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Math. Slovaca 37,1987, No. 4, 421—425 

ZA RNDr. JURAJOM BOSÁ KOM, DrSc. 

V předvečer svojich 54. narodenín, dňa 
5. apríla 1987, po dlhotrvajúcej a ťažkej choro
bě, zomrel v Bratislavě RNDr. Juraj Bosák, 
DrSc, vedúci vědecký pracovník Matematické
ho ústavu SAV v Bratislavě, významný sloven
ský matematik, člen redakčnej rady časopisu 
Mathematica Slovaca. Předčasná smrť zapříči
něná zákeřnou chorobou přetrhla život zname
nitého odborníka v oblasti diskrétnej matemati
ky, uprostřed jeho intenzívnej práce vedeckej, 
pedagogickej i organizátorskej a spósobila hlbo-
ký zármutok všetkým, ktorí ho poznali. 

Narodil sa 6. apríla 1933 v Bratislavě, v rodi
ně bankového úradníka, ako mladší z dvoch 
súrodencov. Otec, póvodom z Holíc, bol člověk 
mimoriadne vitálny, s mnohými záiubami. 
Mnohé z jeho vlastností a záhib zdědil jeho syn 
Juraj. V Bratislavě absolvoval ludovú školu 
v rokoch 1939—1944, potom následovalo tzv. 
II. gymnázium (reálna vetva) v rokoch 1944— 
—1952. Tu sa prejavilo jeho mimoriadne mate
matické nadanie, jeho záhuba v riešení zložitých 
problémov. V oktáve, v roku 1952, sa stal abso
lutným víťazom celoštátneho kola I. ročníka 

československej matematickej olympiády. Po ukončení gymnázia odchádza študovať na Prírodove-
deckú fakultu Univerzity Komenského, špecializáciu matematická analýza. Posledné tri ročníky 
vedie cvičenia z algebry. Počas vysokoškolského štúdia, ako sám rád a s úctou spomínal, najviac naň 
zapósobili přednášky prof. Milana Kolibiara a akademika Otakara Borůvku. V tomto období 
rodičia odchádzajú z Bratislavy do Holíc a syn Juraj, ktorý sa nechce v žiadnom případe vzdať štúdia 
sa rozhoduje zostať v Bratislavě a dostudovat'. Končí ako promovaný matematik s diplomovou 
prácou z oblasti lineárnych priestorov a ich aplikácií v analýze. 

Dňom 1. októbra 1957 sa stává asistentom na Katedře matematiky PFUK v Bratislavě, kde 
vedie cvičenia z algebry a matematickej analýzy. Tu rozvíja svoj pedagogický talent, čo neskór 
bohato zužitkuje vo svojej odbornej a popularizačnej činnosti. Po dvoch rokoch opúšťa Katedru 
matematiky na PFUK a odchádza koncom roka 1959 do právě sa rodiaceho Kabinetu matematiky 
SAV, ktorý bol predchodcom neskoršieho Matematického ústavu SAV, ako jeden z jeho prvých 
pracovníkov. Tu s celou svojou příslovečnou svedomitosťou, húževnatosťou a vytvrvalosťou sa 
věnuje vedeckej práci. Navštěvuje seminář akademika Schwarza, kde sa zaoberá teóriou pologrúp, 
vtedy veími aktuálnou. Zahajuje vedeckú přípravu pod vedením akademika Schwarza a úspěšné ju 
dokončuje obhájením kandidátskej dizertačnej práce na tému „O podpologrupách pologrúp" 
v roku 1965. 
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V prvej polovici 60-tych rokov publikuje svoje prvé póvodné vědecké práce. Sú z oblasti teorie 
pologrúp. Zároveň v tomto období sa však v ňom odohráva istý prerod. Okrem iného je spósobený 
navštěvováním seminára z teorie grafov, ktorý založil a viedol prof. Kotzig. Premena je vcelku 
spojitá. Najskór píše prácu o grafoch pologrúp, v ktorej spája prirodzeným spósobom teóriu 
pologrúp s teóriou grafov, a po nej už prechádza celkom na výskům v teorii grafov. Teória grafov 
sa stává jeho doménou, k čomu podstatnou mierou přispěla aj skutočnosť, že v roku 1963 je 
spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie z teorie grafov v Smoleniciach. Táto konferencia je 
jednou z prvých váčších konferencií o teorii grafov na světe. Získává zahraničné kontakty Na 
Slovensku sa vytvára poměrné silná skupina matematikov zaoberajúca sa teóriou grafov, ktorá sa 
dostává do povedomia světověj matematickej veřejnosti. To v podstatnej miere ovplyvnilo jeho 
vedeckú dráhu. 

