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SPOMÍNAME 

Zomrel Prof. RNDr. Otakar Borůvka 

Dňa 22. júla 1995 zomrel vo veku 96 rokov významný český matematik 
Prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc., Dr.H.C. Masarykovej univerzity v Brně, 
Univerzity Komenského v Bratislavě, čestný člen Jednoty Českých a sloven-
ských matematikov a fyzikov, čestný občan města Brna a Uherského Ostro-
hu, nositel mnohých vyznamenaní popredných európskych univerzit. 

Narodil sa 10. mája 1899 v Uhorskom Ostrohu z učitelskej rodiny, vycho-
vaný k blízkému vzťahu k bratskému národu. On nikdy nezabudol na túto 
výchovu a v časoch po druhej světověj vojně, kedy bola slovenská matema-
tika v začiatkoch, viac ako 10 rokov dochádzal z Brna do Bratislavy pred-
nášat na Univerzitu Komenského a najma jeho přičiněním sa vytvořili 
základy pře rozvoj matematiky na Slovensku v troch disciplínách: v algebře, 
v geometrii a v diferenciálnych rovniciach. 

Na tieto jehó zásluhy o rozvoj matematiky matematická obec na Sloven-
sku nikdy nezabudne. 

Je preto našou milou povinnosťou pokúsit sa aspoň stručné charak-
terizovat život a dielo nášho významného učitela a blízskeho priatela prof. 
RNDr. Otakara Borůvku, DrSc., aby sme si aspoň takto uctili jeho pamiatku 
a poučili sa z jeho celoživotného diela. 

Predovšetkým třeba povedať, že celý jeho život bol zasvátený práci, tvori-
vej vedeckej práci a výchove matematického dorastu. Pod touto, na prvý po-
hlad běžnou větou sa skrývá omnoho viac ako možno vyjádřit niekolkými 
slovami, pretože prof. Borůvka bol osobnostou, ktorá vedela nielen tvořit, 
formulovat a riešit matematické problémy, ale sa v najvyššej miere aj rozdá-
vat, dat svojím mladším kolegom to, čo by dlhé roky museli sami s námahou 
hladať, dat im konkrétné formulované problémy, naznačit cestu k ich po-
chopeniu a riešeniu, odovzdaf im kus svojej osobnosti, byť ich starostlivým 
otcom. To sú vlastnosti člověka, ktorému záujem o vec, o rozvoj bol prvořa-
dý. Právě tieto jeho vlastnosti sa v plnej šírke rozvinuli po druhej světověj 
vojně, ked bol<p potřebné vzorné budovat rozvrátené vysoké školstvo v bý-
valom Československu a prakticky od začiatku začat budovat a rozvij at ma-
tematický život na Slovensku. Tak ako akademik Jur Hronec bol tvorcom 
a zakladatelom vysokých škol a fakúlt v predchádzajúcom období tak 
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prof. Borůvka na požiadanie prof. Hronca začal rozvij ať moderny matema-
tický život na Slovensku. 

