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šíři vzdělání i hloubku v některém směru
naznačuje dobrovolně dosažená shoda ve

jubilea
zprávy
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
P R O F . DR. P E T R A SGALLA, DrSc.

Je to právě jen kalendář, který ukazuje na fakt,
že Petr Sgall dosáhl 27. května 1991 jubilea —
65 let. Zdá se to být zcela nedávno, kdy jsme
jako jeho žáci a spolupracovníci v rámci ome
zených možností uvažovali o připomenutí jeho
60. narozenin. V jeho vlasti se podařilo vzpome
nout tohoto jubiela a zhodnotit skromnými pro
středky význam jeho vědeckého působení pouze
v Jazykovědných aktualitách a v periodiku vy
dávaném na jeho pracovišti „Prague Bulletin of
Mathematical Linquistics". Pouze jeho zahranič
ní přátelé a kolegové se dokázali spojit, překo
nat i některé velmi pevné bariéry a vydat sbor
ník s příznačným podtitulem Test and Protest.*)
*) Language and Discourse: Test and Pro
test. A Festschrift for PETR SGALL, ed. by J. L.
MEY, Benjamins Publishing Company, Amster
dam, Philadelphia 1986, 611 s.

věcech podstatných.

Mezi přispěvateli nechyběn přední teoretici nafii,
členové a pokračovatelé Pražského lingvistického
kroužku (např. J. Vachek, Fr. Daneš), teoretič
tí lingvisté zahraniční (např. V. Ju. Rozencvejg,
R. Růžička, I. Bellertová), byla zastoupena lin
gvistika komputační a formami (např. jmény P.
Garvina, H. Schnelleho, W. von Halina).
Mládí a první kroky Sgallovy, ovlivnujía vý
běr životního povolám, a v jeho případě i poslání,
byly tragicky poznamenány druhou světovou vál
kou, v ní ztratil otce; sám prožil na sklonku války
několik měsíců v koncentračním táboře, takže svá
gymnaziální studia mohl dokončit až v září 1945
na gymnáziu v České Třebové. Potom přichází na
filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde byl
jako posluchač obecné lingvistiky vědecky ovliv
něn především příslušníky Pražského lingvistic
kého kroužku VI. Skalickou a B. Havránkem.
V době studií na F F UK na jeho činorodou
povahu působil revoluční kvas poúnorových ra
dikálů, ale jeho zdravý rozum mu dovolil vystří
zlivět z něho natolik včas, že své vlastní žáky od
konce 50. let formuje již zcela v duchu struktur
ní lingvistiky a nejlepších tradic Pražské lingvistické školy. Aspiranturu dokončil prací o vývoji
indoevropské flexe, rok strávil na stáži v Kra
kově, kde pod vedením J. Kurylowicze připra
vil habilitaci o védských infinitivech. Po krátkém
studijním pobytu v Moskvě v r. 1958, kdy nava
zuje kontakty s těmi vědci, kteří dokázali v SSSR
obhájit kybernetiku a úplatném matematických
metod v lingvistice proti ideologickým nařčením
z buržoazní pavědy, získává Sgall své spolupra
covníky a žáky pro oblast výzkumu strojového
překladu a jeho teorie a nakonec pro algebraic
kou lingvistiku jako teoretický směr.
Fakt, že Sgallovo jubileum neušlo pozornosti
JČMF, je dán zajisté tím, že je jejím dlouhole
tým členem, a jistě i tím, že 23 let ze své 401eté
dráhy vysokoškolského učitele a vědeckého pra
covníka působil na matematicko-fyzikální fakultě
UK v Praze. Je tu však ještě zásadnější skuteč
nost, proč je náležité připomenout jubileum Pet
ra Sgalla i v kontextu matematickém: P. Sgall
konstituoval v ČSFR interdisciplinární obor, na
zývaný dnes již tradičně algebraická a počítačová
lingvistika a založil první vědeckou školu toho
to oboru u nás, vyškolil řadu následovníků —
lingvistů, matematiků, logiků. Sgallova škola je
dnes ve světě (na kontinentě i za oceánem) zná-
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ma a ceněna na významných světových pracoviš
tích zabývajících se automatickým zpracováním
přirozeného jazyka (ať už se jmenují komputační lingvistika, elektronické zpracování dat, ústav
strojového překladu, středisko umělého intelek
tu až po pracoviště lingvistiky obecné, teoretické
nebo formální).
