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OTTO JULJEVIČ ŠMIDT
Zpráva, která k nám přišla ze Sovětského Svazu v září minulého roku o tom, že dne 7. IX. 1956zemřel akademik Otto Juljevič Šmidt, se hluboce dotkla nejen československé matematické obce,
ale celé naší přírodovědecké i širší kulturní veřejnosti, která znala jméno Otto Juljeviče zejména
ze zpráv o úspěšných polárních expedicích, kterých se Otto Juljevič zúčastnil v letech před druhou
světovou válkou jako jejich vedoucí osobnost. 1 )
V osobnosti [Otto Juljeviče ztrácí sovětská
věda, kultura i veřejný život jednoho z nejvýz
načnějších vědců a zároveň jednoho z nejakti
vnějších kulturních a veřejných pracovníků
zcela mimořádného formátu. Jako vědec vy
nikal Otto Juljevič velkou vědeckou erudicí,
mnohostranným nadáním a výjimečnými
schopnostmi, které m u umožňovaly pracovat
tvůrčím způsobem hned v několika náročných
oblastech přírodních věd: v matematice (v theorii grup), v geografii a v geofysice, v polár
ních výzkumech, v astronomii a v kosmogoniL
Ve všech těchto vědních odvětvích podal Otto
Juljevič vynikající práce, kterými významné
přispěl k pokroku těchto věd. V osobě Otto
Juljeviče se však snoubil vědecký tvůrčí duch
i s neobyčejným organisačním nadáním, které
jej vedlo k práci veřejné (zejména jako člena
kollegií několika lidových komisariátů), k práci
kulturní a vědecko popularisační (jako vyda
vatele přírodovědeckých časopisů a organi
sátora a redaktora 1. vydání Velké sovětské
encyklopedie) a k organisování několika velkých
polárních expedicí. Při tom celá jeho vědecká
i veřejná činnost byla proniknuta duchem
hluboké principiálnosti, komunistické ideovosti a vlastenectví.
Otto Juljevič byl v prvé řadě vynikajícím
matematikem. Zapsal se do dějin sovětské
matematiky hlavně jako velký theoretik-algebraik, autor řady významných vědeckých
prací z theorie grup, dále jako zakladatel
moskevské algebraické školy, z níž vyšlo více
než 30 známých matematiků, a konečně jako organisátor bádání v theorii grup v celém Sovět
ském svazu.
Připomeňme si proto bohatý a plodný život a dílo Otto Juljeviče, a to zejména s ohledem k jeho
práci na poli matematiky.
Otto Juljevič Šmidt se narodil dne 18. IX. 1891 (podle starého kalendáře) v Mogilevě. V r. 1909
vstoupil na fysikálně matematickou fakultu" Kyjevské university, kterou absolvoval v r. 1913.
V letech jeho studií na Kyjevské universitě zde působil znamenitý matematik D . A. G r a ve,
který obrátil vědecký zájem Otto Juljeviče na rozvíjející se theorii grup. Již jako student napsal
Otto Juljevič své prvé vědecké práce, uvedené v seznamu prací pod čísly [1], [2] a [3]. Práce [1] a [2]
obsahují dva nové důkazy věty Remakovy o centrálním isomorfismu rozkladů konečné grupy
v direktní součin nerozložitelných faktorů. Již v těchto studentských pracech se projevilo mistrov
ství, které charakterisovalo i všechny další práce Šmidtovy. Šmidtův důkaz věty Remakovy v práci
[2], který je velmi jednoduchý a elegantní, uvedl též A. S p e i s e r ve své knize Theorie der Gruppen
von endlicher Ordnung.
Rozsáhlá práce [3] je věnována otázce primitivních řešitelných grup substitucí, která souvisí
2

) Mezi jiným i z reportáže Julia Fučíka pod názvem „Obsazení Severního pólu", kterou Julius
Fučík napsal pod pseudonymem J. F.Pavlov v r. 1937 do obrázkového časopisu „Pestrý t ý d e n "
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s otázkou řešitelnosti rovnic pomod odmocnin. Ottó Juljevič zeje déle rozvinul studie Jordánovy,
Mertensovy a Buchtový, týkajíd se primitivních řešitelných grup substitud, jejichž řád je roven
mocnině prvočísla, a dospěl zde k některým novým výsledkům.
