolů v oboru aplikovaném nestačí, jak je to obvyklé např. v teoretic
kých matematických disciplinách, zadaný problém matematicky rozřešit. A tak musíme k teore
tickým výsledkům odborných publikací a výzkumných zpráv přičísti ještě druhou, praktickou 
stránku činnosti vyznamenaných pracovníků SVÚTT. Nešlo jim jen o odvození matematického 
vzorce vyjadřujícího řešení; téměř vždy bylo třeba se též postarat o to, aby výsledek našel cestu 
k praktickému uplatnění. Mnoho sil a času bylo proto věnováno i takové „nevděčné" práci jako 
je výpočet vhodných a prakticky použivatelných tabulek a nomogramů, sestavování norem, 
popularisační přednášky, školení techniků na závodech, rozbor konkrétních výsledků a vyhodno
cování zkoušek a pokusů atd. Celá tato — zdánlivě vedlejší — činnost je neodlučně spjata 
s výzkumnou prací ve vlastním slova smyslu: jednu bez druhé nelze skutečně úspěšně provozovat. 

Není pochyb o tom, že činnost skupiny SVÚTT nese všechny znaky úspěšné vědecko-výzkumné 
práce. Vážný a reálný ohlas dosažených výsledků v zahraničí svědčí dostatečně o teoretické hloub
ce a závažnosti zkoumaných problémů; konkrétní aplikace těchto výsledků a jejich přínos 
našemu hospodářství dokazují užitečnost a potřebnost této výzkumné práce. Můžeme si tedy jen 
přáti, aby takovýchto skupin i jednotlivých výzkumných pracovníků bylo u nás stále více. Další 
úspěchy naší vědy pak na sebe nenechají čekat; přispějí k nim bezpochyby i v budoucnosti znovu 
pracovníci SVÚTT. FranOSek Zitek.Vnba. 
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NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH MATEMATIKŮ V ČSSR 

V období od 11. do 25. dubna 1964 pobýval v ČSSR jako host Karlovy university význačný 
představitel moskevské algebraické školy ALEXANDR GENNADIEVIČ KUROŠ, profesor matematiky 
na Moskevské státní universitě. Během svého zdejšího pobytu navštívil profesor Kuroš Prahu 
a Bratislavu. Na pražské matematicko-fysikální fakultě proslovil dvě přednášky, z nichž jedna 
byla věnována teorii kategorií a druhá universálním algebrám (s pojmem kategorie nebo univer
sální algebra je možno se seznámit na stránkách tohoto časopisu a to v roč. 85 (1960), str. 100 
až 101, a v roč. 89 (1964), str. 237—243). V obou svých přednáškách obeznámil prof. Kuroš 
pražské matematiky se současným stavem v těchto moderních algebraických disciplinách a uvedl 
nejnovější výsledky dosažené moskevskou algebraickou školou. Současně upozornil na dosud 
nezveřejněnou vynikající práci moskevského matematika E. S. GOLODA, v níž je řešen negativně 
zobecněný problém Burnsideova typu, jenž v sobě zahrnuje známý Burnsideův problém z perio
dických grup jako speciální případ (negativní řešení tohoto grupového problému oznámil před 
několika léty P. S. NOVIKOV, ale důkaz dosud nepublikoval). Za svého bratislavského pobytu 
navštívil prof. Kuroš seminář akademika Št. Schwarze, na němž rovněž referoval o universálních 
algebrách. Svého zbývajícího času použil prof. Kuroš k rozhovorům s československými alge-
braiky, k prohlídce Prahy a Bratislavy a k návštěvě kulturních podniků. 

Na své cestě do Jugoslávie zastavil se dne 26. května 1964 v Praze prof. dr. JULIAN PERKAL, 
vedoucí oddělení aplikací matematiky Matematického ústavu Polské akademie věd ve Vratislavi 
a profesor vratislavské university. Ve své přednášce na Matematicko-fyzikální fakultě KU sezná
mil posluchače s organisací výzkumu a s některými výsledky vratislavských matematiků v oboru 
aplikací matematiky v přírodních vědách. Přednáška byla vyslechnuta s velkým zájmem a vzbu
dila živou diskusi. Projevil se tu opět charakteristický rys vratislavské školy prof. H. STEINHAUSE: 
zajímavých, významných a někdy i zcela nečekaných výsledků lze dosáhnout i poměrně jedno
duchými metodami. R e d a k c e 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE KANDITÁTŮ VĚD 