Jeho bibliografie pečlivě vedená do r. 1986
představuje 296 položek (recenze v to nepočí
taje), z toho 18 titulů je knižních, v nichž je
Sgall autorem jediným, ve velké části vedoucím
autorského kolektivu nebo autorem podstatným,*
u dvou titulů editorem. Jeho činnost v následu
jícím období pěti let není méně intenzívní; po
čet původních vědeckých statí jde opět do desí
tek, napsal také řadu statí popularizačních. Mo
nografie o obecné češtině (spolu s J. Hronkem,
A. Stichem a J. Horeckým) pod titulem Variation in Language: Code Switching in Czech as
a .ChaUengt for Sociolinguistics je v tisku pro
Benjamins Publishing House, její česká popula
rizačně zaměřená mutace autorů Sgall, Hronek
právě vzniká.
Nejde tu samozřejmě o absolutní čísla, ta
jen dokreslují šíři Sgallových zájmů a šíři zá
jmů předních vědeckých časopisů a nakladatel
ství o Sgalla jako autora.
Necháme-h* na tomto místě stranou šíři zá
jmů lingvistických (klasická typologie jazyků, so
ciologické zájmy spojené s jazykovou kulturou,
návrhy na rozumnou racionalizaci pravidel če
ského pravopisu, dále teoretické stati využívající
vhodný matematický aparát pro prezentaci obec
ně lingvistických poznatků), byl Sgall první, kdo
na svých seminářích ve spolupráci s matemati
ky (vzpomeňme při té příležitosti Karla Čulíka)
a logiky u nás studoval a ve své koncepci uplatňo
val i rozvíjel přístup Noama Chomského. Vývoj
teorie Chomského uplatňovaný na přirozený ja
zyk (zejm. angličtinu) doznal za posledních 30
let značných změn, byl oprávněně kritizován (mj.
i Sgallem a jeho školou), po Chomském vznik
la řada jiných neortodoxních formálních popisů
přirozených jazyků. Chomského zásluhou (jako
zakladatele teorie formálních jazyků a gramatik)
však zůstává, že jeho práce se staly mostem mezi
lingvisty a matematiky (informatiky, algebraiky,
matematickými logiky). To Sgall se svou vědec
kou erudicí a invencí dovedl využít ve své vlastní
koncepci svébytného modelu pro popis jazykové
ho systému. V tomto duchu vedl svůj tým, vedl
desítky diplomových i disertačních prací lingvis
tů i matematiků z této specializace.
Pro své teoretické vývody nachází Sgall oporu
i v jejich relevaci pro projekty aplikační (strojo
vý překlad, automatické porozumnění textu pro
oblast umělé inteligence ap.). P. Sgall vyprovoko
val i diskusi o užití počítačů pro strojové zpraco
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vání češtiny a vytvořil v r. 1988 pracovní skupi
nu odborníků z vysokých škol, akademie i resort
ních ústavů tohoto zaměření. Podporoval rozvíje
ní praktických aplikací, hledal uživatele, podílel
se na vypracování projektů v době, kdy informa
tizace se stala jednou z hybných sil společenského
vývoje.
V letech 1962 - 1968 vedl Sgall skupinu lin
gvistů a matematiků v tehdejším Centru nu
merické matematiky M F F UK. V letech 1963 1965 byl proděkanem této fakulty, členem její vě
decké rady a vědecké rady CNM. V té době ob
hájil svou doktorskou disertaci: návrh originální
koncepce jazykového popisu známého jako „fun
kční generativní popis" spojující tvůrčím způso
bem konstruktivistický přístup Chomského s fun
kčním a stratinkačním přístupem Pražské školy.
