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jubilea 
zprávy 

ZA P R O F E S O R O M 
M I L A N O M K O L I B I A R O M 

D ň a 9. jú la 1994 pos t ihla slovenskú ma
tematiku ďalšia velká s tra ta, keď po nečaka-
ných a náhlých úmrt iach prof. I. Kluvánka 
a prof. Š. Z n á m a nás po dlhších ú t rapách 
navždy opustil prof. R N D r . Milan Kolibiar, 
DrSc. 

Profesor Kolibiar bol mimoriadnym zja-
vom v do terajších krá tkých dějinách sloven-
skej ma temat iky . Pa tř i l ku prvej generácii 
ma tema t ikov, k torí vyštudovali už v Brati
slavě a niesli ťarchu pionierskych rokov bu-
dovania vysokého školstva a matemat ických 
inštitúcií n a Slovensku. M. Kolibiar bol jeden 
z tých, k torí pri výchove ma tema t icky nada-
nej mládeže nelutovali času ani námahy, ba 
obětovali tomuto šfachetnému cielu aj časť 
svojich osobných vědeckých ambícií. 

Životopis Milana Kolibiara je stručný, 
priamočiary, ale př i tom typický pře sloven
ské poměry. Narodil sa 14. februára 1922 
v De tvianskej H u t ě , okres Zvolen, v rodině 
chudobného rolníka. Rodina žila n a lazoch, 
kde bola sice obklopená krásnou a divokou 
přírodou, ale ďaleko od vtedajšej civilizácie. 
Najkra tš ia cesta, či lepšie povedané necesta, 
vedúca do školy merala výše 6 km. Pre to 
malý Milan začal navštěvovat ' „gazdovskú" 
školu, kde jeden z obě tavých sedliakov učil vo 
svojom dome děti z okolitých dřevěníc čítat', 
písať a rá tať. Dialo sa to váčšinou v zimě, 
kedy ustali polhé práce. Neskoršie si dědinský 
učitel' všimol mimoriadne bys trého a usilov
ného žiačika Milana a spolu s farárom preho-
vorili rodičov, aby dali chlapca do vyššej ško
ly. Tak sa dos tal M. Kolibiar najprv do Zvole
n a a neskór do známého cirkevného gymnázia 
v Kláš tore p o d Znievom. Roku 1942 sa po 
ma tur i tě zapísal n a s tudium matema t iky 
a fyziky n a novozriadenej Prírodovedeckej 
fakultě Slovenskej univerzity (po vojně znova 
premenovanej n a Univerzitu Komenského) 
v Bra t islavě. S tudium úspěšné ukončil r. 1946 

a nas túpil na asistentské miesto n a katedře 
ma tema t iky tej istej fakulty. R. 1956 sa 
habilitoval a v r. 1964 bol menovaný za 
profesora. Zároveň sa stal prvým vedúcim 
Katedry algebry a teorie čísel P F UK. V tej to 
funkcii pósobil až do oficiálneho penzionova-
nia, do r. 1987. (Od r. 1980 přešla k a t e d r a n a 
novoutvorenú Matematicko-fyzikálnu fakultu 
UK.) Na M F F UK posobil až do léta 1993. 

Kolibiarove zoznámenie sa s vedou začalo 
až po š túdiu. Mal znova smolu, pre tože ani 
povojnové roky neboli nijako priaznivé na 
vedeckú prácu. Vysoké školy sa n a Slovensku 
reorganizovali a stali sa z nich masové učiliš-
tia. V ma tematike, okrom toho, nebola u nás 
skoro žiadna tradícia. Dnes vieme, aký je 
dóležitý dlhodobejší poby t v kolektive s tvo
řivou atmosférou a s dobrou knižnicou, na
příklad niekde na zahraničnej univerzi tě. To 
v Kolibiarovom případe vóbec neprichádzalo 
do úvahy. Kolibiar bol v pods ta tě samouk. 
Vďaka svojmu ma temat ickému talentu a hú-
ževna tos t i pustil sa spolu so svojim spolužia-
kom a pria telbm J á n o m Jakubíkom do stu
dia teorie zvázov. Poradil im to prof. O t a k a r 
Borůvka z brnenskej Masarykovej univerzity, 
k torý dochádzal po vojně do Bratislavy pred-
nášať n a univerzitu. Kolibiar s Jakubíkom 
nielenže študovali BirkhofTovu Teóriu zvázov, 
ale na velké Borůvkovo počudovanie, trúfali 
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si riešiť aj problémy z tejto knihy. Neskor-
šie, keď vyšlo 3. vydanie Birkhoffovej knihy, 
tak autor v nej poznamenává ku Kolibiaro-
vej charakterizácii modulárnych zvázov, že 
to patří ku pozoruhodným výsledkom. Ruský 
matematik L. A. Skornjakov vo svojej knihe 
o teorii zvázov uvádza výsledky o relativné 
komplementárnych dis tribut ívnych zvázoch 
ako Kolibiarovu vetu. Okrem teorie zvázov 
věnoval sa Kolibiar aj čiastočne usporiada-
ným množinám, univerzálnym algebrám a to
pologii.1) 

