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Č A S O P I S U N | V E R s i t Y 
g Q J. E. P Ů R K Y NĚ 

ČÍSLO 11 30. KVĚTNA 1963 ROČNlK VI 

Vyznamenání 
prof* Koutského a prof* Borůvky 

V těchto dnech se dvěma předním 
pracovníkům naší university dostalo 
dalSího uznání za vynikající pra-
covní úspěchy: prof. dr. Karlu 
Kontskému, DrSc, bylo uděleno 
za Jeho vědeckou, politickou a or-
ganizátorskou Činnost vyznamenání 
Za zásluhy o výstavbu a prof. dr. 
O. Borůvka, DrSc., Clen korespondent 

Prof. dr. Karel Koutský Dr.Sc 

ČSAV a laureát státní ceny, obdržel 
krajskou cenu z oboru přírodních 
věd za knihu Základy teorie grupoi-
dů a grup, vydanou v r. 1962. 

Vědecké práce prof. Borůvky mafi 
světový ohlas. První dvě vydání Zá-
kladů teorie grupoidů a grup vyšla 

[pod názvem Úvod do theorie grup) 
v létech 1944 a 1952 a shrnovala 
některé autorovy výsledky z období, 
kdy se zabýval abstraktní algebrou. 
V r. 1960 vySla uvedená kniha v ně-
mecké versi v NDR a připravuje se 
překlad do rumunštiny. O vysoké 
hodnotě této knihy a didaktickém 
mistrovství, s jakým je napsána, 
svědfií rovněž dopisy zahraničních 
odborníků (např. prof. H. Hasseho 

a prof. A. Sadea). — V současné 
době pracuje j>rof. Borůvka převážně 
v teorii diferenciálních rovnic a vede 
již dlouhá léta seminář o této teorii, 
který má celostátní význam a je 
příkladem kolektivní vědecké práce. 
Úspěchy prof. Borůvky souvisí s je-
ho nevšední pracovitostí, jíž vyna-
hrazuje čas věnovaný činnosti ve 
vrcholných orgánech Čs. akademie 
věd, ministerstva Školství a kultury, 
Jednoty čs. matematiků a fyziků aj.: 
setrvává ve své pracovně obvykle 
až do večerních hodin a přiohází 
na ústav i v neděli. — Úcta, kterou 
k prof. Borůvkovi pociťují všichni, 
kteří ho znají, je založena na jeho 
vysoké lidské i vědecké autoritě. 

Prof. Koutský působí na přírodo-
vědecké fakultě od r. 1950; v le-
tech 1950—1983 byl vedoucím ka-
tedry matematiky a v této funkci 
významně přispěl k rozvoji tohoto 
oboru na fakultě. Svými vědeckými 
pracemi zasáhl v poválečném obdo-
bí hlavně do moderní elementární 
geometrie a abstraktní topologie, 
kde navázal na problematiku slav-
ného Čechova brněnského topologic-
kého semináře. Kromě toho publiko-
val mnoho prací z metodiky a his-
torie matematiky. Svou obdivuhodně 
podnětnou odbornou a pedagogic-

kou práci spojoval s praktickou i 
teoretickou politickou činností. Je 
jedním z prvních matematiků, kte-
ří začali z marxistického stanoviska 
studovat ideologické otázky v mate-
matice; v tomto směru je třeba vy-
soko ocenit zejména jeho knihu Ma-
tematika a dialektický materialismus, 
která je jedinou prací svého druhu 
nejen v naší, ale i ve světové lite-
tuře. 

Prof. Dr. Otakar Borůvka Dr.Sc 

Vysoce si vážíme práce obou vy-
znamenaných soudruhů a přejeme 
jim mnoho dalSích úspěchů, život-
ni pohody a úspěšných následov-
níků. 

Kosmák, 
proděkan přírodovědecké fakulty 
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