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ZA JAROSLAVEM MORÁVKEM 

IVAN HAVEL, Praha 

Dne 14. března 1986 v Praze náhle zemřel vědecký pracovník Matematického 
ústavu ČSAV, RNDr. Jaroslav Moravek, CSc. V jeho osobě odešel československé 
matematice významný odborník, Matematickému ústavu spolehlivý pracovník a nám, 
jeho přátelům a spolupracovníkům, dlouholetý kolega a dobrý kamarád. 

Narodil se 9. 4. 1940, do základní a střední školy chodil v Chrudimi, kde r. 1957 
maturoval. Stejně jako jeho okolí i on brzy poznal, že jeho životním posláním je 
matematika. Byl nadaný, pilný a pracovitý. Vysokoškolské studium zahájil na mate-
maticko-fyzikální fakultě univerzity Karlovy; od r. 1960 v něm pokračoval na Lenin
gradské státní univerzitě, kde je také v r. 1963 úspěšně ukončil. Studium a pobyt 
v Leningradě významně ovlivnily další Morávkovu vědeckou dráhu. V semináři 
E. I. Něčiporuka se seznámil s problémy diskrétní matematiky a pustil se do jejich 
řešení tak, jak potom pracoval už stále: s nevšední vědeckou pílí a ušilovností, se 
schopností nových, netradičních a až překvapujících pohledů na danou situaci. 
Jeho první vědecké úspěchy se dostavily už během studia; v krátké — jen třístránkové 
diplomové práci podal podstatný příspěvek k řešení problému složitosti tzv. praho
vých funkcí. 

V r. 1963 J. Moravek nastoupil v Matematickém ústavu do oddělení numerické 
matematiky a teorie grafů, v němž setrval stále. Věnoval se zde otázkám celočíselného 
programování a v této problematice také obhájil v r. 1967 kandidátskou práci. 
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K přednesení výsledků v ní obsažených byl pozván do USA. Jako matematik 
navštívil ještě řadu dalších zemí a udržoval četné mezinárodní vědecké styky. Kromě 
diskrétní matematiky se stejně dobře ale vyznal i v analýze a geometrii a úspěšně 
pracoval i v matematické ekonomii. Vedle jeho jazykových schopností a vždycky 
perfektně připravených přednášek jsme mu často záviděli i to, co by se dalo nazvat 
úplným odevzdáním se práci, a také jeho přístup k matematice jako k velkému dobro
družství intelektuálního vítězení nad zdánlivě nezdolnými problémy. Jaroslav byl 
velmi plodný a úspěšný ještě v další oblasti: v péči o matematické talenty. Po celou 
dobu své vědecké činnosti pracoval pro matematickou olympiádu: rád a dobře 
přednášel na soustředěních středoškoláků, napsal dvě populárně vědecké knížky 
a především obohatil tuto soutěž dlouhou řadou krásných netradičních úloh, jež 
vymyslel jako vedlejší výsledek své vědecké činnosti. 

Kromě čtyř desítek vědeckých prací a již zmíněných populárně vědeckých knížek 
nám zanechává významnou monografii o složitosti algoritmů; byl v této oblasti 
naším předním odborníkem a dosáhl v ní hodnotných úspěchů. Jeho jméno zůstane 
trvale spojeno s řešením tzv. lokalizačních problémů a trojindexového dopravního 
problému. Cenné jsou i jeho1 výsledky v teorii grafů. 

Jaroslav byl dobrý kolega, který nezkazil žádnou zábavu, ale který také neváhal 
vynaložit úsilí ve prospěch kolektivu, kdykoli to bylo třeba a uplatnit svou rozvahu 
i nezávislý úsudek. Své rodině byl svědomitým, obětavým a šťastným otcem. Pro 
Matematický ústav vykonal hodně práce a významně přispěl k dobrému jménu 
československé matematiky ve světě. Jeho spolupracovníci a přátelé na něj budou stále 
vděčně vzpomínat. 
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(Seznam publikací J. Moravka připravili pracovníci oddělení NATGML MÚ ČSAV.) 

RUDOLF ZELINKA 

VLASTIMIL MACHÁČEK, Praha 

V lednu 1987 tomu bylo osmdesát let, co se narodil v Turnově Rudolf Zelinka, 
býv. zástupce ředitele MÚ ČSAV, nositel vyznamenání ,,Za zásluhy o výstav
bu" a čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků. Jeho náhlá smrt 
v květnu 1965 zapůsobila na všechny, kteří ho znali, velmi silně. Odešel nejen vý
znamný odborník v didaktice matematiky, ale i člověk, který byl vždy připraven 
a ochoten pomoci při řešení problémů odborných i osobních. 

Po studiu na reálce v Mladé Boleslavi, jejíž zaměření předznamenalo jeho lásku 
ke geometrii, absolvoval přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, kde studoval 
matematiku a deskriptivní geometrii a složil státní zkoušky z těchto předmětů před 
tehdejší,,Státní zkušební komisí pro učitelství na školách středních". 

Při svém působení na reálkách a gymnáziích např. v Jičíně, v Brandýse n. Labem, 
v Praze v Karlině a v Ječné ulici vynikal nejen svou láskou k matematice, ale i hledá
ním co nejúčinnějších cest pro získávání studentů pro studium matematiky. Své 
zkušenosti i názory publikoval, a proto byl povolán tehdejším univ. prof. Dr. 
Eduardem Čechem po válce do nově vzniklého Ústředního ústavu matematického, 
který se později po vzniku Československé akademie věd stal základem dnešního 
MÚ ČSAV. Jak pro odborné znalosti, tak i pro vynikající organizační schopnosti 
a široký kulturně politický přehled byl později jmenován zástupcem ředitele MÚ 
ČSAV. V této funkci působil až do své náhlé smrti 19. května 1965 na Chlebu v Malé 
Fatře, kam doprovázel zahraniční delegaci. 

Velmi rozsáhlé bylo působení Rudolfa Zelinky při tvorbě učebnic matematiky. 
S neobyčejnou pohotovostí a přehledem připravil a redigoval v letech 1949—50 pět 
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