Tento model je pak jeho žáky rozvíjen a naplňo
ván; jakožto popis vymezený konstruktivní pro
cedurou je vhodný jako podklad pro implemen
taci analýzy a syntézy psaného jazyka, zejména
češtiny. V r. 1968 byla pod jeho vedením na F F
UK vytvořena Laboratoř algebraické lingvistiky,
kam přešla i větší část jeho skupiny z M F F UK.
V R. 1972 hrozil Sgallovi odchod z univerzity a je
ho labotoři rozpad. I tehdy se našli na M F F UK
a ve vedení univerzity přátelé, kteří pomohli za
chránit nejen Sgallovu existenci, ale pro budouc
nost i obor, který Sgall u nás založil. Díky tomu
bylo 15 vědeckých a odborných pracovníků na za
čátku r. 1973 převedeno z F F UK na M F F UK.
Za pracovních podmínek občas až absurdních,
prosadil Sgall mnoho: publikace v zahraničí pro
sebe i pro celý kolektiv, kontakty s předními svě
tovými pracovišti lingvistiky obecné i komputační, výpočetními centry i středisky umělého inte
lektu, pořádání každoročních mezinárodních po
rad s přizváním předních zahraničních odborní
ků, zorganizování celosvětového setkání odborní
ků z počítačové lingvistiky COLING-82 ap. Přes
mnoho vržených stínů svůj kus místa na slunci
toto „pracoviště" jednou pod hlavičkou Výpočet
ního centra UK, jindy Katedry numerické mate
matiky, poté pod Katedrou aplikované matema
tiky, mělo. Při stálé hrozbě dalších reorganizací,
změn kateder a vedoucích P. Sgall toto místo pro
svůj tým uhájil. Na této cestě spolupracovníky
získával i ztrácel. Budiž řečeno, že ti, kteří vy
trvali i za bouře a nepohody, nejen nelitují, ale
vědí, v čem je jeho síla. Akt předám dekretu řád
ného profesora Univerzity Karlovy, jímž byl na
vržen již v r. 1969, v dubnu 1990 a utvorem Ústa
vu teoretické a komputační lingvistiky na F F UK
pod jeho vedením rovněž v dubnu 1990 lze poklá
dat za částečné splacení dluhu akademické obce
a snad i širší veřejnosti vůči osobnosti a vědecké
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práci Petra Sgalla.
Jarmila
Panevová
Matematicko-fyzikální fakulta UK
PROFESOR VALTER ŠEDA
ŠESŤDESIATROČNÝ

Dna 11.4.1991 oslavil svoje šesťdesiate narodeniny profesor matematiky na Matematickofyzikálnej fakultě Univerzity Komenského v Bra
tislavě RNDr.Valťer Šeda, DrSc, významný čes
koslovenský matematik a vynikajúci vysokoškol
ský učitel.
Osobnosť profesora V. Sedu je československej matematickej veřejnosti dobře známa a je pre
nás radostnou skutočnosťou, že sa dožívá svojho
životného jubilea plný sviežosti a s bohatými
plánmi do budúcnosti.
Valter Šeda sa narodil v Seredi, okr. Galanta.
Zanedlho sa však presťahoval do Spišskej Starej
Vsi, okr. Poprad. Po ukončení hidovej školy štu
doval na reálnom gymnáziu v Kežmarku, ktoré
ukončil maturitou v roku 1949. V rokoch 1949
- 1953 študoval matematiku na Prírodovedeckej
fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Vě
decká činnosť profesora V. Sedu sa začala rozvij ať
na P F UK v r. 1953, ked nastúpil na internu aspi
ranturu pod vedením akademika J. Hronca a aka
demika O. Borůvku. Jeho kandidátská dizertačná
práca bola věnovaná problematike obyčajných difereciálnych rovnic, ktorým zostal věrný dodnes.
