
Matematický časopis

Miloslav Duchoň
Recenzie

Matematický časopis, Vol. 19 (1969), No. 2, 166--167

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/127090

Terms of use:
© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1969

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain
these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics
Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/127090
http://project.dml.cz


Matematický časopis 19 (1969), No. 2 

RECENZIE 

Mil le r K. S., Multidimensional Gaussian Distributions, John Wiley and Sons, Inc., 
New York —London —Sydney 1964, 129 stráň. 

Je známe, že najdóležitejším rozdělením spojitej náhodnej premennej je Gaussovo 
alebo normálně rozdelenie. Velmi dóležité miesto v teorii pravděpodobnosti a matematic-
kej štatistike zaujímá viacrozmerné normálně rozdelenie. 

Základná Úloha, ktorú Gaussovo rozdelenie hrá v teorii pravděpodobnosti, pochádza 
z dvoch faktov: (i) mnohé náhodné premenné vyskytujuce sa v aplikáciách teorie pravdě
podobnosti možno považovat za přibližné normálně rozdělené; (ii) normálně rozdelenie 
má mnohé vlastnosti, na základe ktorych sa s ním pohodlné a s výhodami pracuje. Po
dobné v teorii stochastických procesov hrajú gaussovské (normálně) procesy centrálnu 
úlohu, pretože: (i) mnohé stochastické procesy móžu byť aproximované normálnymi 
procesmi; (ii) mnohé otázky možno zodpovedať pre gaussovské procesy lahšie než pre 
iné procesy. Pritom ako je známe, stochastický proces {x(t), t e T) sa nazývá gaussovským 
(normálnym), ak pre lubovolné prirodzené číslo n a lubovolnú podmnožinu (ti, t2, • • •, tn) 
množinyTmaju. náhodné premenné x(fa), x(t2), . . . , x(tn) n-rozmerné normálně rozdelenie. 
Pracuje sa tu teda s viacrozmernými normálnymi rozdeleniami. 

Je iste vítaná každá snaha podať výklad základných faktov o viacrozmerných gaussov-
ských rozdeleniach takým spósobom, ktorý je přístupný co najširšiemu okruhu „spotre-
bitelov" a pritom bez újmy na matematickej přesnosti. O to sa usiluje autor recenzovanej 
knihy. 

Cielom recenzovanej knihy je podať základné fakty týkajuce sa viacrozmerných gaus-
sovských rozdělení v stručnej, živej a elegantnej formě. Autor sa zameriava na vlastnosti, 
ktoré sa vyskytujú v případe všeobecnéj nediagonálnej matice kovariancií a neuvažuje, 
a priori, problémy, kde je n-rozmerné rozdelenie súčinom n jednorozměrných rozdělení. 
Výklad sa uskutočňuje pomocou vektorových priestorov a algebry matic. Od čitatela 
sa vyžaduje znalost základných faktov z lineárnej algebry, slušné znalosti z matematickej 
analýzy a teorie pravděpodobnosti. 

Okrem predslovu má kniha štyri kapitoly a dva dodatky. V kapitole prvej po úvode 
sa uvádzajú niektoré fakty o kvadratických formách, ďalej niektoré speciálně vety z teorie 
matic, o matici kovariancií, o zovšeobecnených sférických súradniciach, a integráloch 
niektorých funkcií kvadratických foriem. 

V druhej kapitole sa definuje viacrozmerné normálně rozdelenie a dokazujú sa rozličné 
vety o normálnych proměnných a lineárnych kombináciách normálnych proměnných. 

Tretia kapitola obsahuje výklad o vytvárajúcich funkciách a metodě odhadu blízkéj 
teorii najmenších štvorcov. Uvádzajú sa tiež singulárně rozdelenia. 

Najaktuálnějšími otázkami sa zaoberá štvrtá kapitola. J e věnovaná niektorým 
problémom z teorie gaussovských procesov, predovšetkým gaussovskému náhodnému 
šumu. Naj skór sa uvažuje případ aditívneho šumu a potom šumu multiplikatívneho. 
Uvažuje sa tiež případ přechodu gaussovského šumu cez lineárny filter. Hovoří sa dalej 
o probléme odhadu signálnych parametrov v přítomnosti aditívneho a multiplikatívneho 
šumu. Skúma sa tiež „statistika" výstupného šumu pri přechode gaussovského procesu 
cez lineárny filter. 