*
Po absolvováni university se Otto Juljevič připravoval k magisterským zkouškám, které složil
v letech 1915—1916. V r. 1916 byl jmenován soukromým docentem Kyjevské university, kde též
později v r. 1917 zahájil přednášky. Již v letech přípravy k magisteriu (nyní bychom řekli vletech
aspirantury) vykonal Otto Juljevič velkou a záslužnou vědeckou prád. Napsal totiž knihu Ab
straktna/a těorija grupp[4]. Přes své mládí se zde Otto Juljevič neobyčejně úspěšně vyrovnal
s obtížným úkolem, který si uložil. Ve výběru látky, v jejím rozvržení a ve výkladu projevil Otto
Juljevič vynikájí d matematickou erudiri a vědeckou zralost. A nejen to, Otto Juljevič zde vyložil
základy theorie grup hned pro nekonečné grupy, a tím projevil velkou; předvídavost cest dalšího
rozvoje theorie grup. Tato kniha se později stala nepostradatelnou příručkou celé generace so
větských algebraiků, kteří se z ni učili, a kteří rozvíjeli dále její myšlenky,
i
Je možno říci, že kyjevské období života Otto Juljeyi^e bylo jediným obdobími kdy se Otto
Juljevič věnoval výhradně matematice, i když není pochyby o tom, že již v těchto letech vznikaly
plány pro jeho další mnohostrannou vědeckou činnost.
První bouřlivá léta revoluce a občanské války přerušila na čas pedagogickou činnost Otto Juljeviče, který se však aktivně zapojil do budování mladého sovětského státu. V r. 1918 se stal členem
strany, a z rozhodnuti strany zaujímal důležitá postaveni ve státním aparáte, a to zejména jako
člen kollegia Lidového komisariátu zásobování, Lidového komisariátu finand a Lidového komisariátu osvěty.'.
Pedagogickou činnost zahájil znovu Otto Juljevič až v r. 1920, kdy byl jmenován profesorem II.
moskevské státní university (nyní Pedagogického iifttitutu V. I. Lenina), kde působil do r. 1928.
Současně v letech 1921—1924 stál Otto Juljevič v Čele Státního nakladatelství, kde zejména organisoval opětné vydávání vědeckých časopisů, přerušené občanskou válkou. ^
Do tohoto období náleží též zajímavý referát Otto Juljeviče na thema „Matematické zákony
peněžní emise", který Otto Juljevič přednesl v r. 1922 v Sodalistické akademii, a ve kterém se
zabýval jako matematik řešením jedné z nejpalčivějších otázek tehdejšího poválečného údobí.
Ód r. 1924 se Otto Juljevič zabýval organisačními pracemi v souvislosti s přípravou vydáváni
Velké sovětské encyklopedie (1. vydáni), a byl pak po řadu dalších let jejím hlavním redaktorem.
Do encyklopedie sám napsal několik matematických statí, na př. stať Algebra [8].
V letech 1924—1930 předsedal Otto Juljevič též sekd přírodních věd v Komunistické akademii.
V těchto letech vdké kulturní i pedagogické činnosti se Otto Juljevič opět vrad k vědecké práci
v algebře. V r.T924 napsal pojednáni [5], kde vyšetřuje konečné nenilpotentni grupy (nespeciálni),
jejichž všechny vlastní podgrupy jsou nilpotentni. V této prád ukázal Otto Juljevič, že všechny
tyto grupy jsou řešitelné, a že jejich řád je dělitelný vždy jen dvěma různými prvočísly p a q
(P * 4)> při čemž jedna Sylowova p-grupa je invariantní a ostatní Sylowový g-grupy jsou cyklické.
Tato práce, v níž Otto Juljevič zobecnil výsledky amerických matematiků Millera a Mořena
z r. 1903 o konečných grupách, jejichž všechny vlastní podgrupy jsou komutativní, se stala výcho
diskem mnoha dalších studii jak sovětských, tak zahraničních matematiků.
V r. 1926 uveřejnil Otto Juljevič prácí [7], ve které podal vyčerpávajíd popis konečných grup,
majídch jen jednu třídu neinvariantních podgrup. Otto Juljevič zde dokázal, že existuji jen dva ne
konečné systémy takových grup, a nalezl pro tyto grupy definující relace.
V r. 1927 dlel Otto Juljevič v Góttingách v Německu, kde se tou dobou na universitě velmi
intensivně a úspěšně pracovalo na problémech moderní algebry v kruhu matematiků, vedeném
slavnou matematickou Emmy Noetherovou. Zde se Otto Juljevič seznámil s novými pojmy
a poznatky, k nimž dospěla škola E. Noetherové, jako jsou na př. pojem operátorové grupy, nebo
předpoklad konečnosti řetězců, a další. V době tohoto svého vědeckého pobytu v Góttingách
napsal Otto Juljevič práci [9], která je jednou z jeho vrcholných prad. V tomto pojednání zobecnil
Otto Juljevič výsledky Re mako vy a Krullovy a dokázal větu o centrálním isomorfismu direktních
rozkladů nekonečných grup majídch hlavní řadu, a" to v připaďě libovolného systému operátorů.