Po absolvovaní ašpiratúry v r. 1956 pracoval na
Katedře matematiky P F UK ako odborný asis
tent do roku 1964, ked sa habilitoval na docenta.

V r. 1967 sa stává prvým vedúcim Laboratória
výpočtovej techniky na P F UK. V následujúcom
roku odchádza na dvojročný přednáškový pobyt
na univerzitu v Bagdade. V rokoch 1972 - 74 bol
pověřený vedením Katedry matematickej analý
zy na P F UK. V r. 1980 prechádza (vlastně len
formálně) na Katedru matematickej analýzy prá
vě vzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
(ktorá vznikla vyčleněním od P F UK), kde v ro
ku 1982 obhájil doktorská dizertačnú prácu a bol
menovaný profesorom. V rokoch 1981 - 90 bol
znovu pověřený vedením katedry. Na M F F UK
pósobí dodnes. Jeho život je tak od roku 1949 —
teda plných 42 rokov — úzko spátý s alma mater.
Obdivuhodná je šířka vědeckých záujmov V.
Sedu. Jadrom jeho vedeckej práce sú obyčajné
diferenciálně rovnice. Svoju stopu však zanechal
i v teorii diferenciálnych rovnic v komplexnom
obore, numerickom riešení diferenciálnych rov
nic i v nelineárnej funkcionálnej analýze a jej
aplikáciách v teorii diferenciálnych rovnic. Doteraz publikoval 52 póvodných vědeckých práč,
ktoré vzbudili pozoruhodný medzinárodný ohlas.
O svojich výsledkoch prednášal na mnohých do
mácích a zahraničných konferenciách. Jeho před
nášky majú už tradičné vykradený priestor na
letných a zimných školách z diferenciálnych rov
nic, ktoré organizuje žilinská pobočka JSMF. Vý
razné sa podielal na organizovaní EQUADIFFu,
pravidelných československých konferencií o di
ferenciálnych rovniciach. Dlhé roky pósobí ako
recenzent pře odborné a referatívne matematic
ké časopisy. Je vedúcim výskumnej úlohy „Oby
čajné a funkcionálně diferenciálně rovnice". Počas svojho pósobenia na P F UK a M F F UK bol
členom róznych komisií, redakčných a vědeckých
rád, predsedom komisie pre obhajoby kandidáts
kých dizertačných práč a členom komisie pre ob
hajoby doktorských dizertačných práč.
Jubilantova odborná erudícia sa prejavuje
i v pedagogickéj činnosti. Jeho přednášky pře poslucháčov sa vyznačajú príťažlivosťou a matema
tickou eleganciou. Mnohí študenti (medzi ktorými sú dnes už renomovaní matematici) pod jeho
vedením napísali svoje prvé vědecké práce už počas studia, čo si vyžiadalo stovky hodin obetavej
práce. Vychoval šestnásť vědeckých ašpirantov.
Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Oby
čajné diferenciálně rovnice, ktorá bude dlhé roky
prameňom poznania pre všetkých, ktorí sa o tuto
disciplínu zaujímajú. Je tiež autorom úspěšných
skript Komplexná
analýza.
Vo vedeckej i pedagogickej práci profesora
V. Sedu sa odrážajú jeho povahové vlastnos
ti: skromnosť, poctivosť, svedomitosť, vytrvalosť,
systematičnosť, nezištnosť. Takého ho pozná nielen odborná matematická obec, ale aj všetci priatelia a známi z každodenného života. Pri príle-
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žitosti významného životného jubilea mu všetci prajeme vela zdravia, životného optimizmu do
dalších rokov a eSte vela rokov práce v prospěch
celej československé] m a terna ti y.