V prvom dodatku sa uvádzajú identity pre niektoré speciálně funkcie, například 
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Whitakerove a Gegenbauerove funkcie. V druhom dodatku sa pre potřeby čitatela uvá-
dzajú niektoré fakty o viacnásobných integráloch. 

Kniha bude dobrou pomóckou pre každého, kto pri svojej práci prichádza do styku 
s viacrozmemými rozdeleniami. 

Miloslav Duchoň, Bratislava 

S P R Á V Y 

K SEDEMDESIATKE AKADEMIKA VLADIMÍRA KOfííNKA 

Dňa 18. apríla t. r. sa dožívá sedemdesiatky významný československý matematik, 
akademik Vladimír Kořínek, profesor matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej uni
verzity. Pre širší okruh vědeckých pracovníkov a pre priatelov a spolupracovníkov 
prof. Kořínka je radostným faktom, že toto jubileum ho překvapuje v plnom vy-
pátí energie a pracovného elánu. 

Profesor V. Kořínek študoval na Karlovej univerzitě v Prahe, potom na Sorbonně 
a na Collěge de France. Neskoršie pracoval jeden rok na univerzitě v Hamburgu 
u prof. E. Artina. Z pražských učitelov ho najviac ovplyvnili M. Kóssler a K. Petr. 
Počiatočné vědecké záujmy V. Kořínka orientujú sa pod vplyvom profesora K. Petra 
na rozhranie algebry a teorie čísel. Prvé práce sú věnované aritmetickej teorii 
na rozhranie algebry a teorie čísel. Prvé práce sú věnované aritmetickej teorii 
kvadratických foriem. Potom prešiel na problematiku algebier. Jeho výsledky 
z tohto okruhu problémov sa citujú vo viacerých výzamných monografiách. Jedna 
z najúspešnejších oblastí bádania prof. Kořínka je teória grup. Najznámejšia a naj
viac citovaná je jeho veta, dokázaná v r. 1937, ktorá hovoří, že v grupě, ktorej 
centrum splňuje podmienku klesajúcich reťazcov pre podgrupy, každé dva (ko
nečné) priame rozklady majú zjemnenia, ktoré sú centrálně izomorfně. 

Neskorší vývoj ukázal, že niektoré problémy teorie grup je výhodné študovat 
v řeči teorie zvázov alebo teorie kategorií. Týká sa to napr. priamych rozkladov, 
alebo problematiky okolo Schreierovej a Jordanovej-Hólderovej vety. Do poslednej 
problematiky zasiahol prof. Kořínek významnou mierou: študoval možnosti rozšíre-
nia Schreierovej vety na nemodulárně zvázy tým, že zaviedol vhodným spósobom 
pojem normality. Podobné preskúmal zvázy, v ktorých platí Jordanova-Hólderova 
veta a ukázal, že v týchto triedach zvázov možno podobnost prvointervalov na
hradit omnoho ostřejším pojmom o „dolněj jednoduchej podobnosti". Aj tento okruh 
jeho práč sa často cituje a viacerí matematici pokračovali v rozpracovaní jeho 
myšlienok (napr. rumuská škola D. Barbiliana a pražská škola algebraistov). 

Charakteristickou črtou vývoj a V. Kořínka je fakt, že sa jeho záujmy rozvij ali 
tak, ako sa kvalitativně měnila matematika: Postupné prechádzal od klasických pro
blémov k moderným problémom. Jeho široké a stále doplňované vzdelanie mu 
umožňovalo poměrné široký záběr v problematike (pracoval napr. aj v štatistike). 

Významným polom jeho činnosti je Jednota československých matematikov a fy-
ziivov, v ktorej pósobil od študentských čias stále vo významných funkciách. Mnoho 
energie věnoval zvyšovaniu úrovně našich škol. Pósobil dlhé roky v rozličných ko
misi ách Akademie a Ministerstva školstva pre školské otázky, naposledy vo vedec-
kej radě Kabinetu pre modernizáciu vyučovania matematiky a fyziky. Pedagogickej 
práci věnoval mnoho času a úsilia, o čom svědčí aj jeho mimoriadne pozorné a zro-
zumitelne, přitom však úplné presne písaná učebnica Základy algebry, najma však 
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