Od roku 1969 je vedúcim seminára z teorie grafov. Tento seminář sa koná už po 25 rokov 
pravidelné vždy vo štvrtok a má pevné miesto v teorii grafov na Slovensku. Zákonité po výsledkoch 
vo vedeckej oblasti sa dostavujú funkcie vo vedecko-organizátorskej oblasti. V roku 1971 sa stává 
zodpovědným riešiteFom čiastkovej úlohy statného plánu základného výskumu, od roku 1972 
členom Rady kíúčovej úlohy, neskór Rady klučového směru statného plánu základného výskumu. 
Pracuje v róznych komisiách, od roku 1974 je členom a tajomníkom Vědeckého kolegia matematiky 
SAV. Po reorganizácii kolegia sa stává členom Komisie pre matematiku pri VK SAV pre matemati
ku, fyziku a elektroniku. V roku 1977 sa stává vedúcim vědeckým pracovnikom Matematického 
ústavu SAV a v roku 1981 obhájil doktorskú dizertačnú prácu na ternu „Algebraické, strukturálně 
a metrické aspekty teorie grafov". Jeho neúnavosť a svedomitosť ho vtiahli i do bohatej a aktívnej 
činnosti v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Pracuje ako člen výboru Matematickej 
sekcie JSMF, ďalej ako člen Ústredného výboru JSMF, ako předseda komisie pre výskům, člen 
komisie pre matematickú terminológiu a vykonává mnohé ďalšie funkcie. Celá jeho činnosť je 
charakterizovaná mimoriadnou precíznosťou a systematičnosťou. Vďaka týmto vlastnostiam je 
neocenitelným pomocníkom aj pri riešení vedecko-organizačných problémov. Nikdy neodmietol 
pomoc priateíom a mladším spolupracovníkom, ktorí sa na něho obracali. 

Za svoju odbornú činnosť dostal rad vyznamenaní. Niekolkokrát získal cenu SAV, v roku 1971 
získal titul vzorný pracovník SAV, v roku 1983 mu bola udělená, pri příležitosti 50-tich narodenín, 
strieborná Čestná plaketa SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických védách. Taktiež mu bola 
udělená medaila JSMF za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky. 

Vědecká činnosť dr. Bosáka překonala dve štádiá. Publikoval celkové 25 póvodných vědeckých 
práč, 11 prehFadných a odborných práč, 6 monografií a skript, 3 vedecko-popularizačné práce. Vo 
svojom počiatočnom stádiu, ako už bolo spomenuté, jej náplnou bola temer výlučné teória polo
grúp. V tejto oblasti publikoval celkové 6 práč. Zaujímali ho otázky mohutnosti systému všetkých 
pologrúp danej pologrupy, skúmal pologrupy, v ktorých z podpologrúp pomocou istých množino
vých operácií vznikajú opáť podpologrupy. Vyjadřuje počet podpologrúp konečnej cyklickej polo
grupy. Věnuje sa štúdiu radikálov pologrúp. Výsledky majú domácí i zahraničný ohlas. Pri pozor-
nom štúdiu týchto práč možno jednoznačné vystopovat' prevažjúci kombinatorický charakter 
problémov i riešení, ktoré vo svojich prácach předkládá. Začínajúci záujem o teóriu grafov ho 
najskór privádza k problematike reprezentácie systému podpologrúp grafom a potom priarno 
k teorii grafov. Hlboký záujem o teóriu grafov trval až do jeho predčasnej smrti, ktorá ho zastihla 
uprostřed plodnej práce. Tu jeho výsledky možno rozdeliť do troch hlavných oblastí. Je to záujem 
o metrické vlastnosti, ďalej chromatické vlastnosti grafov a s tým súvisiace rozklady grafov, a napo-
kon hamiltonovská problematika v teorii grafov. Vo všetkých týchto oblastiach dosiahol rad 
významných výsledkov, ktoré majú trvalý ohlas doma i v zahraničí. Jeho práce a výsledky boli 
citované vo viac ako 200 prácach domácích i zahraničných autorov a dostali sa i do viacerých 
zahraničných monografií. Na tomto mieste nie je možné prebrať všetky výsledky, spomeňme aspoň 
niektoré z najzávažnejších. 
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V oblasti metrických vlastností studoval najma geodetické grafy, problém charakterizácie kto-
rých položil už O. Ore v roku 1962. Zaujímajú ho najma geodetické bloky priemeru dva, silné 
geodetické grafy, Mooreovské grafy, orientované i neorientované, a taktiež problém existencie 
hamiltonovských kružnic v nich. Okrem toho sa věnoval rozkladom grafov na grafy so zadaným 
priemerom. Tu dosahuje vermi zaujímavé výsledky najma v štúdiu rozkladov na faktory s prieme-
rom dva. Úzko súvisiacou s teóriou rozkladov je problematika chromatických vlastností grafov. 
Študuje chromatický index hamiltonovských grafov, konečných i nekonečných, chromatický index 
hamiltonovských grafov a zaujímajú ho aj jednoznačné k-zafarbitefné grafy. A konečné spomeňme 
ešte jeden výsledok, ktorý nepatří snáďk najsilnejším jeho výsledkom, ale určité patří k tým, na ktoré 
bol hrdý, a na súvislosti ktorých rád spomínal. V roku 1967 na podnět nositeia Nobelovej ceny 
— chemika J. Lederberga, sa začal zaoberať problémom nehamiltonovských kubických polyédrov. 
Lederberg narazil na tento problém v súvislosti s klasifikáciou organických zlúčenín. Dr. Bosák 
skonštruoval konvexný kubický mnohostěn bez hamiltonovskej kružnice. Tento graf je dnes uvádza-
ný v literatuře ako Bosákov graf a doposiar nik neskonštruoval menší graf s danými vlastnosťami. 