Milan Gera
Alexander Haščák
MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÝ KONGRES,
KYOTO, 21.-29. SRPNA 1990
Tradice pořádání matematických kongresů je
zhruba stejně s t a r á jako u novodobých olympij
ských her. První kongres se uskutečnil v roce
1893 v Chicagu u příležitosti Světové výstavy ko
nané k výročí Kolumbova objevu Ameriky. Od
té doby se kongresy pořádají vcelku pravidel
ně se čtyřletou periodou a není n u t n o zdůrazňo
vat, že prodělaly ř a d u změn. Zatímco v Chica
gu se zúčastnilo pouze 45 matematiků a mno
h á sdělení byla dokonce prezentována bez osob
ní účasti (Felix Klein přivezl ř a d u příspěvků ev
ropských matematiků, mimo jiné i od Matyá
še Lercha a E d u a r d a Weyra z Prahy), japonské*
Kyoto hostilo rekordních 3955 účastníků ze 76
s t á t ů celého světa (mezi nimi ovšem bylo i ta
ké rekordních 2323 domácích). Na pivním kon
gresu se přednášky konaly pouze ve francouzš
tině, němčině a italštině, v Kyotu se přednášelo
v naprosté většině v angličtině. Poznamenejme,
že mnohé kongresy se výrazným způsobem za
psaly do historie matematiky a poznamenaly její
vývoj. Připomeňme t ř e b a závěrečnou přednášku
Felixe Kleina v Curychu 1897 či slavných 23 Hiibertových problémů z pařížského kongresu 1900.
Z těch novějších například referát Louis deBrangese o vyřešení slavné Bieberbaehovy hypotézy
n a posledním kongresu 1986 v Berkeley.
Těch událostí a zážitků n a letošním kongresu
ICM 90 bylo mnoho. Zmiňme se stručně o někte
rých z nich.
Fieldsovy medaile, hrající snad jakousi roli
Nobelových cen v matematice, jsou vždy pře
dávány vynikajícím m a t e m a t i k ů m v zahajovací
den kongresu. Poprvé byly uděleny v roce 1936
v Oslu. Nesou j m é n o kanadského matematika J.
D. Fieldse, předsedajícího kongresu 1924 v To
rontu. Ten byl vlastně iniciátorem celé myšlen
ky a získal také první finanční příspěvek od
měněným. Zpočátku byli vyznamenáváni vždy
dva matematici nejen za své vědecké výsledky,
ale i částečně jako povzbuzení do další činnos
ti. Nepsaná a dodržovaná dohoda p a k byla, že
držitelé nesmí být starší 40 let. Od moskevské
ho matematického kongresu 1966 jsou udělová
ny vždy 4 medaile a mezi jejich nositeli najdeme
slavná j m é n a postav světové matematiky: M. F .
Atiyah (1966), L. V. Ahlfors (1936), P. J. Cohen
(1966), A. Grothendieck (1966), L. Hormander
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(1962), S. Novikov (1970), L. Schwartz (1950) či
R. T h o m (1958), abychom jménovah alespoň ně
které z nich. Letošními držiteli Fieldsových me
dailí se stali V. Drinfeld (Fyzikálně-technický In
stitut nízkých teplot, Charkov) za práce z teo
rie kvantových grup a teorie čísel, Vaughan F .
R. Jones (University of Caliíornia, Berkeley) za
práce v oboru operátorových algeber a za zave
dení „ Jonesových polynomů" do teorie uzlů, Shigefumi Moři (Research Institute for Mathematical Science, Kyoto) za klasifikaci 3rozměrných
algebraických variet a E. Witten (Institute for
Advanced Study, Princeton) za práce spojující
teoretickou fyziku s moderní matematikou. Ce
ny předával sám odstoupivší prezident Meziná
rodní matematické unie Ludwig Faddějev. Ten
byl současně i předsedou pracovní skupiny, která
nakonec z m n o h a došlých návrhů vybrala právě
t a t o 4 jména. Práce Jonese, Drinfelda i Wittena
spolu velice úzce souvisejí a ani práce domácí
ho zástupce k nim nemá daleko, a tak se v ku
loárech dosti vehementně diskutovalo a dokon
ce v některých příspěvcích implicitně poukazo
valo, kdo vlastně v komisi zasedal (M. Atiyah,
C Fefferman, E. Bombieri a další). Samozřejmě,
volba je zajisté vždy nesnadná a těžko lze po
rovnávat matematické výsledky jako n a sportov
ních soutěžích, nicméně konečné rozhodnutí od
ráží i současný „moderní" trend v matematice.
