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ZPRÁVY

ŽIVOTNÉ JUBILEUM DOC. RNDr. MILIČA SYPTÁKA, CSc.
MICHAL GRAJCIAR, Bratislava

Dňa 22. marca 1967 sa doživa doc. dr. MILIC SYPTÁK, vedúci katedry geometrie na
Prírodovedeckej fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, významného jubilea —
šesťdesiatich rokov svojho života.
Doc. dr. Milic Sypták sa narodil v Prusinoviciach, okr. Holešov, študoval na reálnom gymnáziu v Holešove, kde v roku 1925 maturoval. Po maturitě študoval matema
tiku a deskriptívnu geometriu na Prírodovedeckej fakultě Masarykovej univerzity
v Brně a súčasne bol mimoriadnym poslucháčom Vysokej školy technickej v Brně.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval najprv ako výpomocný asistent
u prof. dr. L. Seiferta v Matematickom ústave Prírodovedeckej fakulty MU v Brně
a od 31. III. 1932 do konca šk. roku 1932/33 pósobil ako učitel na meštianskej Škole
vo Zvolené. V roku 1933 sa vrátil znova na Moravu a až do násilného uzavretia
českých vysokých škol pósobil ako asistent nestora slovenskej matematiky prof.
dr. Jura Hronca v Matematickom ústave Vysokej školy technickej v Brně. V roku 1934
obhájil doktorskú prácu a získal akademický titul RNDr. Po odchode prof. dr. Jura
Hronca na Slovensko (v roku 1937) suploval všetky jeho přednášky z matematiky.
Počas okupácie pósobil ako středoškolský profesor na reálnom gymnáziu v Novom
Meste na Moravě a na priemyselnej škole v Hradci Králové. V roku 1946 bol pověřený
přednáškami na Pedagogickej fakultě v Brně.
Jeho pósobenie na Slovensku, i keď nebolo velmi dlhodobé, mu umožnilo lepšie
poznať krásy a poměry na Slovensku, spoznať povahu a charakter slovenských ludí
a zblížiť sa s nimi. Doc. dr. M. Sypták si Slovensko velmi oblúbil, o čom svědčí aj to,
že v čase, keď mohutný rozvoj vysokých škol na Slovensku po roku 1948 znamenal
aj velký rozvoj Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity, keď počty poslucháčov
matematiky sa značné zvýšili a odborníkov z matematiky bolo na Slovensku po
měrné málo, bol jedným z tých českých matematikov, ktorí v týchto ťažkých začiatkoch přišli vypomócť pri výchove odborníkov z matematiky na Slovensku. Na
Prírodovedeckej fakultě SU v Bratislavě začal externě prednášať v šk. roku 1949/50
a od šk. roku 1950/51 prešiel na katedru matematiky Prírodovedeckej fakulty SU ako
jej interny člen, kde bol pověřený konáním prednášok a cvičení predovšetkým z geo
metrie a algebry. V roku 1951 sa habilitoval a bol ustanovený docentom na spomína121

nej katedře. V roku 1961 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Po vytvoření katedry
geometrie sa stal jej členom a po smrti prof. dr. Jána Srba (roku 1964) převzal je]
vedenie.
Doc. dr. Milic Sypták publikoval v domácích a zahraničných odborných časopisoch viacero vědeckých práč z oboru diferenciálnej geometrie n-rozmerného eukli
dovského priestoru. Vo svojich prácach sa zameral na skúmanie speciálnych kriviek
v En a dosiahol významných výsledkov. Mnohé jeho práce sú citované v zahraničně]
literatuře. Z jeho vědeckých práč citujeme len tie najdóležitejšie:
J. Sur les hypercircoférences et hyperhélices dans les espaces eucl. a p dimension (Comptes
rendus - t. I95 (1932).
2. Nadkružnice a nadšroubovice (Spisy Přír. fak. MU, č. 312 (1949), 1-41.)
3. .Obecné nadkružnice a obecné nadšroubovice (Acta Fac. Nátur. Univ. Comenian, I, (1956),
179—199).
4. Logaritmické a konické spirály v p-rozměrném eukl. prostoru (Acta Fac. Nátur. Univ. Come
nian, II, (1957), 177-186).
5. Evolventy nadkružnic v 2n-rozměrném eukl. prostoru. (Práce moravské přírod, společnosti,
Sv. XVIII, sp. 7, (1947), 1-36).
6. Mocninné spirály v p-rozměrném eukl. prostoru. (Čas. pro pěst. mat. a fys. roč. 72, (1947),
107-127.

