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K OTVORENIU SLOVENSKEJ AKADEMIE VTED 

AKADEMIK ČSAV E D U A R D CECH 

(Z prcjavu předneseného na prvej p lenám ej schódzke IV. sekcie dňa 27. juna 1953.) 

V projevu, který jsem měl 20. 11. 1952 na první schůzi Sekce věd mate-
n.atioko-fysikáíníeh ČSAV a který vyšel tiskem v Časopise pro pěstování 
matemat iky (sv. 78, str. 5—9) pod názvem Poznámky o úkolech materna-
liky po zřízení Československé akademie věd, formuloval jsem jako nej
aktuálnější náš úkol pro nejbližší léta vybudování celostátního kolektivu 
vědeckých pracovníku v matematice a zdůraznil jsem, že pro plnění tohoto 
úkolu má zvláštní důležitost především plánovité a soustavné prohlubování 
a rozšiřování skutečné neformální spolupráce mezi českými a slovenskými 
pracovníky v matematice. Považuji proto zřízení matematicko-fysikální 
komise při 4. sekci SAV za událost dalekosáhlého významu pro další vývoj 
matematického života v ČSR. Jestliže česká matemat ika má za sebou delší 
a širší tradici než matemat ika slovenská, je tu na druhé straně nebezpečí, 
že právě lpění na starých tradicích by mohlo být vážnou brzdou při plnění 
naléhavých úkolů, které naše matemat ika má před sebou. Nalézt správný 
poměr mezi akademií, vysokými školami a resortními pracovišti, mezi 
matematikou na straně jedné a fysikou a technikou na straně druhé, 
mezi universitou a vysokými školami technického směru, mezi vysokými 
školami a jedenáctiletkou, mezi staršími a mladšími vědeckými pracovníky, 
mezi Prahou a jinými místy vědecké práce v matematice, mezi studiem 
a tvůrci vědeckou prací, mezi analysou, algebrou a geometrií, mezi milov
níky abstraktních theorií a těmi, kdo by především chtěli pomáhat praxi, 
mezi klasickou a nejmodernější matematikou, to vše a jiné je v Praze 
stálo daleko méně středem pozornosti, než by tomu mělo být. U mnoha 
z těchto a podobných problémů bude, jak se mi zdá, na Slovensku snazší 
než u nás provést první iniciativní kroky, jež ukáží správnou cestu k jejich 
účelnému celostátnímu řízení. Jsem přesvědčen, že na Slovensku jsou 
dnes nejlepší předpoklady k rychlému a prudkému zintensivnění veškeré 
matematické činnosti, přeji slovenským přátelům a kolegům co největší 
úspěchy a budu šťasten. budu-Ii moci s nimi eo nejúže spolupracovat. 
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