Mimoriadne vzácnou črtou Kolibiarovho 
pedagogického a vědeckého posobenia bolo, 
že nepracoval len sám, ale k vedeckej práci 
zaúčal aj svojich študentov. Štědro rozdával 
nápady a témy. Potom čítal a korigoval prvo
tiny svojich študentov. Robil to systematic
ky a cielavedome. Možno smělo povedať, že 
profesor Kolibiar bol prvým slovenským ma-
tematikom; ktorý sa uvědoměle věnoval ve
deckej výchove mladej generácie. Už r. 1955 
založil prvý a úspěšný študentský vědecký 
seminář. Pod jeho vedením napísali prvé prá
ce napr. P. Brunovský, L. Bukovský, E. Ge-
deonová, J. Gruska, T. Katriňák, I. Korec, 
B. Riečan, Z. Riečanová, B. Sivák, Š. Znám 
a ďalší. K tomuto zoznamu třeba pripočítať 
dobru desiatku oficiálnych aspirantov, či do-
ktorantov. Ďalšie zlepšeme vedeckej práce si 
sluboval od vzájomných kontaktov s inými 
pracoviskami. K tomu malá slúžiť aj Let
ná škola z čiastočne usporiadaných množin 
a univerzálnej algebry, čo bola spočiatku spo-
ločná akcia brněnských a bratislavských al-
gebraikov. Neskoršie sa to rozrástlo na me-
dzinárodnú konferenciu. Slubne sa rozvíjala 
aj Zimná škola z algebry. Za toto všetko pat
ří profesorovi Kolibiarovi velká vďaka, lebo 
prekliesnil cestu mnohým ďalším generáciám 
slovenských matematikov k súčasnej vede. 

Prácu s matematickými talentami si před
stavoval Kolibiar na širokom fronte. Bol jed-
ným zo zakladatelbv a dlhoročným organi-
zátorom súťaže Matematická olympiáda na 
Slovensku.. (V rokoch 1951-1963 bol pred-
sedom KVMO pre bratislavský kraj, v ro
koch 1963-1966 členom ÚVMO v Prahe.) 

-) Bližšie údaje o Kolibiarovej vedeckej 
činnosti sa možno dočítať v článkoch Cze-
choslovak Math. J. 42 (117) (1992), 187-190, 
a Mathematica Slovaca 42 (1992), 251-256. 

Na druhej straně sa živo zaujímal aj o dianie 
na středných školách. Bol spoluautorom ús-
pešnej učebnice matematiky pre středné ško
ly, recenzoval a posudzoval prakticky všetky 
středoškolské učebnice matematiky. Zastupo
val Československo v International Commisi-
on on Mathematical Instruction při UNES
CO. 

Pochopitelné, že sa prof. Kolibiar nevyhol 
ani organizačnej práci. Viackrát na fakultě 
prodekanoval a zúčastnil sa množstva roz
ličných sehódzí. Po dlhé roky bol členom či 
predsedom viacerých komisií pre udelbvanie 
vědeckých hodností z matematiky. Koordino
val vědecký výskům a bol dlhoročným čle
nom kolegií pri SAV a ČSAV. Pracoval aj 
vo viacerých redakciách matematických ča-
sopisov. Svojou autoritou přispěl k vážnosti 
Jednoty matematikov a fyzikov. Keď sa za-
čiatkom šesťdesiatych rokov Jednota na Slo
vensku zreorganizovala, tak sa stal prvým 
predsedom bratislavskej pobočky. 

Ti, ktorí častejšie střetávali prof. Kolibia-
ra, si určité spomínajú, že bol málokedy zle 
naladěný. Snažil sa na svoje okolie pósobiť 
optimisticky. Aby druhým dodal odvahy a se-
badóvery, veřejné sa vyznával zo svojich ne-
úspechov a nedostatkov. Niekedy to aj silné 
přehnal. Robil to s takým šarmom a jemu 
typickým humorom, že si rýchlo získal ob
div a sympatie študentov a mladších kolegov. 
Niet preto divu, že už za života bol opradený 
mnohými historkami a anekdotami. K jeho 
romantickej povahe patřila aj láska k ume-
niu. Zaujímal sa o poéziu a pri vhodných po-
sedeniach s radosťou prednášal básně klasi-
kov i súčasníkov. Pri zahraničných cestách sa 
připravoval aj na návštěvu galérií. Najváčšiu 
radosť mal z počúvania hudby. Sám tiež „mu-
zicíroval" . Hrával na klarinete a spoluúčinko-
val na hudobných vložkách, ktoré vyplňova
li návštěvníci letných škol při spoločenských 
posedeniach. 

