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Časopis pro pěstováni matematiky, roč. 95 (1970), Praha 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM LUDVÍKA FRANKA 

VÁCLAV HAVEL, Brno 

Dne 19. srpna dožívá se šedesátin Dr. LUDVÍK FRANK, docent Vysokého učení 
technického v Brně a vedoucí katedry matematiky na elektrotechnické fakultě této 
školy. 

Pochází z rodiny listonoše. Studoval matematiku a fyziku na brněnské universitě, 
kde dosáhl aprobace v r. 1938. V době světové války působil jako učitel měšťanských 
škol, v r. 1945 pak nastoupil jako asistent brněnského Vysokého učení technického, 
kde byl v r. 1951 jmenován docentem. 

Původně byl zaměřen na algebru a teorii množin, později se však výhradně věnoval 
matematické analýze a jejím aplikacím v technických vědách. Mezi jeho oblíbené 
partie patří teorie nekonečných řad, teorie diferenciálních rovnic a teorie speciálních 
funkcí. L. Frank patří mezi naše přední znalce oblastí na pomezí matematické analýzy 
a matematické fyziky a vykonal svou intensivní pomocí pracovníkům inženýrských 
disciplin na vysokých školách i výzkumných ústavech kus poctivé práce. Je vynikají
cím pedagogem. Na odbornou i pedagogickou práci má vysoká etická měřítka. 

Přátelé i spolupracovníci obdivují Frankovy ušlechtilé vlastnosti: skromnost, pra
covitost a poctivost, hlavně však prostou lidskou dobrotu. 

Jeho vlastní publikační činnost není obsáhlá a mohlo by se zdát, že důvodem toho je 
snad nedostatek invence a tvůrčích schopností. Chci však jako jubilantův blízký spo
lupracovník dosvědčit, že nedostatky tohoto druhu vůbec netrpí. Je zasvěceným 
znalcem hlubokých partií klasické i moderní analýzy (velmi čerpal z odkazu MATYÁŠE 
LERCHA) S bohatstvím vlastních myšlenek, doslova se však matematicky rozdal při 
pomoci inženýrům v aplikovaných disciplinách, přičemž v mnohých případech šlo 
spíše o spoluautorství než o pouhou pomoc, a to v publikacích nemalého rozsahu. 
Necítím se být oprávněn zmiňovat se o jiných, vnitřních důvodech, proč jubilant 
nepublikoval své vlastní čistě matematické výsledky. 

Jménem naší matematické obce přeji jubilantovi ze srdce vše dobré v záležitostech 
lidských, v soukromém životě i na pracovišti. 
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OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE KANDIDÁTŮ VĚD 

Před komisemi pro obhajoby kandidátských disertačních práci obhájili dne 29. ledna 1970 JANA 
HAVLOVÁ práci na téma: „Periodická řešení slabě nelineární telegrafní rovnice", MARIE KOPÁČ
KOVA práci na téma: „O slabě nelineární vlnové rovnici s malým parametrem" a JANA STARÁ 
práci na téma: „Regularita řešení systémů nelineárních eliptických rovnic ve dvou dimensích", 
dne 6. března 1970 JAROSLAV KRÁL práci na téma: „Násobné gramatiky", dne 2. dubna 1970 
JAROSLAV JEŽEK práci na téma: „Svazy primitivních tříd universálních algeber", dne 8. dubna 
1970 MICHAL BAŤKA práci na téma: „Řešení některých numerických problémů v krátkodobé 
předpovědi počasí", dne 21. května 1970, JIŘÍ VESELÝ práci na téma: „O některých vlastnostech 
potenciálů dvojvrstvy" a dne 10. června 1970 SLAVOMÍR BURÝŠEK práci na téma: „Analytické 
operátory v Banachových prostorech". 
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