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rad kvalitných algebraistov, ktorí vyšli z jeho školy. Aj autor týchto riadkov vďačí 
prof. Kořínkovi za mnohé cenné rady. 

Akademik Kořínek udržiava oddávna živý kontakt so Slovenskou matematikou. 
Je členom Slovenskéj komisie pre obhajoby kandidátských práč z algebry, a teorie 
čísel, zúčastňuje sa letných škol a iných podujatí, usporiadaných na Slovensku 
a možno povedať, že je přítomný pri váčšine vážnějších matematických podujatí na 
Slovensku, často ako účinný pomocník alebo poradca. 

Prof. V. Kořínek je osobnosfou s mimoriadne širokými kulturnými záujmami 
a prehladom. Vždy sa energicky a nekompromisně — aj za cenu osobných nepří
jemností — stával na stranu tých prúdov, ktoré popoháňali naše národy kupředu. 
Jeho energický a přitom hlboko ludský charakter zostáva trvale zapísaný vo vě
domí všetkých, ktorí s ním prichádzajú do styku, najma však jeho spolupracovníkov 
a priatelov. Milan Kolibiar, Bratislava 

K SEDEMDESIATKE PROFESORA OTAKARA BORŮVKU 

Dna 10. mája 1969 sa dožívá 70 rokov vynikajúci československy matematik akademik 
ČSAV prof. dr. Otakar Borůvka, DrSc. 

Profesor Borůvka sa narodil v Ostrohu, okres Veselí nad Moravou, ako syn učitela, 
významného národovca, jedného z organizátorov dní česko-slovenskej vzájomnosti 
v období Rakúsko-uhorskej monarchie. Po štúdiach na technike a Masarykovej univerzitě 
v Brně věnoval sa O. Borůvka úplné matematike. Este pred ukončením univerzity 
od r. 1920 začal pósobiť ako asistent na vysokých školách. V roku 1923 dosiahol doktorát 
prírodných vied, v rokoch 1926/27, 1929/30 študoval v Paříži u prof. Cartana a v rokoch 
1930/31 v Hamburgu u prof. W. Blaschkeho. V roku 1928 sa habilitoval, v roku 1934 
bol menovaný mimoriadnym profesorom matematiky na Prírodovedeckej fakultě 
Masarykovej univerzity a v roku 1946 riadnym profesorom s platnost'ou od roku 1940. 
Jeho vědecké dielo zasahuje do troch oblastí: diferenciálna geometria, abstraktna algebra 
a matematická analýza. 

Jeho práce z klasickej analýzy vznikali v rokoch 1923—1925, práce z diferenciálnej 
geometrie v rokoch 1924—1935, práce z algebry v rokoch 1936—1952 a práce z teorie 
diferenciálnych rovnic od roku 1952 doteraz. 

Nebudem tu robiť analýzu jeho bohatej vedeckej a vědecko-populárnej činnosti, 
avšak treba povedať, že svojimi podstatnými výsledkami v uvedených odboroch pre-
nikavo ovplyvnil rozvoj týchto disciplín. Jeho knižné publikácie vyšli nielen doma, 
ale aj v zahraničí a sú vysoko ceněné. Zvlášť treba vyzdvihnúť jeho starostlivost o mate
matický dorast nielen na Moravě, ale aj na Slovensku. Značná časť strednej generácie 
slovenských matematikov využívala jeho podněty pri začiatkoch svojej vedeckej práce. 
Prof. Borůvka 10 rokov prednášal externě na Univerzitě Komenského, a to právě v ča-
soch, ked na slovenských vysokých školách bol velký nedostatok matematikov. Univer
zita Komenského oceňujúc velké zásluhy prof. Borůvku o slovenskú matematiku roz
hodla sa udeliť mu čestný doktorát pri příležitosti 50. výročia jej založenia. Vzhladom 
na podiel prof. Borůvku na matematickom živote na Slovensku, nepochybné mu patrí 
čestné miesto v slovenskej matematickej pospolitosti. 

Prajeme mu preto my, slovenskí matematici, združení okolo Matematického časopisu, 
aby ešte mnoho rokov mohol pri plnom zdraví úspěšné pracovat a dalej rozvij ať dielo, 
ktorému zasvátil svoj život. 

Michal Greguš, Bratislaav 
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