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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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rad kvalitných algebraistov, ktorí vyšli z jeho školy. Aj autor týchto riadkov vďačí 
prof. Kořínkovi za mnohé cenné rady. 

Akademik Kořínek udržiava oddávna živý kontakt so Slovenskou matematikou. 
Je členom Slovenskéj komisie pre obhajoby kandidátských práč z algebry, a teorie 
čísel, zúčastňuje sa letných škol a iných podujatí, usporiadaných na Slovensku 
a možno povedať, že je přítomný pri váčšine vážnějších matematických podujatí na 
Slovensku, často ako účinný pomocník alebo poradca. 

Prof. V. Kořínek je osobnosfou s mimoriadne širokými kulturnými záujmami 
a prehladom. Vždy sa energicky a nekompromisně — aj za cenu osobných nepří
jemností — stával na stranu tých prúdov, ktoré popoháňali naše národy kupředu. 
Jeho energický a přitom hlboko ludský charakter zostáva trvale zapísaný vo vě
domí všetkých, ktorí s ním prichádzajú do styku, najma však jeho spolupracovníkov 
a priatelov. Milan Kolibiar, Bratislava 

K SEDEMDESIATKE PROFESORA OTAKARA BORŮVKU 

Dna 10. mája 1969 sa dožívá 70 rokov vynikajúci československy matematik akademik 
ČSAV prof. dr. Otakar Borůvka, DrSc. 

Profesor Borůvka sa narodil v Ostrohu, okres Veselí nad Moravou, ako syn učitela, 
významného národovca, jedného z organizátorov dní česko-slovenskej vzájomnosti 
v období Rakúsko-uhorskej monarchie. Po štúdiach na technike a Masarykovej univerzitě 
v Brně věnoval sa O. Borůvka úplné matematike. Este pred ukončením univerzity 
od r. 1920 začal pósobiť ako asistent na vysokých školách. V roku 1923 dosiahol doktorát 
prírodných vied, v rokoch 1926/27, 1929/30 študoval v Paříži u prof. Cartana a v rokoch 
1930/31 v Hamburgu u prof. W. Blaschkeho. V roku 1928 sa habilitoval, v roku 1934 
bol menovaný mimoriadnym profesorom matematiky na Prírodovedeckej fakultě 
Masarykovej univerzity a v roku 1946 riadnym profesorom s platnost'ou od roku 1940. 
Jeho vědecké dielo zasahuje do troch oblastí: diferenciálna geometria, abstraktna algebra 
a matematická analýza. 

Jeho práce z klasickej analýzy vznikali v rokoch 1923—1925, práce z diferenciálnej 
geometrie v rokoch 1924—1935, práce z algebry v rokoch 1936—1952 a práce z teorie 
diferenciálnych rovnic od roku 1952 doteraz. 

Nebudem tu robiť analýzu jeho bohatej vedeckej a vědecko-populárnej činnosti, 
avšak treba povedať, že svojimi podstatnými výsledkami v uvedených odboroch pre-
nikavo ovplyvnil rozvoj týchto disciplín. Jeho knižné publikácie vyšli nielen doma, 
ale aj v zahraničí a sú vysoko ceněné. Zvlášť treba vyzdvihnúť jeho starostlivost o mate
matický dorast nielen na Moravě, ale aj na Slovensku. Značná časť strednej generácie 
slovenských matematikov využívala jeho podněty pri začiatkoch svojej vedeckej práce. 
Prof. Borůvka 10 rokov prednášal externě na Univerzitě Komenského, a to právě v ča-
soch, ked na slovenských vysokých školách bol velký nedostatok matematikov. Univer
zita Komenského oceňujúc velké zásluhy prof. Borůvku o slovenskú matematiku roz
hodla sa udeliť mu čestný doktorát pri příležitosti 50. výročia jej založenia. Vzhladom 
na podiel prof. Borůvku na matematickom živote na Slovensku, nepochybné mu patrí 
čestné miesto v slovenskej matematickej pospolitosti. 

Prajeme mu preto my, slovenskí matematici, združení okolo Matematického časopisu, 
aby ešte mnoho rokov mohol pri plnom zdraví úspěšné pracovat a dalej rozvij ať dielo, 
ktorému zasvátil svoj život. 

Michal Greguš, Bratislaav 

168 


		webmaster@dml.cz
	2012-07-31T17:07:09+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




