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PROFESOR MILOSLAV HAMPL

Časopis pro pěstování matematiky, roč. 99 (1974), Praha

IN MEMORIAM PROFESORA MILOSLAVA

HAMPLA

JAN POLÁŠEK, Praha

Dne 20. ledna 1974 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 76 let nestor česko
slovenských aplikovaných matematiků profesor RNDr. MILOSLAV HAMPL, doktor
fyzikálně-matematických věd, člen korespondent ČSAV, laureát Státní ceny Klementa
Gottwalda, člen vědeckého kolegia matematiky ČSAV, nositel medaile ČSAV
„Za zásluhy o vědu a lidstvo" a nositel zlaté plakety ČSAV Bernarda Bolzana za
zásluhy o rozvoj matematických věd.
Profesor Miloslav Hampl se narodil 10. srpna 1897 v Netolicích v jižních Čechách.
V roce 1915 maturoval na gymnasiu v Českých Budějovicích. Po maturitě se zapsal
na Karlovu universitu v Praze, kde studoval v letech 1915 — 1920 matematiku a fy
ziku. Již během studia na sebe upozornil svým velkým nadáním, pílí a především
svým specifickým zájmem o aplikovanou matematiku. Ještě rok před zakončením
studia se stává na návrh prof. Nušla asistentem na Vysoké škole strojního a elektro
technického inženýrství v Praze. Po odchodu prof. Nušla spolupracoval s prof.
Rádlem a později s prof. Hruškou. V roce 1922 předložil disertační práci: „Polarisace
hraničních čar totální reflexe", na jejímž základě dosáhl doktorátu přírodních věd.
Během asistentského působení na technice se jeho zájem o aplikace dále rozvíjel.
Aby získal hlubší pohled do technické problematiky, studoval externě technické vědy
a složil první státní zkoušku na fakultě strojního inženýrství. Jeho habilitační práce
„Namáhání polokulové silnostěnné nádoby hydrostatickým tlakem", kterou v roce
1930 úspěšně obhájil na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství,
má výrazně aplikační charakter. Problém namáhání silnostěnné nádoby řešil nejdříve
pomocí nekonečné řady obsahující Legendrovy funkce. V pozdějších letech podal
ještě přesnější řešení zavedením hemisférických funkcí.
Je charakteristické pro profesora Hampla, že se svými myšlenkami o aplikacích
exaktních matematických metod v technických vědách a v průmyslu nezůstává
v relativním klidu vysokoškolské pracovny, ale jde do skutečné průmyslové praxe.
V roce 1930 vstupuje do nově založeného matematického oddělení Škodových zá
vodů, které bylo první institucí toho druhu nejen u nás, ale i v cizině a sehrálo rozho
dující úlohu v rozvoji československého strojírenství před druhou světovou válkou.
Prof. Hampl se později stal přednostou tohoto matematického oddělení. V nynější
době, kdy matematika v rozsáhlé míře proniká do všech odvětví, je těžko si vůbec
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představit, jaké potíže musel mladý Hampl překonávat zejména v tom, aby přesvědčil
inženýry a konstruktéry o výhodnosti matematického řešení technických problémů.
Úlohy, které vyřešil a které byly publikovány jak u nás, tak i v zahraničí, vzbuzovaly
nejen obdiv a uznání matematiků, ale především získaly důvěru techniků ve spolehli
vost a výhodnost matematického řešení problémů, které byly dosud s nesmírnými
obtížemi řešeny experimentálně, resp. byly prohlašovány za neřešitelné.
Po znárodnění československého průmyslu přebudoval prof. Hampl matematické
oddělení na Teoretický výzkum při Státním výzkumném ústavu tepelné techniky
(nyní odbor Aplikovaná matematika Státního výzkumného ústavu pro stavbu stro
jů). Pod jeho vedením se Teoretický výzkum stal předním vědeckým pracovištěm,
zabývajícím se aplikacemi matematiky v technických vědách, a to nejen u nás, ale
i v zahraničí. Svědčí o tom kromě jiného i ta okolnost, že za dobu trvání Teoretic
kého výzkumu bylo devět jeho pracovníků a jeden kolektiv vyznamenán Státní ce
nou Klementa Gottwalda.
Vedle vědecké práce kladl prof. Hampl na přední místo též výchovu mladých vě
deckých pracovníků a studentů. I když převážnou část svého tvůrčího života strávil
v průmyslu a ve výzkumných ústavech, byl po celou dobu v úzkém kontaktu s vyso