Profesor Kolibiar si pozorné všímal aj po
litický život u nás. Napriek mnohým nástra
hám sa mu podařilo si zachovat' nezávislosť. 
Iste to nebolo vždy lahké. Súc věrný tra-
díciám svojho rodného detvianského kraja 
a vrodený zmysel pre spravodlivosť mu nedo
volovali mlčať, ak sa hlásala nepravda alebo 
diala křivda. To viedlo ku konfliktom s moc
nými minulého režimu. Za to si vyslúžil obdiv 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 40 (1995), č. 2 ì i i 



a uznanie váčšiny kolegov a študentov. Také-
to příklady boli hodné napodobňovania. 

Odchod profesora Kolibiara sa nás nielen 
bolestné dotkol, lebo sme v ňom stratili vzác
ného učitela, radcu a priatela, ale zanechal po 
sebe prázdné, miesto, ktoré tak lahko nezapl
níme. Lebo fudia, ako bol profesor Kolibiar, 
sa na Slovensku často nerodia. 

Tibor Katriňák 

23. KONFERENCE O VYUČOVÁNÍ 
MATEMATICE NA VŠTEZ 

K dobrým tradicím komise pro matema
tiku na VŠTEZ, které zahájila v roce 1963, 
je organizace konferencí (dříve celostátních) 
o matematice na vysokých školách technic
kých, ekonomických a zemědělských. V pořa
dí již třiadvacátá se poprvé v historii těchto 
konferencí konala v Praze ve dnech 29.8. až 
1.9.1994. Organizace se, vedle JČMF (komi
se pro matematiku na VŠTEZ), ujala VŠE 
v Praze, v jejíchž prostorách probíhala jed
nám a VŠCHT v Praze, která zajistila uby
tování pro mimopražské účastníky. 

Účastníky konference přivítal rektor hos
titelské školy prof. ing. JAN SEGER, CSc Ve 
své řeči zdůraznil význam matematiky ve 
výchově budoucích inženýrů a nutnost péče 
o pěstování povědomí tohoto významu všemi 
zainteresovanými. Zdůraznil, že matematika 
je jen jedna a je pouze otázkou, jak ji předná
šet. V souvislosti s tím pak vyzdvihl význam 
našich konferencí pro učitele matematiky. 

Děkan druhé hostitelské školy, prof. ing. 
OSKAR ScHMEDT, CSc, ve svém projevu na 
základě svých osobních i obecných poznatků 
zdůraznil potřebu posílení výuky matemati
ky na středních školách. 

Za JČMF pozdravil konferenci její předse
da d o c ing. ŠTEFAN ZAJAC, C S C Vyzdvihl 
aktivitu komise pro matematiku na VŠTEZ 
v rámci Jednoty a význam jejích konferencí 
jak pro práci učitele matematiky na VŠTEZ, 
tak i pro střední školu. 

Zahajovací část konference ukončil doc 
RNDr. JAROSLAV ČERNÝ, C S C , předseda ko
mise pro matematiku a předseda přípravné
ho výboru této konference. Stručně pohovořil 
o historii komise a jejích současných aktivi
tách. 

Pracovní část konference zahájil doc 
J. HOLENDA, rektor Západočeské univerzity 

v Plzni, přednáškou „O vysokých školách 
technických", ve které hovořil o založení, 
práci a plánech Fakulty aplikovaných věd 
ZČU v Plzni. Dále pak z pohledu rektora 
regionální školy se zamýšlel nad postavením 
vysokých škol ve společnosti. 

První jednací dopoledne zakončil doc 
J . IVÁNEK, prorektor pro informatizaci VŠE, 
přednáškou „Informační sítě a jejich užití na 
VŠ", ve které podal informaci o budování 
a provozu nejrozsáhlejší lokální akademické 
sítě v ČR, která nyní zahrnuje přes sedm set 
počítačů v učebnách, studovnách a pracov
nách zaměstnanců na VŠE v Praze, Celá síť 
je plně integrovaná do světové sítě INTER
NET. Účastníci konference měli možnost si 
prohlédnout některá počítačová pracoviště 
a vyzkoušet funkci sítě. 

Na odpolední jednání byly připraveny dvě 
přednášky Doc Š. PoRUBSKÝ v přednášce 
„História a jednota matematiky, dva piliere 
jej vyučovania" na konkrétních příkladech 
zařazení matematických historických událos
tí do výkladu matematických pojmů ukázal 
na nutnost jednoty historie a výuky. 

