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DOC. J KOPŘIVA ŠEDESÁTILETÝ 

JIŘÍ HOŘEJŠ, Brno 

Doc. RNDr. Jiří Kopřiva, CSc. se dožívá šedesáti let 24. června 1985. Je rodákem 
z Prahy, kde v r. 1944 absolvoval reálku v Karlíne (mezi jeho učiteli tam byli Zdeněk 
Pírko a František Vyčichlo), totální nasazeni v ČKD Praha v posledním roce války 
i studium matematiky a deskriptivní geometrie na přírodovědecké fakultě University 
Karlovy, završené v r. 1950 získáním titulu RNDr. Po ukončení studií působí v letech 
1949-1954 jako asistent katedry matematiky na ČVUT. V roce 1954 přešel do Brna 
na VAAZ; své tehdejší působení v Brně uzavřel v r. 1958 obhajobou kandidátské 
disertační práce na přírodovědecké fakultě. V roce 1958 se vrací na ČVUT do Prahy. 
Od r. 1962 dodnes působí na VUT v Brně v Oblastním výpočetním centru. V r. 1964 
je jmenován docentem a v r. 1965 vedoucím vědeckým pracovníkem. 

Okruhy vědeckého zájmu doc. Kopřivy jsou do značné míry charakteristické pro 
vývoj matematiky za posledních čtyřicet let. V prvním svém tvůrčím období se zají
má především o teorii čísel (v této oblasti také získává tituly RNDr. a CSc); později 
přechází k otázkám obecné topologie (to je také oborem jeho habilitační práce). 
Od r. 1960, kdy se stává členem matematické laboratoře ČVUT, ho však stále více 
zajímají moderní discipliny bezprostředně související s rozvojem a využíváním vý
početní techniky. Jako jeden z prvních v ČSSR se systematicky zabývá matematickou 
teorií jazyků, metodikou programování a technikami formální manipulace se symbo
ly. Studuje zobecněné syntaxí řízené překládání, otázky rekurze v programovacích 
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jazycích, možnosti automatické úpravy výrazů, zabývá se teorií i praxí strukturova
ného programování a jiných progresivních metodologií. Zejména v těchto oblastech 
je důležitá i jeho činnost pedagogická, především v různých formách postgraduálního 
studia a výchovy aspirantů. V poslední době pak dosáhl výrazných výsledků při 
aplikacích teorie „fuzzy" množin v expertních systémech. Se svými pracemi sezna
muje pravidelně odbornou veřejnost nejen formou publikací, ale i pečlivě připrave
nými přednáškami resp. přednáškovými pobyty u nás i v zahraničí (NDR, MLR, 
NSR, Itálie, Francie, Anglie). O šíření vědeckých poznatků se zasloužil i jako 
funkcionář JČSMF a SAK. 

Spolupracovníci a přátelé znají doc. Kopřivu jako svědomitého a erudovaného 
odborníka i jako srdečného, seriozního a usměvaného kolegu se širokým rozhledem 
a okruhem zájmů (mj. také jako dobrého malíře), vždy ochotného poradit a pomoci. 
Studenti techniky a university navíc jako dokonale připraveného přednášejícího 
i trpělivého posuzovatele jejich výkonů při řádných, závěrečných, rigorózních i kan
didátských zkouškách. 

Přejeme jubilantovi dobré zdraví, dobrou pohodu a spokojenost v odborné práci 
i osobním životě. 
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