Otakar Borůvka ako sme už povedali sa narodil 10. mája 1899 v Uhor-
skom Ostrohu na Moravě. Po štúdiách na gymnáziu v Uhorskom Hradišti 
v období keď na brnenskej technike pósobil vynikajúci matematik Matiáš 
Lerch sa zapísal na túto vysokú školu mladý Borůvka. Keď v roku 1919 bola 
založená Brněnská univerzita a Matiáš Lerch sa stal jej prvým profesorom ma-
tematiky, rozhodol sa Otakar Borůvka zanechať štúdia na technike a po-
kračovat na Brnenskej univerzite ako poslucháč Matiáša Lercha, ktorého 
přednášky o matematickej analýze hráli rozhodujúcu úlohu v tomto jeho kro-
ku. Po skončení tohto štúdia štátnymi záverečnými skúškami z matematiky a 
fyziky a doktorátom prírodných vied, po krátkom pósobení na brnenskej fakul-
tě, stal sa asisteňtom matematiky na univerzite, kde pod Lerchovým vedením 
napísal niekolko práč z klasickej analýzy. Ked v roku 1922 Matyáš Lerch zomrel 
a na jeho miesto prišiel Eduard Čech, přeorientoval sa O. Borůvka na tzv. pro-
jektívnu diferenciálnu geometriu a študoval ako prvý vo světověj literatúre 
tzv. analytické korešpondencie medzi dvoma projektívnymi rovinami a od-
vodil ich vlastnosti, ktoré sú invariantně vzhladom k dvojiciam transformá-
cií projektívnej grupy. Tieto výsledky tvořili podstatnú časť jeho habilitačnej 
práce v roku 1927. Položil tak základy k štúdiu korešpondencií. Touto prob-
lematikou sa neskoršie zaoberala geometrická škola v Bologni. 

Vrokoch 1926-1927 a 1929-1930 strávil ako štipendista na parížskej univerzi-
te u prof. Eli Cartana a jeden semester školského roku 1930-1931 v Hamburgu 
u prof. Blaschkeho, kde mal možnost sa zoznámiť s inými modernými smermi 
v geometrii, hlavně so známou Cartanovou geometrickou metodou pohyblivé-
ho reperu. Gartanovými metodami študoval potom hlavně plochy vo viacroz-
merných priestoroch s konštantnou krivosťou. Vybudoval teóriu normálnej 
křivosti plochy v n-rozmernom priestore s konštantnou krivosťou, opierajúc 
sa o pojem tzv. indikatrix normálnej křivosti rádu k. Medzi jeho najvýznam-
nejšie výsledky třeba zařadit rozšírenie Frenetových vzorcov na analytické 
křivky n-rozměrného parabolického hermiteovského priestoru. Na základe vý-
sledkov v tejto oblasti bol v roku 1934 jnenovaný mimoriadnym profesorom na 
brnenskej univerzite. 

Napriek tomu, že od tohto obdobia sa O. Borůvka věnoval problematike 
algebry a diferenciálnym rovniciam, nestratil záujem o geometriu, ale jej 
vývin systematicky sledoval. 

Prof. Borůvka sa v orentácii na algebru začal zaoberať analýzou pojmu 
grupy. Predovšetkým ho zaujímala otázka ako závisia vlastnosti grupy na jej 
axiomach. Výsledok bol do velkej miery prekvapujúci áj pre mnohých špe-
cialistov z tohto obdobia v oblasti teorie grúp. Ukázalo sa, že základné pojmy 
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teorie grúp (podgrupa, homomorfizmus, kongruencia) sa dajú preniesť aj na 
všeobecnejšiu algebraická štruktúru tzv. grupoid. Ten vznikne, ked vynechá-
me všetky axiómy kladené na grupovú operáciu. Svoju teóriu grupoidov vybu-
doval O. Borůvka tak, že na najnižšom stupni prevádzal úvahy s množinami 
bez akejkolvek algebraickej štruktúry, na strednom stupni úvahy špecializova-
nej na grupoidy a na najvyššom stupni ich ďalej specializoval na grupy. Vo 
výsledkoch o množinách vybudoval teóriu rozkladov na množině, ktorú do-
kladné využil v teorii grupoidov a gróp. Teória grupoidov sa stala výraznou 
etapou na ceste vedúcej od špeciálnych algebraických štruktúr (grupy, okruhy, 
telesá, vektorové priestory, zväzy) k pojmu univerzálnej algebry, ktorý je stále 
štúdiom špecialistov. 

Prof. Borůvka ďalej zaviedol pojem faktoroidu, ktorý je prirodzeným 
zovšeobecnením pojmu faktorovej grupy. 

