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SEDEMDESIATINY AKADEMIKA VOJTĚCHA JARNlKA 

STEFAN SCHWARZ, Bratislava 

Dna 22. decembra 1967 dožívá sa 70 rokov popredný československý matematik 
akademik Vojtech Jarník. To je příležitost, ktorú si nemózeme nechat ujst, aby 
sme si nepripomenuli jeho vynikajúcu a rozsiahlu vedeckú^ učitelskú a vedecko-
organizačnú činnost. 

Jadrom vedeckej činnosti akademika Jarníka sú jeho práce z teorie čišel 
teória mrežových bodov, diofantické aproximácie a geometria čísel. Napisal 
však aj velký rad vědeckých práč \z rozmanitých partii matematickej analýzy. 
Mnohé z jeho póvodných výsledkov sa dostali do viacerých monografií a nad-
vázuje na ne rad matematikov doma i v zahraničí. Nie je možné v takomto krát-
kom článku spomenút yedecké práce akademika Jarníka, tým menej zhodnotit 
ich vedeckú híbku a úlohu, akú hrajú v celkovom vývine matematiky. Podrobnejšie 
zhodnotenie týchto výsledkov (oko i zoznam práč a podrobnější životopis) najde 
čitatel v Časopise pro pěstování matematiky 82 (1957), 463—492, ako i v sú-
časne vychádzajúcom doplňujúcom článku v 4. čísle v Časop. pěst. mat. 92 (1967). 

Ako učitét pósobí akademik Jarník viac ako 45 rokov na Karlovej univerzitě. 
Svojim působením ovplyvnil celé generácie absolventov matematiky. Jeho skvělé 
učebnice sú tazko napodobitetným vzorom. Vychoval priamo alebo nepriamo 
váčšinu našich súčasných matematikov a to aj slovenských, ktorí majú v akade
mikovi Jarnikoví vždy dobrého radcu a staršieho priateta. 

Nikdy neváhal sa zapojit do najrozmanitejších akcií, ktorých cidom bolo 
zintenzívnit matematický Život v nasej republike. Aj v posledných 10 rokoch 
bol vysokoškolským funkcionárom, predsedom Vědeckého kolegia matematiky 
ČSA V, aktivně pracoval v JČMF a redakčných radách časopisov. Bol autorom 
mnohých návrhov, odporúčaní, perspektivných plánov rozvoja védy a školstva 
pre nadriadené orgány atd. 

Za svoju vedeckú, učitetskú a vedecko-organizačnú činnost dostal mnoho 
uznaní a vyznamenaní. Akademik Jarník je vždy skromný, taktný a oMaduplný, 
plný pochopenia i pre najmladšiu generáciu, Tieto jeho vlastnosti mu vyniesli 
vysoký stupeň priatetskej autority u každého, s ktorým prichádza do styku. Ako 
vědec a člověk so širokým vědeckým a spoločenským rozhladom, přitom plný 
elánu, ktorý mu závidia aj India o desiatky rokov mladší, je bez nadsadzovania 
ústřednou postavou československej matematiky. 

Menom matematikov zdruzených okolo nášho časopisu a iste i menom všetkých 
slovenských matematikov prajeme akademikovi Jarníkovi pevného zdravia, 
aby aj v budúcnosti mohól uskutočňovat svoje rozsiahle vědecké a pracóvné plány. 
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