Zmíněná věta byla mnohokrát aplikována v různých problémech algebry, byla znovu dokazována
a zobecňována pro širší třídy grup, a byla přenesena i do theorie svazů. Vcelku je možno říd, že
tato práce bylá spolu s pracemi Priiferovými a Schreierovými začátkem nynějšího rozkvětu
obecné theorie grup. K tomuto rozvoji obecné theorie grup pak přispěli významným podílem
nejen sovětští algebraikové, namnoze přímí žáci O. Ju. Smidta (jako na příklad A. G. Kuroš),
ale mnoho předních matematiků jiných národů. U nás v ČSR to je zejména ak. Vladimír
Kořínek, který pracuje v theorii grup, a to hlavně se zřetdem k užití method theorie svazů
ke studiu některých speciálních problémů theorie grup.
602

\
OTTO JULJEVIČ ŠMIDT

Pokud jde o vztahy Otto Juljeviče k Moskevské universitě (tehdy prvé M. u.), vyvíjely se takto:
Již jako profesor II. Moskevské university stal se Otto Juljevič v r. 1923 členem Ústavu mate
matiky a mechaniky I. Moskevské statni university (později od r. 1930 stál v čele tohoto ústavu).
V r. 1929 se pak Otto Juljevič stal řádným profesorem I. Moskevské university, kde založil a řídil
(až do r. 1949) katedru algebry. Zde začal též na jaře r. 1930 pracovat seminář algebry, zorganisovaný
a vedený Otto Juljevičem. Jeho členy byli nejprve aspiranti Otta Juljeviče, později však vzrostl
o nové žáky Otto Juljeviče i některých starších členů semináře. Byli to matematikové, kteří pracovali
a namnoze dodnes sami pracuji velmi úspěšně v abstraktní algebře. V prvních letech práce semináře
se vědecký zájem kolektivu semináře soustřeďoval ná studium konečných grup, a to zejména v sou
vislosti s problémem Burnsideovým. Postupem času, tak, jak se seminář rozšiřoval o nové členy,
kteří byli orientováni vědecky i jinými směry, rozšiřovala se a měnila se i pracovní thematika semi
náře, takže nakonec se tento seminář stal jedním ze základních středisek algebraických výzkumů
v Sovětském svazu. Otto Juljevič byl zejména v prvém období práce semináře jeho vedoud vědeckou
i organisační osobnosti. Dovedl stmelit v jediný pracovní kolektiv všechny účastníky semináře,
jejichž odborné zájmy nebyly vždy shodné a jejichž názory na rozvoj algebry byly mnohdy krajně
jednostranné.
Bylo již řečeno, že Otto Juljevič byl i znamenitým geografem, geofysikem a polárním badatelem.
V souvislosti s tím si Otto Juljevič získal velké zásluhy jako ředitel Arktického institutu, dále jako
zakladatel a ředitel Hlavni správy Severní mořské cesty (v letech 1932—1939) a konečně jako přímý
organisátor a účastník největších sovětských předválečných polárních výprav do Arktidy. Výpravy
na ledobord „Sedov" v letech 1929—1930, dále výpravy na ledobord „Sibirjak" v r. 1932, která
mimo jiné dokázala, že Severní mořskou cestu je možno projet za jedinou plavbu; dále výpravy
na ledobord „Čeljuskin" v leteph 1933—1934 a nakonec první sovětské expedice na Severní pól
v r. 1937. Všechny tyto arktické výpravy, o jejichž úspěch se Otto Juljevič nemálo zasloužil, vešly
do dějin sovětské vědy jaká její slavná vítězství. Vzbudily v Sovětském svazu i za hranicemi veliký
ohlas. Po právu byl Otto Juljevičovi mezi prvními udělen sovětskou vládou čestný titul Hrdina
Sovětského svazu.
Je pochopitelné, že v době polárních výprav se nemohl Otto Juljevič věnovat algebře tak, jako
za normálních okolností dříve. Přesto však i na polárních výpravách pracoval Otto Juljevič jako
matematik. Na přiklad práce [10] byla dokončena v srpnu r. 1930 na ledobord „Sedov". V této
prád podal Otto Juljevič nový elegantní důkaz známé věty A. A. Kulakova o počtu podgrup v ko
nečné p-grupě. V době expedice na ledobord „Čeljuskin" napsal Otto Juljevič práci [11], která
je pokračováním jeho práce [7]. V ní podal úplný popis všecji konečných grup, které mají jen dvě
třídy neinvariantních podgrup. Ukázal, že existuje pět nekonečných systémů takovýchto grup
a pak už jen tři isolované grupy.
