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Do jeho učitelské činnosti spadá rovněž spolupráce s Universitou 17. listopadu, 
kde po řadu let působil při prázdninových soustředěních zahraničních studentů. 
Z těchto poznatků rovněž vyplynulo sepsání speciálního skripta z deskriptivní 
geometrie. 

Je třeba se zmínit též o tom, že doc. Setzer i nadále pracuje v konstruktivní geome
trii; všechny své výsledky, které přednesl při různých příležitostech u nás i v zahraničí 
(Drážďany, Varšava), však vždy nepublikoval. Je autorem řady skript a učebnic 
z deskriptivní geometrie a čtyřiadvaceti vědeckých a odborných článků s převážně 
geometrickou problematikou. 

Od roku 1923 je členem Jednoty čs. matematiků a fyziků, v níž po zvolení do vý
boru v roce 1939 pracuje nepřetržitě v různých funkcích. Za tuto dlouholetou práci 
byl v r. 1962 jmenován při oslavách 100 let Jednoty jejím zasloužilým členem. 

Přejeme doc. Setzerovi, který je u svých spolupracovníků na katedře i u studentů 
velmi oblíben nejen pro své pedagogické a odborné znalosti, ale též pro přímé a přá
telské vystupování, do dalších let mnoho zdraví a úspěchů v práci. 

JMENOVÁNÍ 

K 1, říjnu 1965 jmenoval president republiky doc. dr. MICHAELA GREGUŠE, DrSc. a doc. dr. 
MILANA KOLIBIARA, DrSc. profesory pro obor matematiky na přírodovědecké fakultě University 
Komenského v Bratislavě. 

OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD 

Před komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací obhájili dne 13^února 1966 dr. KAREL 
DRBOHLAV práci na téma: „K teorii kongruencí na komutativních pologrupách" a dne 7. března 
1966 JINDŘICH NEČAS práci na téma: „Přímé metody v teorii eliptických rovnic." 

Před komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájil dne 17. března 1966 MIROSLAV 
KŘÍŽEK práci na téma: „Skupinové metody řešení soustavy lineárních algebraických rovnic." 

PŘEDNÁŠKY A DISKUSE 

pořádané JČMF, matematicko-fyzikální fakultou Karlovy university a Matematickým ústavem 
ČSAV v Praze 

14. 2. 1966: 5. Kurepa (Záhřeb): Roots of elements in Banach algebras. 
4. 3. 1966: K. Konda (Tokio): Multidimensional picture in plasticity theory. 
8. 3. 1966: K. Konda (Tokio): A pentration into the microscopic world by the geometry of higher 

space. 

15. 3. 1966: D. A. Buchsbaum (Waltham): Some topics in the theory of categories. 
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