Ďalšia časť Borůvkovho vedeckého života sa týka matematickej analýzy. 
Pod vplyvom Lerchových prednášok sa začal Borůvka zaoberať otázkami tý-
kajúcimi sa transcendentných funkcií. Vyšetřoval otázky, akých hodnot nad-
obúda funkcia gamma pre komplexný argument v okolí bodu z- 0. Tieto 
výsledky využil k nájdeniu komplexných koreňov rovnice T{z)-a. Ďalej 
vyšetřoval známu transcendentnú funkciu R(x, s). Špeciálnym prípadom 
tejto funkcie je Riemanova zeta funkcia. 

K jeho zásluhe třeba pričítať tiež to, že už v roku 1945 založil v Brne semi-
nář pre štúdium diela Matyáša Lercha a v roku 1952 sa podujal so skupinou 
mladších spolupracovníkov na kritické zhodnotenie Lerchových prác z ma-
tematickej analýzy. 
' Váčšina dalších prác z matematickej analýzy prof. Borůvku sa týka teorie 

diferenciálnych rovnic. Jedna jeho práca z diferenciálnych rovnic, ktorú napí-
sal už v roku 1934 však nesúvisí s ostatnými. Sú v nej určené všetky obyčajné 
lineárne diferenciálne rovnice v komplexnom obore s jednoznačnými analy-
tickými koeficientami, ktoiych grupa monodromie je hermitovská. Tieto dife-
renciálne rovnice sú v úzkom vztahu s riešeniami určitého systému 
parciálnych diferenciálnych rovnic. Problémom sa už skór zaoberal L. Schle-
singer avšak riešil ho len v špeciálnom případe. 

V období rokov paťdesiatych, ked sa prof. Borůvka intenzívne začal zaoberať 
teóriou lineárnej diferenciálnej rovnice druhého rádu, napísal ešte dve práce z 
teorie diferenciálnych rovnic. V prvej z nich sa zaoberá aplikáciou Weyerovej 
teorie matic. Ukazuje, ako možno Weyerovu teóriu s výhodou aplikovať na li-
neárny systém s konštantnými koeficientami a vyjadriť tak algebraickú pova-
hu integrálov tohto systému. V dalšej práci odvádža prof. Borůvka všeobecné 
kritérium jednoznačnosti riešenia počiatočného problému u diferenciálneho 
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systému y =f(x, y). Váčšina známých kritérií sú jeho špeciálnym prípadom a 
okrem toho pre každý konkrétny systém umožňuje Borůvkov výsledok od-
vodit špeciálne výhodné kritérium. 

Najvýznamnejších výsledkov v tejto oblasti dosiahol prof. O. Borůvka 
v teorii transformácií a disperzií lineárnej diferenciálnej rovnice druhého 
rádu. Teória vznikla z jeho orientácie na štúdium nulových bodov riešení 
tejto rovnice. Prof. Borůvka definoval určité funkcie, ktoré nazval disperzia-
mi, pretože popisujú rozptyl nulových bodov riešení a ich derivácií rovnice 
druhého rádu. Tieto funkcie majů fundamentálnu úlohu v celej ďalšej teo-
rii. Podstatnou analýzou prof. Borůvka dokazuje, že tieto disperzie ako aj 
všeobecnejšia trieda tzv. vlastných disperzií, vyhovuje určitej nelineárnej di-
ferenciálnej rovnici tretieho rádu. Analyzoval všetky riešenia tejto rovnice 
a popisal ich štruktúru. Pomocou týchto výsledkov vybudoval teóriu vzá-
jomných transformácií riešení dvoch diferenciálnych rovnic druhého rádu. 
Táto teória disperzií a transformácií našla široké uplatnenie pri riešení okra-
jových problémov druhého a vyšších rádov, pri rozšíření Floquetovej teorie na 
diferenciálne rovnice s neperiodickými koeficientami, nové vlastnosti riešení 
lineárnych rovnic tretieho a vyšších rádov, pri určení všetkých diferenciálnych 
rovnic druhého rádu s ekvivalentnými nulovými bodmi riešení a charak-
terizáciou trigonometrických funkcií splynutím tretej a štvrtej centrálnej dis-
perzie a čo je velmi významné jeho výsledky umožnili rozvij ať teóriu 
transformácií lineárnych rovnic vyšších rádov a pomocou nej preniknúť do 
štruktúry riešení týchto rovnic. Výsledky o rovnici druhého rádu dali podnět 
pre vybudovanie teorie lineárnej rovnice tretieho rádu, na ktorej sa podstatnou 
mierou podielali a podielajú žiaci prof. Borůvku. Rozvinula sa teória lineár-
nych rovnic párnych a nepárnych diferenciálnych rovnic a s úspechom sa štu-
dujú analogické otázky funkcionálnych diferenciálnych rovnic. 

