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Bud f omezená a separované spojitá funkce na S X T. Za jakých podmínek existuje separované
spojitá bilineární forma na C(S)ř X C(T)', která je rozšířenímf?
Věta o rozšíření spočívá v tom, že se ukáže, že takové rozšíření existuje tehdy a jen tehdy jestliže
funkce f splňuje podmínky o záměně dvojité limity: jestliže s ž G S a tj e Tjsou dvě posloupnosti
takové, že jak lim limf(sř, tj) tak lim limf(sř, tf) existují, potom se sobě rovnají.
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Hlavním (a jediným) nástrojem je kombinatorické lemma publikované v roce 1959, které obsa
huje vše podstatné: z něho plynou bezprostředně všechny výsledky o slabé kompaktnosti.
Zejména je třeba poznamenat, že toto kombinatorické lemma zcela vylučuje teorii integrace
z důkazu Krejnovy věty.
Všechny tyto výsledky byly již pojaty v mnohé zahraniční monografie a učebnice. Byly vydány
také v ruských překladech. Mnozí autoři dokonce nazývají B-úplný prostor Ptákovým prostorem
a také větu o slabé kompaktnosti Ptákovou větou.
Všechny Ptákovy články jsou charakteristické neobvyklou jasností stylu a pronikavou analysou,
která umožňuje získat hluboké pochopení a proniknutí k podstatě problému.
V. Pták je vedoucí oddělení topologie a funkcionální analysy v matematickém ústavu Česko
slovenské akademie věd. Jeho činnost se neomezuje pouze na vědeckou práci v ústavu. Již
řadu let přednáší na Karlově universitě a v jiných ústavech a velmi často je zván zahraničními
universitami k přednáškám o své práci. Také je oceňována jeho pomoc při přípravě mladých
matematiků. V. Pták je též členem redakční rady časopisu Czechoslovak Mathematical Journal.
Jménem československých matematiků přejeme Vlastimilu Ptákovi co největší úspěchy jak
ve vědeckém tak i v osobním životě.
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OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD
Před komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací obhájili dne 1. dubna 1966 PhDr.
KAREL CULÍK CSc. práci na téma: „Příspěvky k využití binárních relací" a dne 12. května 1966
RNDr. VLADIMÍR HORÁK CSc. práci na téma: „Teorie Variet sekundárních Kleinových obrazů
dotykových lineárních komplexů a její aplikace na projektivní deformaci kongruencí".
Před komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 17. dubna 1966 LEO
BUKOVSKÝ práci na téma „Aplikácie syntaktických modelov teorie množin" a dne 12. května 1966
JÁN ČIŽMÁR práci na téma „O istej biracionálnej transformácii v Sn", Doc. VÁCLAV METELKA
práci na téma „O jistých algebraických plochách s maximálním počtem přímek a planárními
body nejvyššího řádu" a LEO BOČEK práci na téma „Globální diferenciální geometrie podvariet
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JMENOVÁNÍ
K 1. únoru 1966 jmenoval ministr školství a kultury ing. I u u NOVÁKA CSc, docentem pro
obor statistiky, ing. VLADIMÍRA STRNADA docentem pro obor programování a RNDr. OTTU
VEJVODU CSc. docentem pro obor matematiky.
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1966: K. Nickel (Karlsruhe): Numerische Berechnung der NullšteHen von Polynomen, I.
1966: K. Nickel (Karlsruhe): Numerische Berechnung der NullšteHen von Polynomen, II.
1966: A. Švec (Praha): Erlagenský program a současná diferenciální geometrie.
1966: V. Devidé (Záhřeb): Ober einige Fundamentalsátze der Theorie der abstrakten
Mengen.
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