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PROFESOR TIBOR SALÁT JUBILUJE 
Je velké štěstí potkat v životě ve správnou 

dobu správného člověka, jehož vliv je pak pro 
další cestu určující. Já jsem to štěstí měl. 

S panem profesorem Tiborem Salátem 
jsem se setkal poprvé na podzim roku 1962. 
Byl jsem v té době studentem 2. ročníku 
matematiky a fyziky na Přírodovědecké fa
kultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Tibor Salát nám přednášel základní kurs ma
tematické analýzy Jeho přednášky byly živé, 
dynamické, kořeněné vtipy, a co víc, občas se 
na nich psaly krátké testy. Byl jsem svým 
učitelem rychle zaregistrován coby nadějný 
adept profesionální matematické dráhy. Mé 

představy o tom, jak lze v matematice ob
jevovat něco nového, byly v té době nejas
né. Tibor Salát mne hned po semestrální 
zkoušce začal zasvěcovat do tajů výzkum
né práce. Přinesl mi separát práce W. Sier-
piňského, napsané pro mne tehdy naprosto 
neznámým francouzským jazykem, a požádal 
mne, abych mu za týden přišel říci, co v práci 
je. Později následovaly další články i drobné 
problémy V průběhu 3. ročníku studia (to 
už jsem chodil k Tiboru Salátoví na před
nášku z metrických prostorů a na seminář 
z reálné analýzy) jsem pak napsal svou první 
matematickou práci o Lv prostorech, s níž 
jsem se poprvé zúčastnil soutěže o nejlep
ší studentskou vědeckou práci. Trhrb- <; V. 
v jediné sekci soutěžili matematici . ..>̂ -<~-, 
velký rozvoj studentských soutčz. naatu,. <»./. 
později. Mimochodem, asi by nebylo &paLi_i' 
tyto soutěže v nějaké formě obnovit. V roce 
1964 založil T. Salát svůj proslulý vědecký 
seminář z reálných funkcí, který existuje bez 
přerušení dodnes a v němž vyrostlo mnoho 
jeho žáků. Na práci semináře jsem se zúčast-
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ňoval od začátku s velkou radostí, v prvních 
dvou letech ještě jako student. Začínalo se 
studiem Silovovy Funkcionální analýzy a Si-
korského Reálných funkcí. 

Pak mi Tibor Salát předal perfektně při
pravené téma diplomové práce. Odevzdal mi 
soubor svých rešerší o Cauchyově funkcionál
ní rovnici a Hamelově bázi s citacemi a ko
piemi základních prací. K této tematice se 
vracím dodnes a jsem za jeho podnět ne
smírně vděčný. Profesor Tibor Salát byl pak 
i mým školitelem v průběhu interní aspiran
tury A co mi bylo a je velikou ctí, stali jsme 
se přáteli. Mohu snad proto ještě přidat ně
kolik osobních poznámek. 

Tibor Salát se kromě vědeckých aktivit 
věnoval i vyučování matematiky na střed
ních školách. Je spoluautorem stále znovu 
vydávaného Přehledu středoškolské matema
tiky i několika gymnaziálních učebních tex
tů. Organizoval postgraduální studium uči
telů matematiky a sám je učil učit přiroze
ně a přitom vysoce odborně. „Množinové
mu opojení" ve vyučování na nižších stup
ních škol nepodlehl. Pro mnohé učitele mate
matiky je nezapomenutelnou postavou. Rád 
se zúčastňoval (a zúčastňuje) společenských 
podniků: proslulých matematických výletů, 
pořádaných každoročně pod vedením profe
sora Borůvky, a oslav jubileí svých kolegů. 
Byl, a myslím, že pořád je, aktivním rekre
ačním volejbalistou a cyklistou. Je vášnivým 
rybářem. A co je nejdůležitější, je stále činný 
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Komenského. Dva odborné semináře — z re
álných funkcí a z teorie čísel — stále pra
cují pod jeho vedením. Je předsedou Sloven
ské matematické společnosti při JSMF (což 
je následnická organizace Matematické sek
ce Jednoty). Myslím, že pan profesor Salát 
ovládá velké umění být spokojen, a moc mu 
přeji, aby takový ještě dlouho zůstal. 

Děkuji Tiboru Salátoví za krásnou dobu 
naplněnou zvídavostí a radostí z objevování 
a ze života. 

Prof. RNDr. Tibor Salát, DrSc, se dne 
13. května 1996 dožívá sedmdesáti let. O jeho 
vědecké práci pojednává článek P. KOSTYR-
KO a O. STRAUCH, Seventy years of Professor 
Tibor Salát, Math. Slovaca 46 (1996). 

Jaroslav Smítal 

DR. JIŘÍ VÁŇA ŠEDESÁTILETÝ 

Profesor matematicko-fyzikálního gymná
zia Mikuláše Koperníka v Bílovci oslavil 
v květnových dnech tohoto roku šedesátiny. 

Dr. Jiří Váňa věnoval více než třicet pět 
let především výchově učitelů základních 
a středních škol a péči o matematické talen
t y Na jeho přednášky a semináře z různých 
matematických disciplín při jeho působení na 
Pedagogickém institutu v Ostravě vzpomína
jí dodnes s vděkem desítky učitelů základ
ních a středních škol regionu severní Mora
vy a Slezska. Jako mladý pedagog získával 
brzy důvěru svých studentů a plně se ode
vzdal svému cíli — podílet se na zlidštění za
tracované matematiky této vědy všech věd. 
Bohužel bylo toto jeho úsilí přerušeno. Jeho 
citlivý charakter a morální zásady nemohly 
přijmout důsledky roku 1968, což brzy pocítil 
a byl z fakulty vykázán. 