Otto Juljevič byl od r. 1920 Členem Moskevské matematické společnosti. V r. 1933 byl zvolen
Členem korespondentem Akademie věd SSSR, v r. 1934 členem Akademie věd Ukrajinské SSR
a v r. 1935 členem Akademie věd SSSR. V letech 1939—1942 byl Otto Juljevič jedním z vedoudch
činitelů Akademie, a to ve funkci jejího vicepresidenta.
*
Přechod Otto Juljeviče z Hlavní správy Severní mořské cesty do Akademie věd spadá přibližně
do oSdobi jeho úplného přechodu od geografie ku geofysice a kosmogonii. Již v dvacátých letech
se Otto Juljevič zabýval některými theoretickými otázkami geofysikálními, souvisícími s kurskou
magnetickou anomálii. Geofýsikou se Otto Juljevič zabýval i v době polárních výprav. Přitom
právě práce spojené s ovládnutím Arktidy přivedly Otto Juljeviče k poznáni, že v Sovětském svazu
je nutno široce rozvinout geofysikální vědy. 2 jeho popudu byl proto v r. 1938 zřízen Ústav theoretické geofysiky (později Geofysikální ústav Akademie věd SSSR). Otto Juljevič řídil tento ústav
až do r. 1948, jeho Odděleni vzniku Země až do posledních let svého života.
Konečně v letech 1951—1955 řídil Otto Juljevič též Geofysikální fakultu Moskevské university.
. V posledních patnácti letech svého života se Otto Juljevič velmi intensivně zabýval otázkami
kosmogonie, a to zejména vypracováním nové hypothesy o vzniku Země a planet. V souvislosti
s tím vytvořil Otto Juljevič kolektiv mladých vědců, který se zabýval studiem astronomických
a kosmogonických otázek. Otto Juljevič napsal sám mnoho článků s kosmogonickou thematikou
(některé z nich byly přeloženy i do češtiny, viz časopis „Sovětská věda, Matematika—Fysika—
Astronomie", sv. IV (1954), č. 4, a dále sv. V (1955), č. 6). Otto Juljevič a jeho škola došli na zá
kladě dřívějších i nových poznatků astronomických, geofysikálnich, geochemických, a jiných methodou materialistické dialektiky k nové hypothese o vzniku a vývoji Země a celé planetární soustavy.
Planetární kosmogonická tfyéorie Šmidtova vysvětluje na základě jednotného prindpu všechny
kosmogonické problémy. Předpokládá, že planety i ostatní tělesa Sluneční soustavy vznikly z protoplanetárního oblaku kolem Slunce, který Slunce při svém pohybu uchvátilo z mezihvězdného
prostoru. V oblaku vznikaly prachové zhuštěniny, které postupně přecházely v tělesa planet. Proto605
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planetární oblak měl velký moment hybnosti, který se přeměnil v moment oběhu kolem Slunce
a vlastni rotace planety. Podobně jako ostatní planety vznikla i Země postupným sražením a spojo
váním tuhých součástí, které měly původně nízkou teplotu. Počáteční stav Země tedy byl relativné
chladný, a nikoli žhavý, jak se tvrdilo od časů Laplaceových. Dnešní vysoká teplota zemského nitra
se vyvinula teprve časem, a to rozpadem radioaktivních prvků. Šmidtova theorie vykládá pak ^ešté
další kosmogonické problémy, to jest otázku zákonitostí pohybu planet, zákonitostí v poloměrech
oběžných drah planet, existence dvou skupin planet a konečně otázku rozděleni momentu hybnosti
a massy ve sluneční soustavě.
Nová kosmogonická theorie Šmidtova byla v Sovětském svazu podrobena ostré kritice, a to
zvláště na kosmogonické konferenci v r. 1951, kde zejména akademik V. G. Fesenkov ukázal
její nedostatky a mezery. Nakonec však konference konstatovala, že nová hypothesa vcelku vysvětluje
základní charakteristiky naši sluneční soustavy, a to po prvé v historii kosmogonie s jednotného
hlediska. Kosmogonická theorie Šmidtova sehrála v každém případě svou kladnou roli v rozvoji
kosmogonických bádání v Sovětském svazu.
