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NÁRODNÍ CENA ČSR D O C RNDr. OTTO VEJVODOVI, DrSc. 

Předesednictvo ČNR udělilo v tomto roce na návrh vlády ČSR deset Národních cen ČSR 
za vynikající výsledky tvůrčí činnosti ve vědě, technice, kultuře a umění. Jednu z nich obdržel 
za významný přínos k teorii rovnic matematické fyziky doc. RNDr. Otto Vejvoda DrSc, vedoucí 
vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV. 

S bohatou a angažovanou činností dr. O. Vejvody jsme se podrobněji seznámili na stránkách 
tohoto časopisu při příležitosti jeho životního jubilea (Čas. pěst. mat. 107 (1982), str. 326—332). 
Připomeňme si proto jen krátce několik údajů o jeho vědecké práci, která byla nyní po zásluze 
tak vysoko oceněna. 

Diferenciálními rovnicemi a jejich aplikacemi se dr. O. Vejvoda zabývá již více než dvacet 
let. Obzvláště významných výsledků dosáhl v oboru periodických řešení parciálních diferenciálních 
rovnic. Jeho práce měly značný mezinárodní ohlas a podstatně přispěly k rozvoji výzkumu v této 
oblasti. Tak např. již v jedné z prvních prací z této oblasti (Czech. Mat. J. 89 (1964), str. 341—382) 
úspěšně rozřešil obtížný problém, týkající se existence periodických řešení slabě nelineární vlnové 
rovnice. V dalších letech se systematicky zabýval oscilatorickým chováním řešení prakticky všech 
základních rovnic matematické fyziky. Má hlavní zásluhu na napsání rozsáhlé vědecké mono
grafie (O. Vejvoda et al.: Partial diferential equations: time — periodic solutions. Sijthoff Noord-
hoff 1981), ve které je téměř úplný přehled dosavadního stavu této matematické disciplíny. 
Dr. O. Vejvoda klade důraz na to, aby především byly řešeny problémy, které jsou motivovány 
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technickou praxí — v poslední době se např. zabýval některými problémy magnetohydrodynami-
ky a otázkami pohybu rozhraní pro dvoufázové soustavy. Neméně významné je i to, že v oboru 
evolučních diferenciálních rovnic vychoval řadu mladých vědeckých pracovníků, kteří se úspěšně 
zapojili do práce v základním i aplikovaném výzkumu. 

Při této významné příležitosti doc. RNDr. Otto Vejvodovi, DrSc. upřímně blahopřejeme 
a přejeme mu mnoho dalších úspěchů v jeho práci. 

Redakce 
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