Připomeňme ještě, že Witten zakončoval hlavní
přednáškou poslední kongres v Berkeley, t a m ta
ké přednášel Drinfeld. Jones, Moři a Witten (ten
tentokráte „mimo soutěž" a hlavní program) mě
li hlavní přednášky právě v Kyotu. A ještě ma
lá poznámka navrch — mezi držiteli Fieldsových
medailí není dosud žádná žena. I to je, zdá se,
rozdíl proti situaci v udělování Nobelových cen.
Zbývá se ještě zmínit, že od varšavského kon
gresu 1983 je udělována také Nevanlinnova cena
za význačné příspěvky matematických aspektů
informatiky. Této pocty se letos dostalo A. Razborovovi z moskevského Stěklovova institutu.
V Kyotu odeznělo celkem 15 hlavních hodi
nových přednášek, 145 45minutových vyžáda
ných přednášek v 18 sekcích (matematická logika
a základy matematiky, algebra, teorie čísel, geo
metrie, topologie, algebraická geometrie, Lieovy
grupy, reálná a komplexní analýza, operátoro
vé algebry a funkcionální analýza, teorie prav
děpodobnosti a matematická statistika, parciální
diferenciální rovnice, obyčejné diferenciální rov
nice a dynamické systémy, matematická fyzika,
kombinatorika, matematické aspekty informati
ky* výpočetní metody, aplikace matematiky v ji
ných vědách, historie a vyučování matematiky)
a 620 krátkých sdělení. Hlavní přednášky se ko
naly vždy dopoledne, byly samozřejmě přenášeny
do několika sálů a druhý den dopoledne opět pro-
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mítány pomocí videa. O spektru hlavních před
nášek si lze nejlépe utvořit úsudek z jejich sezna
mu, a to v pořadí, jak byly odpředneseny:
K. UHLBNBECK (Texas), Applications
linear anály sis in topology

of non-

S. MoRI (Kyoto), Birationai classification of
algebraic threefoids
A. FLOBR (Berkeley), Eiliptic methods in variational problems
Y. IHARA (Kyoto), Braids, Galois groups and
some arithmetic functions
S. COOK (Toronto), Computational compiexity of higher type functions
A. J. MAJDA (Princeton), The interaction of
nonlinear anaiysis and modem applied mathematics
S. BLOCH (Chicago), Recent work on motifs
R. B. MELROSB (Massachusetts), Pseudodifferential operators, corners and singulár Hmits
G. LUSZTIG (Massachusetts), Intersection cohomology methods in representation theory
B. L. FEIGIN (Moskva), The conformal fieid
theory from the view of the cohomology theory of
Lie aigebras
A. VARCHENKO (Moskva),
Multidimensional
hyper geometrie functions and their appearance
in conformal fieid theory, algebraic K-theory, al
gebraic geometry etc.
L. LoyÁSZ (Budapest), Geometrie algorithms
and geometry
V. JONES (Berkeley), Von Neumann aigebras
in mathematics and physics
YA. G. SlNAI (Moskva), Hyperbolic billiards
G. MARGULIS (Moskva), Dynamical and ergodic properties of subgroup actions on homogeneous spaces with applications to number theory
Během kongresu se konala ř a d a aktivit. Nefor
mální semináře, besedy o výuce matematiky či
prodejní výstava matematických knih a časopisů
všech možných nakladatelství. Počínaje Springerem, Academie Pressem, . . . , až p o pro mne zce
la neznámá j m é n a producentů matematické lite
ratury. V každé expozici množství propagační
ho materiálu (například Springer vydal speciál
ní číslo Mathematical Inteligencer věnované Ja
ponsku a kongresům), drobných suvenýrů a dal
ších lákadel. O využití počítačů a matematických
programů nemluvě. Stánky našich nakladatelství
Academia či Alfa jsem v Kyotu nenalezl.
