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ZPRÁVY

ŠEDESÁT LET PROFESORA KARLA HAVLÍČKA
ALOIS ŠVEC, Praha

Prof. KAREL HAVLÍČEK se narodil 4. září 1913 v Praze v rodině železničního úřední
ka. Vyrostl v ideálním rodinném prostředí a stále vděčně vzpomíná na své rodiče.
Po maturitě na reálce v Praze Vinohradech v r. 1932 vystudoval přírodovědeckou

fakultu Karlovy university, kterou ukončil v r. 1937 státními zkouškami pro učitelství
matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách; v březnu 1939 se stal
doktorem přírodních věd. Během universitního studia na něho měli největší vliv pro
fesoři B. BYDŽOVSKÝ, V. HLAVATÝ, V. JARNÍK a F. KADEŘÁVEK. V listopadu 1937
začal pracovat jako vědecký pomocník na fakultě speciálních nauk ČVUT, současně
nepravidelně vyučoval jako výpomocný profesor na reálce na Žižkově a na reál.
gymnasiu v Libni, později v Chrudimi. Od roku 1940 učil na měšťanských školách na
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Letné a ve Strašnicích, kde nakonec působil jako učitel na obecné škole. V posledním
roce války byl totálně nasazen na stavbě vinohradského tunelu. Po celou válku byl
ve styku se svými bývalými profesory. V revoluci 1945 se zapojil do tzv. „Provozní
a informační konceláře vysokých škol", která pod vedením prof. Kadeřávka uvedla
do chodu české vysoké školy, za okupace uzavřené. Dnem 15. května 1945 se stal
Havlíček asistentem na přírodovědecké (dnešní matematicko-fyzikální) fakultě KU,
kde působil jako docent v letech 1951 —1967; od 1. 9. 1967 je mimořádným profeso
rem pro deskriptivní geometrii na téže fakultě.
Vedle normální činnosti na uvedené fakultě vypomáhal Havlíček v poválečných
letech výukou na jiných fakultách, např. na elektrotechnické fakultě ČVUT a na
Vysoké škole pedagogické. Nejvýznamnější z toho však byla jeho činnost na Vysoké
škole strojní a textilní v Liberci v letech 1953 — 56, kde byl externím vedoucím
katedry matematiky a fyziky. Je nesporně Havlíčkovou zásluhou, že nynější liberecká
katedra matematiky patří mezi naše matematická pracoviště s velmi dobrou úrovní.
Vzhledem k válečným nesriázím a vzhledem k tomu, že v poválečné době byla
Havlíčkovi nejpřednější učitelská i organisační činnost, jeho styk se zahraničím začal
až v jeho padesáti letech. Byl na přednáškových pobytech v NDR, Maďarsku, Polsku
a Rakousku, dvakrát se účastnil konference o základech geometrie v Oberwolfachu.
Významné pro jeho další činnost bylo vyslání za hostujícího profesora v zimním
semestru 1969—70 na techniku v Cáchách; po svém návratu založil v Praze seminář
z kombinatorické geometrie, který dosud pravidelně pracuje.
Havlíčkova desetiletá činnost na základních a středních školách způsobila u něho
trvalý zájem o vyučování vůbec a o vyučování matematice zvláště; sám říká, že se
cítí více učitelem, než vědeckým pracovníkem. Napsal řadu pojednání s pedagogickou
tématikou, za jednu takovou práci byl vyznamenán II. cenou v celostátní soutěži
SPN a ministerstva školství v r. 1960. Havlíček se zajímal hlavně o vývojovou psycho
logii studentů a o úlohu osobnosti učitele ve vyučovacím i výchovném procesu.
Velká učitelská praxe a také potřeba poválečné doby vedla Havlíčka k proslovení
velké řady populárních přednášek a k napsání popularisačních článků a knih. Sem
patří i jeho každoroční exkurse Prahou, při nichž na konkrétních příkladech z bohaté
zásoby našich kulturních památek demonstruje svým studentům různé geometrické
zajímavosti a zákonitosti" výtvarného umění, architektury a urbanistiky zvláště.
Velké popularisační uplatnění nalezl v rámci bývalé Socialistické akademie a dnešní
Socialistické společnosti pro vědu, kulturu a politiku; zde současně pracuje na katedře
matematiky Lidové university v Praze, kterou vytvořil.
U osobnosti typu profesora Havlíčka je téměř samozřejmé, že mnoho energie
věnoval i práci v JČSMF. Jejím členem je plných čtyřicet let. Za války byl náhradní
kem výboru JČMF a podílel se s jinými kolegy pod vedením profesora F. VYČICHLA
na záchraně spolkové knihovny před okupačními úřady. Po válce pracoval jako redak
tor Časopisu pro pěstování matematiky, od r. 1970 je velmi aktivním členem výboru
pražské pobočky a od října 1972 členem ústředního výboru JČSMF. Profesor
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Havlíček je rovněž členem komise pro odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace
při Klubu školství a kultury ROH v Praze.
Havlíčkova práce byla mnohokrát oficiálně oceněna. V r. 1943 dostal cenu Národní
rady badatelské, v r. 1951 cenu Královské české společnosti nauk, v r. 1960 zmíněnou
už cenu SPN a ministerstva školství a v r. 1968 zvláštní odměnu ČSAV za publikační
činnost v oblasti popularisace matematiky; dále obdržel celkem deset čestných uzná
ní z Karlovy university, Lidové university, ČSTV a ROH. Konečně 5. 10. 1972 mu
celostátní sjezd JČSMF udělil titul zasloužilého člena této Jednoty.
Vědecká práce profesora Havlíčka je zřejmá ze seznamu prací. Hlavních výsledků
dosáhl v diferenciální geometrii přímkových a tzv. kanálových ploch, v poslední době
pracuje intensivně v kombinatorické geometrii a v teorii tzv. konečných geometrií.
Je pravidelným recensentem berlínského časopisu Zentralblatt, řadu recensí vypra
coval také pro moskevský Pe^epaTHBHMH acypHaji.
Havlíček se vždy neúnavně staral o to, aby mladí matematici měli optimální
podmínky ke své práci (sám je vždy neměl). Hlavní devisou mu přitom bylo, podchy
tit zájem studentů a dát jim chuť do práce. Řada z nich mu vděčí za citlivé vedení
v počátcích jejich vědecké činnosti. Kontakt s nimi mu umožňovala i rozsáhlá
činnost přednášková, která ovšem není zařazena v připojeném seznamu jeho prací.
Až dosud vykonal přes stodvacet veřejných odborných i propagačních přednášek
(doma i v cizině).
Ve svých šedesáti letech je profesor Havlíček stále pln elánu, plánů, starostí i zájmů.
Rozmluvy s ním jsou vždycky příjemné díky drobným postřehům, příznačným právě
pro něho. Všichni mu upřímně přejeme, aby se nejen dožil mnoha let, ale aby byl
vždy zdravý, svěží a typicky havlíčkovský.

SEZNAM PRACÍ PROF. K. HAVLÍČKA
Zkratky:
. . . Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, resp. Časopis pro pěstování ma
tematiky.
Pokroky . . . Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
Rozhledy . . . Rozhledy matematicko-přírodovědecké, resp. matematicko-fyzikální.
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V tomto seznamu nejsou uvedeny recenze odborných knih a prací, úlohy, zprávy, texty pra
televizi a rozhlas a články v denním tisku.
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