Postupom času získával dr. Bosák široký rozhíad v celej teorii grafov. Publikuje knižku o teorii 
grafov a jej aplikáciách pre širšiu matematickú veřejnost', ktorá zatiaí vyšla v dvoch vydaniach. 
Jednoznačné však možno povedať, že jeho práca v teorii grafov vyvrcholila monografiou „Rozklady 
grafov", ktorá nesie všetky charakteristické črty autorovej povahy. Podává vyčerpávajúci prehlad 
skúmanej problematiky z celosvětového hradiska. Je příkladné systematická a možno povedať, že 
bude neocenitelnou pomóckou pre všetkých, ktorí v tejto oblasti budu pracovat'. Jej aktuálnost' 
a úspěšnost' potvrdzuje skutočnosť, že o ňu prejavilo záujem viacero zahraničných vydavateístiev 
a bude přeložená do angličtiny. Dr. Bosák připravoval druhý diel tejto knižky, nazhromaždil veiké 
množstvo materiálu týkajúceho sa oblastí, ktoré sa mu, ako sám hovorieval nevošli do I. časti. No 
už nestihol dať týmto svojim plánom konečnú podobu. 

Široká rozhíadenosť zákonité priviedla dr. Bosáka k úspešnej vedecko-popularizačnej práci. 
V tomto směre napísal viacero článkov a niektoré z jeho knih majú popularizačný charakter. V roku 
1979 získal prémiu Českého literárného fondu za článok „Ako bol vyriešený problém štyroch 
farieb" uveřejněný v Pokrokoch matematiky, fyziky a astronomie. 

Jeho veíkou záíubou bola výchova talentovanej matematickej mládeže. Viedol rózne matematic
ké knížky, podielal sa na organizovaní matematickej olympiády. Vychoval viacero ašpirantov. 
Medzi nich patria Palumbíny, Tomová, Tomasta, Hic a Guldan. V rámci už spomínaného seminára 
vyrástol rad ďalších pracovníkov. 

Popři svojich vědeckých záíubách mal i svoje mimovědecké záujmy, pri ktorých sa dokázal 
dokonale relaxovat'. Popři turistike a hudbě, kde mal absolutny sluch a hrál vynikajúco na klavír, 
to bol i záujem a záfuba v kompozičnom šachu. Vo svojom voínom čase sa zaoberal skládáním 
šachových problémov. V tejto oblasti uveřejnil 40 kompozičných šachových úloh v našich i zahranič
ných časopisoch. Z nich 8 získalo vyznamenania, napr. jedna jeho dvojťažka bola zaradená do II. 
alba FIDE (výběr najlepších šachových skladieb vydávaný medzinárodnou šachovou federáciou), 
na čo bol obzvlášť pyšný. V spolupráci s M. Ujtelkym viedol po mnohé roky šachovú rubriku 
v časopise Svět socializmu. Aktivně sa zúčastnil budovania šachovej terminologie. Je spoluautorom 
knihy o šachovej terminologii. 

J. Bosák přežil plnohodnotný život s trvalým a nezmazaterným vplyvom na svoje okolie. Mal 
ešte mnoho plánov, nohé ho čakalo vykonat', mnohé by ešte urobil. Strácame v ňom všetei vynikajú-
ceho matematika, pracovitého a vzácného člověka. Pře všetkých nás zostane v památi ako vzor 
skromného, svědomitého, iniciatívneho vedca a vzácného člověka. Česť jeho pamiatke. 

Pavel Tomasta 

423 



ÚPLNÝ ZOZNAM PRÁČ RNDr. JURAJA BOSÁKA, DrSc. 

A. Po vodné vědecké práce. 
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