Řekl bych, že vše bylo promyšleno do nejmen
ších detailů. Vydání speciálních aršíků se znám
kou k této příležitosti, velká expozice fotogra
fií barevných fraktálu, ukázky tradiční japonské
kultury a folklóru, až p o ty nejmenší detaily uka
zující n a pozornost a pohostinnost pořadatelské
země. A právě t a spolu s úžasnou japonskou péčí

a ochotou byla pro m n e největším zážitkem v se
známení se s japonskými lidmi. Psát o naprosté
japonské preciznosti a přesnosti, o jejich dopravě,
o organizaci práce a vůbec o vztahu k práci, t o
by byla kapitola sama pro sebe. Nevím, jak ve
lkým tempem n á m utíká japonská technika, ale
v oblasti slušnosti, pohody a chování lidí se n á m
bohužel Japonci vzdálili podstatně.
Zájem veřejnosti a vůbec propagace matema
tického kongresu byly rovněž n a vysoké úrovni.
To nemluvím pouze o novinových článcích či kaž
dodenním zpravodajství n a několika (z mnoha)
televizních kanálech či o účasti vysokých činitelů
a ministrů n a slavnostním zahájení celého kon
gresu. Přinejmenším celé Kyoto vědělo o kongre
su. Fieldsovy medailisty a vysokou matematickou
reprezentaci přijal s á m japonský císař s chotí ve
své tokijské rezidenci.
Před i p o mezinárodním kongresu se konalo
v Japonsku celkem 24 různých satelitních konfe
rencí z různých oborů. Sám jsem se zúčastnil
Mezinárodní konference o teorii potenciálu I C P T
1990, která se uskutečnila 30. s r p n a - 4. září v Nagoyi. O ní zde nechci psát, pouze bych se r á d zmí
nil, že jedním z přednášejících byl i J. S. Hwang
z Taj vanu. Název jeho přednášky „On t h e falsity of Riemaiuťs hypothesis" vzbudil zaslouženou
pozornost téměř všech 200 účastníků. Hwang to
tiž tvrdil, že vyvrátil jednu z nejstarších a dnes
asi nejslavnějších matematických hypotéz, tzv.
Riemannovu domněnku o nulových bodech funk
ce dzéta.
Co říci n a závěr? Novým prezidentem Meziná
rodní matematické unie pro další čtyřleté období
byl zvolen J.-L. Lions z Francie a příští mezi
národní matematický kongres se bude konat ve
švýcarském Curychu (ten vyhrál v konkurenčním
boji s východoevropskou Sofií a příliš Žhavým Tel
Avivem) již v roce 1994. Maně si při této příle
žitosti vzpomínám n a myšlenku uspořádat kon
gres v té době v Praze. Popravdě řečeno si t o
vůbec neumím představit. Kolik úsilí a energie
mnoha našich matematiků bychom museli vy
užít, přičemž japonské profesionální organizace
a pohostinnosti celého jejich národa bychom asi
stěží dosáhli. Co bychom tedy my mohli přihodit
na druhou misku vah? Neodvažuji se d á t jakou
koli odpověď. Proto nakonec spíše jednu otázku,
kterou jsem si v duchu několikrát položil — ma
jí vůbec nějaký smysl setkání tolika matematiků
z mnoha i navzájem si již dnes nerozumějících
oblastí? Není to pouze společenská událost? Pod
poří a ovlivní mezinárodní matematické kongresy
třeba jako v minulosti nějakým způsobem další
rozvoj a vývoj matematiky?
Jaroslav Lukeš