Na Matematicko-fysikální fakultě Karlovy university obhájili disertační práce kandidáti fysi-
kálně-matematických věd, a to: dne 18. září 1963 inž. MILAN PÍSEK na téma „Neparametrické 
metody za symetrie a unimódality"; dne 5. prosince 1963 VLADIMÍR MALÝ na téma „Sekvenční 
postupy s několika rozhodnutími a sekvenční odhad", JAN SEDLÁČEK na téma „Stochastické 
modely procesů vývoje poruch ve struktuře kovů a statistický výklad lomových jevů strojních 
částí"; dne 12. prosince 1963 inž. ZDENĚK REŽNÝ na téma „Matematická syntéza některých 
nespojitých lineárních regulačních soustav s náhodnými signály" a inž. BOHUMIL PARDUBSKÝ na 
téma „Některé charakteristiky profilových broušených povrchů"; dne 19. března 1964 JIŘÍ 
JELÍNEK na téma „Distribuce dvou proměnných", ZDENĚK GARGULÁK na téma „Matematický 
model pro stanovení optimálního výrobního systému odlévárny" a inž. MILOŠ JÍLEK na téma 
„Některé poznámky k statistickým tolerančním mezím a přilehlým problémům". 

Při Matematickém ústavu ČSAV v Praze obhájili dne 13. prosince 1963 disertační práce tito 
kandidáti fysikálně-matematických věd: JIŘÍ JARNÍK na téma „O závislosti řešení jisté třídy 
diferenciálních rovnic 2. řádu na parametru", HANA ŠVECOVÁ na téma „Problém optimalisace 
definiční oblasti řešení Laplaceovy rovnice" a inž. KVĚTUŠE KORVASOVÁ na téma „Numerické 
řešení algebraických rovnic vyšších stupňů". R d k 
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PŘEDNÁŠKY A DISKUSE 

pořádané JČMF, matematicko-fysikální fakultou KU a Matematickým ústavem ČSAV v Praze 
(Pokračování) 

6. 4. 1964: Rudolf Výborný: Věta o střední hodnotě. 
13. 4. 1964: J. L. B. Cooper (Cardiff): Teorie Hilbertova prostoru a kvantová mechanika. 
21. 4. 1964: A. G. Kuroš (Moskva): Nové práce moskevských algebraiků v teorii kategorií. 
22. 4. 1964: A. G. Kuros (Moskva): Práce moskevských algebraiků z teorie universálních algeber. 
27. 4. 1964: Petr Vopěnka: Nezávislost hypotézy kontinua. 
22. 5. 1964: G. Vranceanu (Bukurešť): Některé problémy globální diferenciální geometrie. 
25. 5. 1964: S. M. Nikolskij (Moskva): Nerovnost s vahou pro diferencovatelné funkce a aplika

ce na okrajové úlohy pro rovnice eliptického typu, které degenerují na hranici. 
26. 5. 1964: J. Perkal (Wroclaw): Aplikace matematiky v přírodních vědách. 

1. 6. 1964: V. N. Maslennikovová (Moskva): Apriorní odhady a kvasi-lineární parabolické 
r ú v n i c e - Redakce 

ČINNOST POBOČKY JEDNOTY ČS. MATEMATIKŮ A FYZIKŮ V BRNÉ 

V rámci brněnské pobočky Jednoty čs. matematiků a fyziků byly v uplynulém období konány 
tyto přednášky: 
12. 6. 1963: P. Hájek (Praha): Gódelova teorie množin. 
11. 12. 1963: R. Riedel (Halle): Asymptotische Darstellung der Parameterintegralen. 
19. 12. 1963: F. Nožička (Praha): O zobecněných Lorentzových transformacích. 
24. 3. 1964: V. Fabián (Praha): Některé otázky umělých jazyků souvisící s automatickým 

programováním. 
31. 3. 1964: O. Vejvoda (Praha): Periodická řešení slabě nelineární vlnové rovnice. 
24. 4. 1964: G. Pforr (Jena): Ultrazvukové rozprašování a zavádění roztoků do pochodfíového 

výboje k účelům spektrální analýzy. 
28. 4. 1964: R. KosTál: O životě a díle prof. Dr. Antonína Vašíčka. 

5. 5. 1964: I. Babuška (Praha): Optimalisace numerických metod. 
20. a 21. 5. 1964:1.1. Ljasko (Kijev): Numerické řešení okrajových úloh matematické fyziky. 