Jako rodilý kantor, vynikající matematik, 
se však nebyl ochoten rozejít se svou vědou 
a snahou vštěpovat její základy mladé ge
neraci. Velmi brzy se angažuje při vzniku 
matematicko-fyzikálního gymnázia v Bílovci. 
Vysokoškolské studenty nahradili středoško
láci, nic se však nezměnilo na stylu, meto
dách a cílech jeho práce. Postupem času se 
k matematice logicky přidává programování, 
a jeho „děcka" —jak mezi přáteli nazývá své 
žáky — patří velice brzy k nejlepším v obou 
oborech v celé republice. 

Péče o talentované žáky ve škole vyžaduje 
od učitele sebeobětování — neohlížet se na 
čas, sloužit. To je dr. Jiřímu Váňovi vlast
ní, a tak neudivuje, že se v rámci Jedno
ty českých matematiků a fyziků stává duší 
„Matematické olympiády" v regionu. Stovky 
účastníků MO od Šumperka přes Olomouc, 
Přerov, Bruntál, Krnov, Opavu, Nový Ji
čín, Karvinou, Ostravu, Frýdek-Místek až po 
Jablunkov jej znají nejen jako autora mno
hých zadání úloh MO, ale také jako obětavé
ho organizátora besed s řešiteli MO a souto-
ží MO, stejně jako trpělivého a zas\či ^neim 
lektora. Nelze spočítat množství úLp*^-° io. 
ho „děcek" v celostátních kolech Mu, :..r.^7\ 
jeho svěřenci patřili k úspěšným účastníkům 
mezinárodních matematických olympiád, ně
kteří s úspěchem studují v zahraničí. Tuto 
svou „parketu" dr. Jiří Váňa neopouští ani 
v současnosti. 
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Dlouhá léta pracuje dr. Jiří Váňa ve vý
boru ostravské pobočky JCMF, V regionál
ním výboru MO, byl členem ústředí MO. 
„Čestné uznání JCMF" a dvojí „Pedagogic
ké vyznamenání JCMF" jsou jen nepatrným 
oceněním práce, kterou dr. Jiří Váňa vyko
nal v rámci péče o matematické talenty mezi 
mládeží. 

Dr. Jiří Váňa dokázal a dokazuje, v čem 
je smysl onoho tolikráte opakovaného rčení 
„učitel — to není povolání, to je poslání". 

Milý Jiří, u příležitosti Tvého jubilea jsme 
Ti již popřáli, ale dovol, abychom Ti pro
střednictvím časopisu, který je platformou 
v JCMF sdružených podobných „podivínů", 
upřímně poděkovali za práci, kterou jsi v Jed
notě vykonal, popřáli Ti do dalších let pro 
Tebe tak typický optimistický vztah k životu, 
osobní pohodu v kruhu rodiny a přátel, hod
ně zdraví a především mnoho dalších úspěchů 
v Tvé práci s Tvými „děcky". Protože Tě 
známe jako skromného kolegu odmítajícího 
jakékoliv oslavné tirády, prosíme Tě, aby ses 
příliš nemračil při čtení těchto řádků a za
choval nám přízeň. Za všechno Ti, milý Jiří, 
děkujeme! 

Za všechny kolegy z ostravské pobočky 
Jednoty českých matematiků a fyziků 

Jiří Wyslych 

PRÁCE S TALENTOVANÝMI 
MATEMATIKY 

Stalo se již dobrou tradicí, že Jihočeský 
výbor matematické olympiády ve spolupráci 
s JCMF a Pedagogickým centrem v Českých 
Budějovicích pořádají setkání mladých ma
tematiků ve školicím středisku na Zádově. 

Také letos vybrali organizátoři nejúspěš
nější řešitele matematické olympiády a ma
tematického korespondenčního semináře z ji
hočeské oblasti na zimní školu matematiky 
Téměř čtyřicet studentů středních škol tak 
mělo v březnu možnost strávit celý týden 
v krásné šumavské přírodě. 

Na programu setkání byly zejména odbor
né přednášky z matematiky Studenti byli 
rozděleni podle věku do dvou skupin. Před
nášky zabezpečovali zejména pracovníci ka
tedry matematiky PF JU v Českých Budě
jovicích. Náplň většiny přednášek byla tema
ticky zaměřena k příštímu ročníku matema
tické olympiády. Přesto však studenti měli 
možnost vyslechnout i přednášky z takových 
oblastí matematiky, se kterými se ve škole 
běžně nesetkávají. S velkým ohlasem se set
kal zejména soubor přednášek o počítačové 
grafice a jejích aplikacích ve vědě a průmys
lu. Tuto problematiku studentům poutavým 
způsobem přiblížil prof. RNDr. L. D R S , CSC. 
z ČVUT Praha. Jako druhého hosta pozvali 
organizátoři doc. RNDr. JAROMÍRA SIMŠU, 
CSc, z MÚ AV v Brně, autora řady úloh 
matematické olympiády. Účast obou hostů 
se setkala s mimořádným zájmem studentů 
a přispěla k velmi dobré odborné úrovni zim
ní školy. Doprovodný program byl vzhledem 
ke krásnému slunečnému počasí a dostatku 
sněhu orientován převážně na vycházky do 
přírody a výlety na běžkách. V rámci celo
denního výletu navštívili studenti nově zříze
né šumavské informační a naučné centrum. 

Nezbývá než doufat, že i příště se poda
ří zabezpečit dostatek prostředků, abychom 
mohli v zavedené tradici úspěšně pokračovat. 

Pavel Tlustý 
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