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DOC LADISLAV KOUBEK ZEMŘEL 

JAROSLAV BLAŽEK, FRANTIŠEK FABIÁN, JIŘÍ RAICHL, Praha 

Dne 1. prosince 1973 zemřel Doc. RNDr. LADISLAV KOUBEK, CSC, ředitel Centra 
numerické matematiky na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy. 

Doc. Lad. Koubek se narodil 4. 1. 1923 v Praze. V letech 1945 — 49 studoval na 
tehdejší přírodovědecké fakultě University Karlovy. Značný význam pro počátky jeho 
vědecké činnosti mělo jeho studium geometrie u prof. E. Čecha. V padesátých tetech 
sepsal L. Koubek několik vědeckých prací, v nichž vyšetřoval projektivní vlastnosti 
křivek a vlastnosti přímkových parabolických kongruencí (viz seznam prací [1 — 3]). 
Koubkova pedagogická činnost byla vždy spojena s konkrétní prací. Aby svým 
posluchačům umožnil zvládnutí látky, sepsal pro své přednášky z analytické geometrie 
a algebry skriptum (viz seznam prací [4]), které posluchači prvních ročníků dosud 
užívají. Rovněž záslužnou se jeví jeho činnost překladatelská, podílel se na překladu 
známé Kurošovy monografie věnované abstraktní algebře (viz seznam prací [22]). 
Těžiště Koubkovy badatelské práce spadá do oboru teorie programování a teorie 
algoritmických jazyků. Těmto otázkám se doc. Koubek věnoval od konce padesátých 
let po návratu ze studijního pobytu na Moskevské státní universitě. Toto jeho zamě
ření je patrné i ze seznamu publikací (viz seznam prací [5 — 21]). 

Od roku 1961, kdy vzniklo Centrum numerické matematiky (CNM), se doc. 
Koubek účastnil spolu s prof. Nožičkou jeho budování. Významnou měrou přispěl 
k rozšíření programového vybavení v CNM a svoje bohaté pedagogické zkušenosti 
uplatňoval tajcé ve výuce programování, a to i v řadě prázdninových a postgraduál
ních kursů. 
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Doc. Koubek jevil vždy velký zájem o užití počítačů při řešení úloh technické praxe, 
což jej vedlo i k tomu, že přijal místo externího vedoucího matematického oddělení 
Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky. Zde vedle řešení 
řady menších problémů vytvořil i velmi originální překladač z ALGOLu pro počítač 
ODRA (viz seznam prací [9-21]). 

Roku 1966 byl jmenován ředitelem CNM, které bylo tehdy třeba podstatně rozší
řit, neboť byl instalován počítač MINSK. Avšak i přes značné zaneprázdnění orga-
nisačními otázkami se doc. Koubek právě v této době obětavě věnoval i výchově 
řady mladých vědeckých pracovníků v obtížných oborech, kde matematika hraničí 
s lingvistikou, meteorologií nebo technickými vědami. 

Doc. Koubek zastával rovněž řadu akademických funkcí. V letech 1957 — 1959 
byl proděkanem, v letech 1964—1966 děkanem matematicko-fyzikální fakulty Uni
versity Karlovy. V roce 1973 byl zvolen prorektorem University Karlovy. 

Veškerá činnost doc. L. Koubka, celý jeho život byl v podstatě věnován práci pro 
naši společnost pro uskutečňování myšlenek komunismu. Pevným základem tohoto 
záměrem byl jak jeho původ, tak pevné vnitřní komunistické přesvědčení. 

členem KSČ se stal ihned po osvobození v roce 1945 a od této doby až do své 
smrti pracoval pro stranu bez ohledu na čas a na své zdraví. Zastával řadu stranických 
funkcí v místě svého bydliště, ve vojenské presenční službě a zejména pak jeho 
veřejná činnost na matematicko-fyzikální fakultě UK měla velmi intensivní charakter. 
Po řadu funkčních období zastával funkci předsedy stranické organisace. 

Své hluboké komunistické přesvědčení prokázal mnohokrát právě v nejkompli
kovanějších situacích; zejména toho je dokladem jeho jednoznačný marxisticko-
leninský postoj v krizových letech 1968 —1969. Jeho zásadně a vysoce čestné a uvážené 
jednání a rozhodování mělo velký dopad při řešení složitých praktických problémů 
v dalším konsolidačním procesu na fakultě. 

Za svou mnoholetou, obětavou a zásadovou politickou a veřejnou činnost byl 
doc. Koubek několikrát vyznamenán. Mimo jiné mu byla udělena pamětní medaile 
k 25. výročí Února, v roce 1971 mu byla udělena ÚV KSČ pamětní medaile u příle
žitosti 50. výročí založení KSČ a v roce 1973 medaile u příležitosti 625. výročí zalo
žení University Karlovy. 

V doc. Koubkovi odešel vysokoškolský učitel mimořádných kvalit, který patřil 
mezi ty učitele komunisty, kteří spojovali vždy svou obětavou učitelskou a vědeckou 
práci se soustavnou aktivní veřejnou, politickou a politicko-výchovnou činností. 

Jeho spolupracovníci v něm ztratili staršího přítele, který měl vždy porozumění 
pro jejich osobní otázky, 

SEZNAM PRACÍ DOC DR. LADISLAVA KOUBKA, CSC 
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SEMINÁŘ „APLIKACE MATEMATIKY V GEODÉZII" 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze a matematická vědecká 
sekce JČSMF uspořádaly ve dnech 19.—21. září 1973 v Měříně na Slapské přehradě seminář 
o aplikacích matematiky v geodézii. Smyslem semináře bylo neformální setkání geodetů a mate
matiků a vzájemná informace jak o některých matematických disciplinách, tak i o přímých 
aplikacích matematiky v geodézii. Seminář se uskutečnil díky významné finanční a organisačnf 
podpoře VÚGTK. Ze strany matematiků měl pak nespornou zásluhu o úspěšný průběh semináře 
doc. Dr. Z. NÁDENÍK, DrSc, který s několika spolupracovníky vede již několik let různé matema
tické semináře pro pracovníky v geodézii. Na základě zkušeností z této spolupráce matematiků 
a geodetů bylo pak možno sestavit program semináře v Měříně, na kterém se matematici sezná-
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