V Diskusích o nových pracích brněnských matematiků byly předneseny tyto referáty: 
14. 10. 1963: J. Kopřiva: Transfinitní iterace množinových operátorů. 
21. 10. 1963: I. Rosenberg:Minimalisace Booleových funkcí. 

4. 11. 1963: L. Kosmák: O Radonově větě. 
11. 11. 1963: J. Kopřiva: Rozhodnutelnost jazyka ALGOL 60. 
18. 11. 1963: I. Rosenberg: Symetrické Booleovy funkce. 

V Rozhovorech o pracích brněnských kateder fyziky bylo pojednáno o těchto tématech: 
25. 2. 1964: J. Kučera: Autodifuse v polykrystalickém stříbře. 
10. 3. 1964: J. Koc (Praha): Současné směry studia povrchových jevů na germaniu a jemu 

podobných polovodičích. 
24. 3. 1964: J. Polák: Využití transportních jevů pro studium poruch v kovech. 

7. 4. 1964: J. Binko: Světové tendence sjednocení fyzikálního názvosloví a jednotná měrová 
soustava. 

21. 4. 1964: P. Lukáš: Rozložení dislokací v krystalech s prostorově centrovanou mřížkou. 
5. 5. 1964: A. Čížek: Cyklická termická deformace kovů. 

19. 5. 1964: J. Horský: Tensor energie-impulsu statického gravitačního pole. 

K. Svoboda^ Brno 
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ARCHIMÉDOVA SYMPOSIA 1964 V SYRAKUSACH 

P ř e d t řemi lety v roce 1961 byly uspořádány v Syrakusách velkolepé oslavy geniálního starově
k é h o matemat ika ARCHIMÉDA, jehož idee ovlivňovaly po celá staletí matematické myšlení. Byla 
t o u d á l o s t prvotřídního kulturního i vědeckého významu. Letos ve dnech od 27. do 30. dubna byla 
v r á m c i Archimédových oslav opět organizována dvě symposia, jedno o topologii a druhé o didak
tice m a t e m a t i k y . Byla pozvána řada význačných matematiků italských i zahraničních. 

S l a v n o s t byla zahájena v pondělí v 10 hod. dopoledne v divadle Verga. Za předsednický stůl 
z a s e d l i starosta města Syrakus RAFFAELO CARACCIOLA, zástupce italské vlády, zástupci státních 
i c í r k e v n í c h úřadů a někteří význační zahraniční vědci. Uvítací projev měl starosta města. Pak 
n á s l e d o v a l y pozdravy zástupců vlády a různých institucí. Ze zahraničních hostí přednesl pozdrav 
v i t a l s k é řeči profesor VÁCLAV SIERPIŇSKI Z Varšavy. Slavnostní zasedání bylo uzavřeno projevem 
R E N A T A CALAPSA, profesora university v Messině, který byl iniciátorem nynějších i minulých 
os lav Archimédových. 

O d b o r n á symposia byla uspořádána tak, že vždy dopoledne od 9 hod. se konaly vědecké 
p ř e d n á š k y z topologie a odpoledne od 16 hodin byly přednášeny referáty o vyučování matematice 
z e j m é n a v prvých dvou letech vysokoškolského studia. Na dopoledních zasedáních bylo předne
s e n o a s i 30 vědeckých sdělení, mezi nimi tato sdělení československých matematiků: 

Zdeněk Frolík: Projective and inductive topologies; Miroslav Katštov: On certain projectively 
g e n e r a t e d continuity structures; Josef Novák: A remark on the notion of convergence topological 
g r o u p s . 

V o d p o l e d n í m symposiu vystoupil také československý účastník AI Švec s přednáškou: Intro-
d i i c t i o n o f spaces with connection. 

O d p o l e d n í zasedání vzbudila velkou pozornost zahraničních odborníků i značný zájem italské 
v e ř e j n o s t i . Byl to hlavně referát vynikajícího italského vědce Giacomo Tricomi, řádného člena 
A k a d e m i e dei Lincei, který se stal středem zájmu. Promluvil o potížích a stálém úpadku italské 
š k o l y , o nutných úpravách jejího programu a její organizace. Jeho názory vyvolaly živou diskusi. 
N a t o m t o symposiu se střetly rozdílné názory a různá stanoviska, jednak anti-novátorů, jednak 
m o d e r n i s t ů , kteří prosazují modernizaci matematiky, nový systém a novou organizaci výuky 
Š k o l s k é matematiky na Školách. Italský tisk věnoval jednání v tomto symposiu pozornost a uve
řejnil h l a v n í myšlenky z referátu profesora Tricomi. 