Přesto, že se Otto Juljevič v posledních patnácti letech svého života zabýval — jak již bylo
řečeno — převážně pfírodními vědami, a to zejména kosmogonii, dovedl si i v těchto letech najít
čas pro svou oblíbenou theorii grup, v níž vytvořil nakonec ještě tři větší práce. Jsou to práce [12],
[13] a [14]. V práci [12] se zabýval thematikou, která souvisí s problémem Burnsideovým o jedno
duchých konečných grupách. Otto Juljevič zde znovu ověřil Weissnerovo tvrzení, že normální
podgrupa konečné grupy, jejíž existence plyne ze známé věty Frobeniovy, je vždy komutativní.
V pojednání [13] studuje Otto Juljevič jednu důležitou třídu zobecnělých nilpotentních grup>
a to grupy s normalisatorovou podmínkou, a zobecňuje některé výsledky Černikovovyzlet 1939
až 1940 o nekonečných nilpotentních řešitelných grupách.
V práci [14] pak Otto Juljevič vyšetřuje jednu třídu zobecnělých ředitelných grup a dokazuje
pro ni lokální větu, při čemž znovu zobecňuje některé věty Černikovovy. Konstruuje zde nový
příklad p-grupy, která se ztotožňuje se svým komutantem a dále též (po prvé v literatuře) příklad
p-grupy> která neobsahuje netriviální abelovské normální dělitele.
Práce [13] a [14] podnítily další rozvoj příslušného odvětví theorie grup v Sovětském svazu.
Poslední algebraickou prací Otto Juljeviče je stať Algebra napsaná společně s A. G. Kurošem
do druhého vydání Velké sovětské encyklopedie.
Zamyslíme-li se nad pivotem a dílem Otto Juljeviče Šmidta, musíme obdivovat šíři i hloubku
jeho vědeckých zájmů, jeho plodnou vědeckou, kulturní a veřejnou činnost, která přinesla tolik
nového a podnětného do různých oblastí poznání přírody i vesmíru. Otto Juljevič byl jedinečnou
a krásnou osobností, připomínající nejnadanější a nejvšestrannější vědce minulosti, jakými byli
na př. M. V. Lomonosov nebo někteří vědci z období italské renesance. Jméno a dílo Otto Juljeviče
Šmidta proto zůstanou zapsána zlatým písmem v historii sovětské i světové vědy.
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BALADA,

Brno

V období začátku Velké francouzské revoluce, které postavilo sloupy počínajících svobod deva
tenáctého století, se narodil v Paříži dne 21. srpna 1789 Augustin Louis baron Cauchy. Jeho
oteč, básník, věnoval synově vychování veškerou péči. Mladý Augustin ukončil pařížskou poly
techniku v roce 1807 a École des Pontes et Chaussées v roce 1810. Stal se pak inženýrem v Čherbourgu; leč záhy upozornil na sebe význam
nými pracemi a roku 1816 byl zvolen řádným
členem pařížské Akademie věd. Téhož roku
se stal profesorem pařížské polytechniky. Po
červencové revoluci roku 1830 odešel do ci
ziny. V Turině byla pro něho zřízena stolice
matematiky. Později, od roku 1832, pobýval
v Praze jako vychovatel vévody z Bordeaux.
Roku 1838 se vrátil do Paříže, odepřel však
složit přísahu novému režimu a proto nemohl
zastávat žádný úřad. Stal se tedy učitelem
matematiky v jezuitské koleji. Po revoluci
roku 1848 byl posléze přece jmenován profe
sorem theoretické astronomie na pařížské
universitě; úřad však složil roku 1852, ne
uznávaje Napoleona III. Zemřel 23. května
1857 v Sceaux.
Lze považovat za podivuhodnou shodu
okolností, že tento přesvědčený monarchista
a klerikál svým obrovským životním dílem
(napsal více než 700 knih a pojednání) se stal
jedním z prvních budovatelů nového, přísně
kritického směru ve výstavbě matematiky.
Připomeňme, že již roku 1817 český mate
matik Bernard Bolzano „přesně formuloval
některé pojmy a poznatky z matematické ana
lysy čtyři léta dříve a někdy obecněji než
jeden z nejslavnějších matematiků XIX. století
A. L. Cauchy."[l]
,
Dnes je všeobecně známo, že pojem mate
matické přesnosti měl v různých obdobích vý
voje matematiky rozličný význam. Rovněž vliv matematické přesnosti na rozvoj matematických disci
plin byl v různých obdobích různý. V době mohutného rozkvětu řecké matematiky podnítil helenský požadavek přesnosti v logickém uvažování vznik myšlenky axiomatické výstavby matematiky
u Eukleida. S úpadkem helenské matematiky ustrnul a posléze takřka zanikl ideál přesnosti.
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