kými školami a jako školitel vědeckých aspirantů vychoval celou řadu vynikajících
odborníků, kteří nyní zastávají přední místa jak ve vědě, tak také v průmyslu a dále
úspěšně rozvíjejí jeho myšlenky.
Po své mnohaleté úspěšné činnosti v resortním výzkumu přešel prof. Hampl
v r. 1964 do Matematického ústavu ČSAV a v roce 1966 na Matematicko-fyzikální
fakultu UK. Zde se věnoval převážně výchově nové inteligence, zejména v oborech
aplikované matematiky a spolupracoval při budování Centra numerické matematiky
na MFF-UK. Přitom až do doby, kdy těžká nemoc znemožnila jeho další vědeckou
a pedagogickou činnost, stále spolupracoval se závody strojírenského průmyslu.
Vědeckou činnost prof. Hampla možno charakterisovat základní vůdčí myšlen
kou — řešit technické problémy s použitím exaktních matematických metod
a získané výsledky zpracovat až do tvaru použitelného v praxi. V jeho 38 vědeckých
publikacích a v bezmála 300 výzkumných zprávách je patrno několik tématických okru
hů. Byla to již dříve zmíněná problematika silnostěnných a tenkostěnných nádob.
Jeho práce z této oblasti sloužily také za podklad pevnostního výpočtu kulového
plynojemu na Palmovce. Potřebami praxe bylo vyvoláno též řešení stability stěny
plnostěnných nosníků. Řešení, které prof. Hampl vypracoval, je zatím nejpřesnější
z dosud podaných řešení a je často citováno ve světové literatuře. Další tematický
okruh představuje problematika napjatosti desek s otvory a do nich zalisovanými
čepy. V řadě případů získal prof. Hampl jednoduché explicitní výsledky, přímo použi
telné v praxi. Velkou pozornost věnoval též otázkám namáhání kruhových desek
a rotujících kotoučů. Pro kruhové desky s-proměnnou tloušťkou vyšetřil všechny
nejdůležitější způsoby namáhání. Vypracoval obecnou metodu pro určení napjatosti
v rotujícím kotouči v elastickém i elasticko-plastickém stavu. Všechny tyto práce se
vyznačují spojením vysoké matematické úrovně s porozuměním k potřebám praxe.
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Např. se nespokojuje s odvozením vztahů pro maximální namáhání v kruhových
deskách proměnlivé tloušťky, ale provádí na jejich základě rozbor úspory materiálu
a z tohoto hlediska určuje nejvhodnější průběh tloušťky. Je velkou zásluhou prof.
Hampla, že svou vědeckou prací a také výchovnou činností na vysokých školách a ve
výzkumu přispěl nemalou mírou k tomu, že československé strojírenství je po teore
tické a vědecké stránce na vysoké úrovni.
Jednou ze vzácných vlastností profesora Hampla bylo, že dovedl předvídat, které
z rozvíjejících se vědních odvětví může mít význam pro technické vědy. Proto byl
iniciátorem založení fotoelasticimetrického oddělení Škodových závodů, které se
později stalo základem rozvoje fotoelasticimetrie u nás. Proto také prosadil založení
oddělení matematické statistiky, zaměřené především na kontrolu jakosti výroby,
jehož význam byl teprve v novém systému řízení výroby plně doceněn. Ze své vědecké
práce dovedl sám nejlépe pochopit význam numerických metod a numerických
výpočtů a ohromných možností, které poskytuje moderní výpočetní technika. Výpo
četní středisko ministerstva těžkého strojírenství při Státním výzkumném ústavu pro
stavbu strojů, které prof. Hampl vybudoval, bylo jedním z prvních svého druhu u nás
a sehrálo důležitou roli při zavádění moderní výpočetní techniky v našem státě. Jeho
zájem a snaha o prosazování moderních samočinných počítačů ho přivedla do úzké
aktivní spolupráce s Výzkumným ústavem matematických strojů, v kterém byl řadu
let členem vědecké rady a vědeckým redaktorem Sborníku pro zpracování informací.
V posledních letech svého tvůrčího života spolupracoval prof. Hampl při budování
Centra numerické matematiky na MFF UK.
Za své zásluhy byl prof. Hampl poctěn v r. 1955 státní cenou Klementa Gottwalda
a v r. 1956 mu byla udělena vědecká hodnost doktora fyzikálně matematických věd.
V r. 1962 byl zvolen dopisujícím členem ČSAV a v r. 1963 byl za záslužnou pedago
gickou činnost, kterou vždy kladl na přední místo, jmenován vysokoškolským profe
