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FRIGYES RIESZ

se vztahuji hlavně k theorii pružnosti. Zabýval se též mechanikou pohybu těles nebeských, kde
s velkým důvtipem užil výsledků svých prací v theorii funkcí komplexní proměnné. Spis Mémoire
sur la dispersion de la lumiere napsal Cauchy v Praze roku 1835.
Připomeňme ještě jednu událost ze života Cauchyho, která je v určité souvislosti s naši vlasti.
Roku 1846 odešel do Paříže Filip Korálek, narozený v Kolíně nad Labem roku 1819. Byl to
syn zámožných židovských rodičů. Studoval na vídeňské polytechnice zejména matematiku.
Podařilo se mu vytvořit zvláštní methodu pro výpočet logaritmů daných čísel i k řešeni úlohy,
jak k danému logaritmu stanovit příslušné číslo. Domníval se, že jeho methoda je tak dobrá, že
odstraní užívání logaritmických tabulek. Nadšen svým vynálezem odešel proti vůli otcově a bez
jeho hmotné podpory do Paříže, kde velmi strádal a z počátku nedocházel uznání. Za červencových
bojů roku 1848 přišel i o zbytek svého skrovného majetku a upadl do úplné nouze. Teprve po letech
trudného utrpení, kdy mohl utratit nejvýše dvě až tři souš denně, byly jeho zásluhy pařížskou
Akademií veřejně uznány. Práce Korálková byla posouzena komisí pařížské Akademie věd a jejím
jménem prohlásil dne 28. dubna 1851 Cauchy, že Korálková methoda stanovení logaritmů je
„geniální". Předložená práce — praví se v závěru posudku — ukazuje, že autor je velmi obratný
v aritmetických výpočtech a komise je toho názoru, že Akademie by měla dát autorovi příležitost,
aby svého nadání využil k výpočtu tabulek různých transcendent, což by mohlo přispět k pokroku
matematické vědy. Zpráva Cauchyova, kterou podepsal doživotní sekretář Akademie Ar ago,
byla podle tehdejšího zvyku zaslána matematické sekci Akademie. Osud Koralkův tím doznal
příznivého obratu. Jeho práce vyšla tiskem (v Německu se stala známou spisem Lorey: Dos
Neueste und Interessanteste aus der Logarithmotechnik (Weimar 1852). Korálek se stal profesorem
pařížské polytechniky, své jméno pofrancouzštil na „Coraleque" a byl jediným z profesorů Sorbony,
kteří v sobotu a na židovské svátky nepřednášeli. Byl též učitelem matematiky malého prince Na
poleona. [3].
Význam Cauchyových objevů v matematice je nesmírný. Ještě roku 1880 prohlásil Felix K l e i n :
yyUnsere besseren Bucher sind immer noch diejenigeny welche auf Cauchy's yCours ďanalyse* zurůckgeheny und der ist jetzt nahé 60 Jahre erschienen" .[4]
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(1880—1956)
Nedávno uplynul rok od smrti vynikajícího maďarského matematika, dvojnásobného laureáta
Kossuthovy ceny, čestného předsedy matematicko-fysikální sekce Maďarské akademie věd, do
pisujícího člena pařížské akademie věd, čestného doktora szegedské, budapeštské a pařížské uni
versity, Frigyese Riesze, kterého Akademie věd SSSR nazvala v dopise k jeho 70. narozeninám
„jedním z největších mistrů matematického myšlení". Jeho odchod byl pro matematické vědy
vážnou ztrátou.
Frigyes Riesz se narodil 22. ledna v Gyóru. Po universitních studiích v Budapešti, Zúrichu
a Góttingách pracoval jako středoškolský profesor. Roku 1914 se stává řádným profesorem v Cluji
(Kluž) a po světové válce v Szegedu, kde byla tehdy zakládána universita. Matematický ústav této
university se jeho zásluhou stal významným střediskem, o kterém se i v zahraničí mluvilo jako
o maďarských Góttingách. F. Riesz pracoval v Szegedu jako profesor až do osvobození Maďarska
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a stává se po osvobození prvním rektorem szegedské university. Koncem r. 1945 je povolán jako
profesor na budapestskou universitu, kde pracuje až do své smrti. F. Riesz zemřel 28. února 1956.
Třebaže kterákoli universita světa by jej byla ráda přijala, zahrnula poctami a poskytla i daleko
lepší pracovní podmínky, zůstal celý svůj život věrný své vlasti a, i za často obtížných podmínek,
vytvořil dílo, které nesmazatelně vepsalo jméno maďarské matematiky do dějin světové vědy našeho
století.
Z jeho díla je snad nejznámější t. zv. Rieszova-Fischerova věta, kterou nezávisle na sobě objevili
Frigyes Riesz a německý matematik E. Fischer. Tato věta je obrácením Parcevalova vzorce

