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Slovo vydavatele 

Profesor Otakar Borůvka, jeden z největších českých matemati
ků všech dob a po dlouhá desetiletí vůdčí postava brněnské matema
tiky, patří k nezapomenutelným osobnostem Masarykovy univerzity. 
Jako jeden z prvních jejích absolventů působil na této univerzitě té
měř padesát let. Skvělý učitel, organizátor vědeckého života a vynika
jící představitel naší matematiky a Masarykovy univerzity v zahrani
čí, zanechal po sobě dílo trvalé hodnoty nejen ve svých vědeckých vý
sledcích. K jeho odkazu se hlásí celé generace matematiků z Moravy 
i Slovenska. 

Základním materiálem pro vytvoření této knihy se stalo osobní vy
pravování profesora Borůvky zaznamenané při příležitosti jeho 90. na
rozenin oddělením nových dějin Moravského muzea v Brně. Tyto roz
hovory, obsahující výřezy z jeho plodného života, vzpomínky na uči
tele a žáky a úvahy o jeho vztahu k matematice, byly při konečných 
úpravách panem profesorem ještě prohloubeny a rozšířeny. To, že ve 
svých 96 letech pomáhal při přípravě této publikace, svědčí o jeho mi
mořádné činorodosti a pronikavém intelektu i ve vysokém stáří. 

Vydáním monografie o profesoru Otakaru Borůvkovi chceme 
vzdát hold tomuto výjimečnému člověku, tak bytostně spjatému celým 
svým životem se jménem druhé české univerzity, jejíž profil pomáhal 
výrazně utvářet. Každá univerzita je velká především velikostí svých 
učitelů. Lze si jen přát, aby Masarykova univerzita se vždy mohla ho
nosit osobnostmi takového věhlasu, jakou byl profesor Borůvka. 
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