V následující přednášce „K obecným otáz
kám výuky matematiky" doc J. ČERNÝ for
muloval několik základních problémů výuky 
matematiky na inženýrských vysokých ško
lách v kontextu jak současné domácí situ
ace ve vzdělávání, tak výchově evropského 
inženýra. Položil otázky: Co?, Kolik?, Kdy?, 
Jak?, z nichž na mnohé dává odpověď „Core 
Curriculum in Mathematics for the Euro-
pean Engineer" (SEFI — Document 92.1) 
a na mnohé se pokusil odpovědět ze svých 
zkušeností učitele matematiky na VŠT. 

V následné diskusi účastníci sdělovali své 
zkušenosti a názory jak k obecným, tak ke 
konkrétním problémům souvisejícím s před
nesenými referáty. 

Druhý jednací den zahájil doc O . KOPA-
NEV z P F v Prešově přednáškou „K otáz
kám vedeckej přípravy učitelbv matematiky 
na TU", ve které informoval o stavu vědecké 
přípravy učitelů matematiky na technických 
vysokých školách a o problémech, které s tím 
souvisejí. 

Druhou plenární přednášku tohoto jedna-
cího dne „Počítačová podpora matematickej 
přípravy inžinierov" přednesl doc V. PlRČ. 
Zamýšlel se nad mírou připoutání inženýra 
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k počítači a mírou zavedení počítačů do vý
uky matematiky na VŠT. 

Následná diskuse o zkušenostech jak s pro
blémy vysokoškolské metodiky a didaktiky, 
tak s problémem počítačů ve výuce plynule 
navázala na jednání ve třech sekcích. 

V sekci zaměřené na obecné otázky výuky 
matematických předmětů na VŠT se přítom
ní zabývali problémem maturit a přijímacích 
zkoušek na vysoké školy, otázkami zkoušení, 
hodnocem studentů a kreditním systémům 
a také práci s talentovanými studenty. 

Ve druhé sekci byly diskutovány konkrét
ní problémy výuky matematických předmětů 
jak v bakalářském, tak v inženýrském studiu 
na VŠT. 

Třetí sekce byla zaměřena na počítačovou 
podporu výuky matematických předmětů na 
VŠT (Mathematica, Maple, vlastní progra
my). 

Po skončení sekcí měli účastníci konference 
místo tradičních výletů a exkurzí možnost 
diskutovat problémy přímo na vybraných ka
tedrách matematiky pražských VŠT. 

Dopolední blok třetího jednacího dne byl 
věnován střední škole, a to konkrétně stan
dardům. Na obecný pohled na standardy 
doc E. FUCHSE navázal Mgr. F. PROCHÁZ
KA konkrétními standardy pro SOŠ. Proble
matiku střední školy uzavřel doc J. BAYER 
pohledem vysokoškolského učitele na profil 
absolventa střední školy. 

Následnou diskusi řídil d o c F. JEŽEK 
a rozdělil ji do tří tematických okruhů: stře
doškolské standardy z pohledu VŠTEZ, při
jímací řízení, vznikající technická lycea. 

Odpolední jednání zahájil d o c F. JEŽEK. 
V přednášce „O geometrii" poukázal na úska

lí komunikace technik-matematik, na jehož 
odstranění by mohlo mít podstatný vliv prá
vě geometrické modelování. Proto doporuču
je, aby geometrické modelování tvořilo pod
statnou složku ve výuce geometrie na VŠT. 

Následující přednáška prof. P. VOPĚNKY 
„Nekonečně malé v matematice", která přilá
kala matematiky i mimo účastníky konferen
ce, ukázala, že návrat k pojmu „nekonečně 
malé" by mohl být přínosem pro budoucí 
výuku matematiky (pro nematematiky). 

Toto jednací odpoledne zakončil doc 
A. KLÍČ přednáškou „Dynamické systémy 
obecně". V populárním výkladu uvedl na 
příkladech možnosti využití dynamických 
systémů v přírodních vědách a technice. 

V posledním jednacím dopoledni vystou
pil Z. BlTTNAR, profesor stavební mechaniky 
Stavební fakulty ČVUT v Praze, s přednáš
kou „Matematika z pohledu inženýra". Uká
zal na možnosti, ze své zkušenosti inženýra, 
prolínání matematických disciplín do inže
nýrského studia. 

Na přednášku navázala diskuse, ve které 
se účastníci vyjadřovali k problematice ma
tematického inženýrství na VŠT, Tato prob
lematika by byla i základní náplní jednání 
24. konference o matematice na VŠTEZ, kte
rá se bude konat v roce 1996. 

Konference měla za hlavní cíl zamyslet se 
nad současnými problémy výuky matemati
ky na vysokých školách inženýrského zaměře
ní v kontaktu se střední školou. Jak se tento 
cíl podařilo splnit, mohou nejlépe posoudit 
účastníci sami. 

Milada Kočandrlová 
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