J>(*)dx = 2ľ'
kde/(#) je funkce, jejíž čtverec je v intervalu (a, b) integrovatelný v Lebesgueově smyslu a c^ jsou
Fourierovy koeficienty této funkce vzhledem k úplnému orthonormálnímu systému funkcí.
Rieszova-Fischerova věta zní: IC libovolné posloupnosti {c* }- pro níž řada 5 c| je konvergent
ní, lze nalézt v podstatě jedinou funkci f (x), jejíž čtverec je integrovatelný v Lebesgueově smyslu v inter
valu (a, b), takovou, aby čísla c^ byla jejími Fourierovými koeficienty vzhledem k danému úplnému
orthonormálnímu systému funkcí. Slovům „v podstatě jediná" nutno rozumět tak, že všechny
funkce vyhovující úloze při dané ic^ } v daném orthonormálním systému se liší nejvýše na
množině míry nula.
Tato věta podstatně přispěla k objasnění struktury třídy funkcí, která je obvykle označována L2
(funkce patří do třídy L2, je-li její čtverec integrovatelný v Lebesgueově smyslu). Definujeme-li
normu funkce třídy L2 vztahem

H/II = Ѓ
y //*(*)<-*
*

a

a skalární součin dvou funkcí třídy L2 vztahem
(/,*)= //(*)*(*)<-*,
b

pak třída L2 je podle Rieszovy-Fischerovy věty
isomorfní s Hilbertovým vektorovým prostorem,
kde norma a skalární součin jsou definovány zcela
analogickými vzorci. Mimo jiné v souvislosti
s tím byl vytvořen pojem abstraktního Hilbertova
prostoru, který se ukázal velmi plodným nejen
v matematice, ale i ve fysice, zejména v kvantové
mechanice.
Riesz vytvořil také pojem prostoru funkcí Lp,
kde norma je definována vzorcem

/ l/(*,lřd*r. Ѓ > 1 .
Do tohoto prostoru nelze již beze změny přenést
definici skalárního součinu, neboť součin dvou
funkcí třídy Lp není obecně integrovatelný
v Lebesgueově smyslu. Lze však ukázat, že je
integrovatelný součin dvou funkcí/ (x) ag (x), z nichž/ (x) patří do prostoru Lpag
LQ, kde
1
= 1,
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a dále, že platí
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Riesz dokázal i obrácené tvrzeni: Je~U součin funkce g (x) s libovolnou funkci f (x) tfidy Lp integrovatelný ve smyslu Lébesgueovi, pak funkce g (x) je třídy Lq, Jelikož p — q nastává pouze pro p -= 2*
má prostor L% zvláštní postaveni, neboť je jediným prostorem, který je shodný s prostorem jemu honjugovaňým.
Těchto, výsledku Riesz použil při řešeni dalších problémů, zejména t. zv. zobecněného problému,
momentů a publikoval je souborně r. 1913. Rieszovy myšlenky, methody a výsledky v tomtooboru měly obrovský vliv na moderní funkdonální analysu.
Je třeba se také zmínit o úloze F. Riesze v souvislosti s theorií Lebesgueova integrálu. Rieszbyl mezi paními* kteří poznali obrovský význam tohoto nového pojmu. Nejen to. Již r. 1912 se
mu podařilo vyhnout se při výkladu Lebesgueova integrálu pojmu měřitelných množin a jejich,
dosti složité theorii a odstraniti tak jednu z příčin jisté nedůvěry, se kterou byl tento nový pojem
někde přijímán. Integrovatelnými funkcemi v jeho výkladu jsou funkce, které jsou limitou mo
notónní posloupnosti schodovitých funkd. Z theorie míry při tom používá jen pojmu množiny
míry nula a jejích základních vlastnosti. Riesz podal několik velmi jednoduchých důkazů z theo
rie Lebesgueova a Stieltjesóva integrálu a také tuto theorii svými pracemi dále rozvíjel.
Další důležitou částí Rieszova díla, která je v úzké souvislosti s jeho předchozími výsledky, jsou
jeho práce z oboru integrálních rovnic, zejména vypracováni nového přístupu k Fredholmovým.
výsledkům, týkajidch se integrálních rovnic tvaru

f(x)-X

f

K(x,y)f(y)dy=g(x)