A r c h i m é d o v y oslavy byly ukončeny dne 30. dubna slavnostním obědem, který uspořádala 
m ě s t s k á r a d a na počest účastníků oslav. Výsledky symposií a organizaci oslav zhodnotili v pří-
p i t c í c h někteř í hosté, mezi nimi rektor hamburské university EMANUEL SPERNER, který hlavní 
v ý z n a m oslav vidí v symposiích, při nichž došlo k výměně idejí a myšlenek, což přinese nepochyb
n ě p o d n ě t y ve vědecké práci. Poté profesor KAZIMÍR KURATOWSKI vyjádřil jménem Mezinárodní 
m a t e m a t i c k é unie vděčnost organizátorům Archimédových oslav v čele se starostou města 
C a r a c c i o l o u a předsedou organizačního komitétu profesorem CALAPSEM. Nakonec se ujal slova 
R. C a r a c c i o l a a sdělil přítomným vědcům, že oslavy Archimédovy budou se konat vždy po třech 
l e t e c h . B y l a ustavena kulturní komise „Citta di Siracusa", která bude tyto oslavy organizovat. 
S r a d o s t í konstatoval, že se vytváří pospolitost „synů Archimédových", mezi nimiž uvítal nej
m l a d š í h o tříletého Archiméda KUREPU z Jugoslávie narozeného v roce 1961 v době prvých 
A r c h i m é d o v ý c h oslav. Závěr oslav proběhl v srdečném ovzduší. 

S y r a k u s k ý c h symposií se zúčastnilo asi 40 domácích a 50 zahraničních vědců, mezi nimi 
4 z Československa. Symposium p topologii přineslo cenné výsledky ve všech hlavních směrech 
m o d e r n í topologie, od obecné topologie k diferenciální a k topologickým aplikacím v různých 
o b l a s t e c h matematiky. Ze symposia o didaktice matematiky nevzešel jednotný názor na metodiku 
v ý u k y matematiky; tyto otázky, o které jeví veřejnost mimořádný zájem, bude třeba dále zkou
m a t a d iskutovat o nich. 

501 



Všichni účastníci symposií si vysoce vážili přátelství a pohostinství občanů města Syrakus. 
S radostí přijali rozhodnutí, že Archimedova symposia se budou konat pravidelně po třech 
letech. Tím bude nepochybně nejlépe uctívána památka velkého Syrakusana. 

Josef Novák, Praha 

Ú L O H Y A PROBLÉMY 

1. Pro body a, b,ceE2 nechť 

(a, b,c) = {xeE2 :x = Xta + X2b + X3c, 0 ^ XteE1, J}Xi = l) 

(trojúhelník). Nechť členy konečné posloupnosti ax, a2,..., an bodů v E2 jsou vrcholy 
prosté (nebo prosté uzavřené) lomené čáry v E2. Elementární metodou dokažte, 
že některý trojúhelník (at-l9 ab aistl) neobsahuje žádný další vrchol a/l < i < n, 
1 £j£n9\i-]\> 1). 

Poznámka. „Elementární metodou" zde znamená mj. to, že není použito 
Jordánovy věty ani její jednodušší verse o lomených Jordánových křivkách. Z před
loženého tvrzení plyne — jednoduchou úplnou indukcí — tato jednodušší verse 
Jordánovy věty, a též další řešení Maříkova problému č. 9 (v. tento časopis, 81 
(1956), sír. 470; řešení tamže, 83 (1958), sir. 236, 240 a 467). 

Otomar Hájek, Praha 

Poznámka k jednomu problému z roč. 85. V 3. úloze uveřejněné na str. 465, roč. 
85 (1960) se má určit počet vnitřních bodů pravidelného n-úhelníka, z nichž každý 
leží aspoň na třech úhlopříčkách tohoto w-úhelníka. H. HEINEKEN uveřejnil v časopise 
L'Enseignement mathématique, VIII., Fasc. 3-4 (1962), str. 275-278 článek „Regel-
mássige Vielecke und ihre Diagonalen", kde (nezávisle na naší úloze) dokazuje, že 
pro liché n neexistuje žádný bod požadované vlastnosti. 

Jiří Sedláček, Praha 

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., provoz 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 PNS — 

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

Toto číslo vyšlo v říjnu 1964. 
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