sorem pro obor aplikované matematiky. Za své zásluhy při budování resortního
strojírenského výzkumu byl v r. 1966 jmenován zasloužilým pracovníkem Státního
výzkumného ústavu pro stavbu strojů a v r. 1967 byl zvolen čestným členem Česko
slovenské společnosti pro mechaniku. Československá akademie věd ocenila jeho
vědeckou práci medailí „Za zásluhy o vědu a lidstvo" a konečně zlatou oborovou
plaketou Bernarda Bolzana za zásluhy o rozvoj matematických věd u příležitosti jeho
75. narozenin.
Vedle své činnosti vědecké pracoval prof. Hampl v celé řadě vědeckých institucí
a komisí převážně velkého celostátního významu. Byl členem vědeckého kolegia
matematiky ČSAV, komise pro matematiku a fyziku Výboru pro státní ceny Kle
menta Gottwalda, celostátní komise pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků,
národního komité IUTAMj dále byl členem vědeckých rad několika ústavů, redakč
ních rad vědeckých časopisů a aktivním členem řady vědeckých společností našich
i zahraničních. Ve všech funkcích, které zastával, se výrazně projevovaly jeho hlu
boké odborné znalosti, organizační schopnosti a reálný pohled na řešenou proble
matiku.
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Prof. Hampl byl nejen velkým vědcem, ale též vysoce kulturním a společenským
člověkem. Pro svou příjemnou povahu, zájem o potřeby druhých a ochotu každému
pomoci, byl všude oblíben. Až do vysokého věku byl prof. Hampl aktivním sportov
cem a zejména velkým milovníkem přírody. Chvíle strávené v jeho zamilovaném
Rokycansku byly pro něj vždy vzpruhou k další práci.
Prof. Miloslav Hampl naplnil vrchovatou měrou svůj plodný život a získal si
nehynoucí zásluhy. Naše věda, průmysl a vysoké školství v něm ztrácejí vynikajícího
odborníka a všichni jeho spolupracovníci a známí dobrého přítele, ochotného rádce
a ušlechtilého člověka, který zůstane trvale uchován v našich vzpomínkách.
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LAUREÁT STÁTNÍ CENY 1974 ZA MATEMATIKU - MILOŠ ZLÁMAL
President Československé socialistické republiky udělil k 1. květnu 1974 státní cenu Klementa
Gottwalda prof. RNDr. MILOŠI ZLÁMALO ví, DrSc, vedoucímu Laboratoře počítacích strojů
strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, za vypracování a rozvinutí matematické
teorie konečných prvků a za její aplikaci v technické praxi.
Životní i vědecká dráha prof. Zlámala je podstatně spjata s Brnem. Narodil se r. 1924 ve Zborovicích na Kroměřížsku. Po gymnasijních studiích v Brně maturoval r. 1944 a po osvobození
studoval vletech 1945 — 48 matematiku a fyziku na přírodovědecké fakultě v Brně. Doktorátu
přírodních věd dosáhl v r. 1949. Pak se stává postupně asistentem, aspirantem a odborným asisten
tem. Kandidátskou práci obhájil v r. 1955 a v r. 1956 byl jmenován docentem matematiky na
přírodovědecké fakultě v Brně, v r. 1961 přešel na Vysoké učení technické v Brně, kde vedl
Laboratoř počítacích strojů, jejímž ředitelem byl jmenován r. 1963. Téhož roku obhájil doktor
skou disertační práci. V roce 1965 byl pak jmenován řádným profesorem matematiky.
Ve své vědecké práci se prof. Zlámal zpočátku zabýval teorií obyčejných diferenciálních rovnic,
kde navazuje na brněnskou školu akad. O. Borůvky. Poměrně brzy však přechází k problémům
parciálních diferenciálních rovnic, kde věnuje hlavní pozornost problémům hyperbolických rovnic
s malým parametrem a studiu parabolické rovnice jako limitního případu rovnice hyperbolické
nebo eliptické. Po svém přechodu do Laboratoře počítacích strojů začíná Zlámal věnovat svou
pozornost problémům numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic a to zejména okra
jovým problémům pro eliptické rovnice čtvrtého řádu metodou sítí. Biharmonická rovnice, která
je základní rovnicí v této třídě a její souvislost s úlohami teorie pružnosti vede ke Zlámalovu
zájmu o metodu konečných prvků. A právě jeho vědecké práce v tomto oboru docházejí vysokého
státního ocenění.
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