Nemenej záslužná je jeho pedagogická činnosť. Všetci ti, ktorí počúvali jeho před
nášky, si iste dobré památajú, že přednášky mal vždy starostlivo připravené a do
najmenších podrobnosti přemyšlené a jeho výklad bol skutočne súvislý, přesný
a zrozumitefný. Pedagogickou prácou bol priamo zavalený. Konal přednášky a cvičenia ako na riadnom studiu tak aj v mimoriadnych formách studia a jeho pedagogic
ký úvázok bol často až 200%. Pedagogickú prácu však konal vždy s radosťou, pretože
se dobré cítil medzi mládežou, oblúbil si ju a ona si oblúbila jeho. Jeho vztah k poslucháčom bol vždy a je hlboko ludský a priatelský. Zaujímá sa o všetky problémy
poslucháčov, ochotné im poradí a pomóže, preto si ho posluchači vážia a ctia a po
absolvovaní štúdia rádi naň spomínajú.
Okrem vedeckej a pedagogickej práce vykonává aj iné náročné funkcie. Od roku
1954 zastává úspěšné velmi náročnu funkciu edičného referenta na Přírodovědecké]
fakultě UK, je celoštátnym koordinátorom rezortného úkolu z diferenciálnej geo
metrie a členom redakčnej rady fakultného sborníka „Acta facultatis rerum naturalim Universitatis Comenianae".
Ako vedúci katedry prejavuje velkú starostlivost o všestranný rast členov katedry.
Velmi ochotné im radí a pomáhá. Jeho skromnosť, pracovitost', obetavosf a velmi
priatelské a zdvořilé jednanie s luďmi je pre nás všetkých vzorom a pre tieto jeho cenné
vlastnosti poživa u členov katedry a spolupraeovníkov úctu a vážnosť.
Zvlášť třeba vyzdvihnúř tú skutočnosť, že za jeho 18-ročného pósobenia na Prírodovedeckej fakultě UK v Bratislavě žije odlúčene od rodiny, týždenne dochádza
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do Brna za rodinou a v Bratislavě bývá vo velmi skromných podmienkach. To móže
dokázať len člověk skromný, nezištný, obětavý a takým doc. dr. M. Sypták je.
Pri příležitosti jeho jubilea, dovolujem si aj na tomto mieste, v mene všetkých jeho
spolupracovníkov, srdečné mu poďakovať za jeho úspešnú činnosť na Prírodovedeckej fakultě, za všetku jeho námahu a obětavost' vynaloženu pri výchove poslucháČov
a mladších spolupracovníkov.
K jeho 60-tým narodeninám mu srdečné blahoželáme a do ďalšej šesťdesiatky mu
prajeme dobré zdravie a vela osobných a pracovných úspechov.
ZPRÁVA O LETNI ŠKOLE O TEORII MNOŽIN A OBECNÉ ALGEBŘE
Ve dnech 5.-14. září 1966 se konala v Eubochni letní škola o terii množin a obecné algebře.
Pořadateli této školy byly katedry matematiky vysokých škol v Brně, v Bratislavě a v Košicích
spolu s Matematickým ústavem ČSAV a s Jednotou československých matematiků a fyziků.
Školy se zúčastnilo 42 matematiků z Československa a šest zahraničních hostů. Byli to prof.
P. G. Kontorovič ze Sverdlovska, prof. E. Marczewski z Wróclawě, prof. J. Schmidt z Bonnu>
prof. E. T. Schmidt z Budapešti, dr. S. Rudeanu z Bukurešti a dr. P. Burmeister z Bonnu. Úhradu
pobytu pro zahraniční hosty zajistilo ministerstvo školství a kultury a Slovenská národní rada.
Všichni účastníci byli ubytováni v Pionýrském rekreačním středisku Stavebních závodů Žilina,
kde se také konaly přednášky a diskuse.
Program letní školy byl zaměřen na teorii obecných algeber. Prof. Marczewski se zabýval
algebrami se speciálními druhy finitárních operací. Nejdůležitějším pojmem teorie těchto algeber
je pojem nezávislé podmnožiny v algebře. V přednášce se mimo jiné studoval maximální počet
nezávislých prvků v algebře. Prof. J. Schmidt a dr. Burmeister chápali pojem algebry obecněji:
připouštěli i neúplné a infinitární operace. Studovali tzv. iniciální, uzavřené a finální homomorfismy algeber. Těžiště jejich výkladů tvořila teorie absolutně volných algeber a zobecnění Birkhoífovy teorie rovnic v algebrách. Této problematice stála velmi blízko problematika studovaná
prof. E. T. Schmidtem. Ten sa zabýval otázkou, jakou strukturu má množina všech kongruencí
a množina všech automorfismů dané algebry. Svazovými vlastnostmi systému všech podgrup
dané grupy se zabýval prof. P. G. Kontorovič; zavedl řadu pojmů zajímavých z hlediska teorie
svazů a podal jejich interpretaci v svazu všech podgrup. Vhodnou obecnou formulací transport
ního problému dosáhl dr. Rudeanu toho, že postihl kromě tohoto problému jednotnou metodou
i řadu problémů příbuzných. Jednotícím prvkem zde byl algebraický pojem polosvazu, který je
zároveň abelovskou grupou. Prof. Jakubik, prof. Kolibiar, doc. Sekanina a prof. Novotný pak
podali přehled o nových výsledcích československých matematiků.
Na letní škole se přednášelo rusky, anglicky a německy. Většina přednášejících formulovala
ve svých přednáškách i neřešené problémy. O přednáškách i o problémech se diskutovalo v pře
stávkách i ve volném čase. Pro československé účastníky letní škola znamenala veliký přínos: byli
systematicky seznámeni s problematikou obecných algeber, v níž se u nás dosud nepracovalo.
Byla také navázána řada osobních styků, které vyústí v pravidelnou výměnu separátů a ve spolu
práci na dalších konferencích a letních školách. Škola byla dobrou propagací Československa
i československé vědy. Zahraniční hosté prožili deset dní v přátelském prostředí a poznali krásné
okolí Eubochně. Podnikli výlet do Demánovských jeskyní, na Orayský Podzámok a do Eubochňanského údolí.
Ke konci školy dospěli všichni účastníci k závěru, že by bylo velmi užitečné pořádat podobné
letní školy pravidelně. Někteří ze zahraničních hostů již projevili zájem o příští ročník.
Miroslav Novotný, Brno
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