Velké znalosti prof. Borůvku z oblasti geometrie a algebry mu umožnili 
dalej túto problematiku študovat a rozriešiť mnoho závažných problémov 
z teorie diferenciálnych rovnic a naopak. 

Celkove prof. Borůvka publikoval okolo 80 vedeckých a okolo 40 vedecko-
populárnych prác v našich a zahraničných časopisoch. Jeho knižné publiká-
cie z teorie matic, grúp a grupoidov a diferenciálnych rovnic, ktoré vyšli aj 
v němčině a angličtině sú dokladom jeho trvalej aktivity. 

Musíme však ešte spomenúť jednu významnú prácu, ktorú napísal prof. 
Borůvka ešte v roku 1926. V tejto práci mladý Borůvka s predstihom 30 ro-
kov rozriešil ako prvý v celosvetovom měřítku istý základný tvar dopravné-
ho problému a riešenie aplikoval na praktickú úlohu o minimalizácii 
elektrovodnej siete a dožil sa dósledkov tohto riešenia. Uvedená práca je 
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dnes citovaná v literature polskej, americkej a anglickej ako počiatok dnes 
už obsiahlej teorie grafov. 

Prof. Borůvka si bol vždy vědomý spoločenskej funkcie vedy. Považoval 
za povinnost matematikov riešit problémy, ktoré předkládá prax a starat sa 
o aplikácie teoretických výsledkov. Vždy si uvědomoval, že cesta od mate-
matiky k technickej praxi vedie váčšinou cez matematickú analýzu a preto 
mu na jej rozvoji vždy záležalo. 

Ak sa záverom pozrieme ešte raz na prierez doterajšieho života prof. Bo-
růvku, hlavně na povojnové obdobie zistíme, že prof. Borůvka bol jeden 
z tvorcov matematického života v bývalom Československu a rozhodujúcim 
činiteíom na Moravě a na Slovensku. 

Prof. Borůvka, rodák z Uherského Ostrohu, z pomedzia Moravy a Sloven-
ska nezabudol na šlová svojho otca tamojšieho učitela z obdobia Rakúsko-
Uhorskej monarchie, že tu nedaleko žije národ slovenský, nám Čechom naj-
bližší a preto na výzvu prof. Hronca s velkou ochotou sa podujal pomoct pri 
výchove matematikov aj na Univerzite Komenského v Bratislavě. 

Celkom zodpovědně možno přehlásit, že každá vysoká škola na Sloven-
sku, kde sa vyučuje matematika má k prof. Borůvkovi úzky vztah a v radoch 
jej učitelov sú bud jeho žiaci, alebo žiaci jeho žiakov. 

Třeba záverom povedat, že život a dielo prof. Borůvku bol celý zasvátený 
rozvojů matematiky a výchove mladých matematikov, učitelov a vedeckých 
pracovníkov a podstatnou mierou ovplyvnil rozvoj matematiky na Sloven-
sku. Na tieto jeho zásluhy sa nemóže zabudnút a nikdy sa nezabudne. 

akademik Michal Greguš 
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