pro neznámou funkd f{x), a další zobecnění těchto výsledků.
Již pro to, co bylo uvedeno a co zdaleka nevyčerpává výsledky F. Riesze y tomto oboru, lze jej
právem nazvat jedním ze zakladatelů nového odvětví matematiky, t. zv. funkcionální analysy. Toto• odvětví se dries rozvíjí velmi rychlým tempem, obohatilo o nová hlediska i methody mnohá jiná.
odvětví matematiky a možnosti jeho aplikace v různých oblastech matematiky a matematické fysiky
nejsou ještě zdaleka vyčerpány*.- Ripz shrnul své práce z funkcionální analysy* a theorie funkci
reálné,proměnné v knize, kterou napsal na sklonku svého života společně s jiným významným
maďarským matematikem Bélou SzókefalVi-Nagyem pod niavcmLecons d%AnalyseFonctionelleTato kniha byla od r. 1952, kdy byla vydaná Maďarskou akademií Věd, přeložena do ruštiny,angličtiny, němčiny a čínštiny a měla velký úspěch na celém světě.
Zastavme se ještě u těch prad F. Riesze, ve kterých se zabývá theorií analytických, harmonických,
a jim příbuzných funkd. .
Společně s Fej érem vypracoval Riesz nejjednodušší důkaz základní věty konformního zobrazení.
Z řady dalších jejich společných výsledků uveďme tuto zajímavou větu: V konformním zobrazení
kruhu na oblast ohraničenou křipkou délky hje délka obrazu libovolného průměru zobrazeného'kruhu
nejvýše ----. 'pito větu později sám Riesz dále zobecnil.
Riesz se také dále zabýval problémyhrarúčních hodnot analytických funkd. Zobecnil větu o*
hraničních fjpdnotách funkd regulárních a ohraničených uvnitř kruhu, kterou vyslovil Fatou
r. 1906. V této souvislosti při vyšetřovaní hodnoty integrálu Mp (r)
%

2íř

i

Mp (r) - " _ L f |/(re>* *)\* d <p, / > 1, r < R
pro funkd f(z) regulární v kruhu \z\ <_R vytvořil pojem subharmonických funkd. Na tento
pojem navazujid theorie subharmonických funkd patří mezi nejdůležitější objevy F. Riesze.
Tato theorie se ukázala velmi plodnou zejména v theorii potendálu.
F. Riesz byl především vynikajícím vědcem v oboru matematické analysy. Dosáhl však vynikajidch výsledku i v geometrii, přesněji řečeno při vymezeni pojmu topologického prostoru.
V referáte, který proslovil F. Riesz r. 1925 pod názvem „Elementární methody ve vyšší mate
matice", ukázal na příkladech, že ve vědě nemají pojmy „vyšší", „obtížný", „složitý" trvalou plat610
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nostj neboť to, co je dnes takové, může být zítra „elementární", „snadné", „jednoduché". Vědecká
práce F. Riesze je právě charakterisoYána tím> že byla soustředěna ná ústřední, základní otázťry,
že se zabývala
podstatou věd a touto cestou se Rieszovi dařilo-vysvětlit i nejsložitější otázky pře
hledně avfats)ě. Jeho práce jsou bohatě nejen ayým obsahem, ale i vynikající svoji formou.
Dílo Frigyese Riesze zůstane trvalým památníkem jeho plodného života. >
\
(Podlez Magyar tudományos akadémia matematikai
dsfizikaitudományokosztályánakkdzleményei3sv.Vl,
č. 2,1956.)
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K 75. VÝROCI NAROZENI EMMY NOETHEROVÉ
E. Noetherová se narodila 23. 3. 1662 v Erlangách v jižním Německu Jako dcera Maxe
Noethera, profesora matematiky na tamní universitě. V Erlangách také roku 1907 promo
vala. Za první světové války odešla do GOtting, kde se roku 1919 habilitovala a krátce po
tom dostala učební příkaz pro algebru, Roku 1922 se stala mimořádnou profesorkou, ovšem
jen títularní.í.»nfc/if beamteter ausserardentlicher Frcfessqr<(). Když se, v Německu dostal
k moci Hitler, byl Noetherové (roku 1933) jako »nearijce« odňat příkaz, profesura i yenia
legendi. Dostala pak místo na dívčí koleji v Bryn Mawr v USA, kde brzy na to (14. 4. 1935)
zemřela.
E. Noetherová byla beze sporu nejvýznačnější ženou matematikem všech dob. I ve své
době však patřila mezi nejpřednější matematiky. Její vědeckou činnost je možno rozdělit
do tří period. V prvríí z nich (1907—1919) je závislá na vzorech:-na Gordanoyi a Hilbertovi.
V druhé periodě (1920—1926) je její bádaní soustředěno na obecnou theorii ideálů. V třetí
periodě (od roku 1927) pe zabývá nekomutativními idgebrami (hyperkomplexními čísly),
jejich'znázorněním lineárními transformacemi s použitím komutativních číselných těles
a jejich aritmetik. S výjimkou několika prací z první periody postupuje E. Noetherová při
svém bádání zcela abstraktně, axiomaticky. Žabývá-H se nějakou algebraickou theorii Tm
pokládá To za model abstraktní tneorie T a všechny úvahy dále provádí,pro T (je to.postup
v algebře dávno používaný, na příklad v theorii grup).*)
9
.
K. Rychlík

*) O vědecké činností E. Noetherové viz tak* článek ak. VI. K o ř í n k a v časopise pro
pěstování matematiky a fysiky, sv. 65,1935—36, Dl~-D6.
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