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oslavy dvousteho výročí narození Gasparda Monge, projednal dar techniky universitě (1948) — 
zlatý řetěz rektora aj. Zvlášť významně se zasloužil o oslavy 150. výrccí přeměny Stavovské inže
nýrské školy v Polytechniku (1956) a 250. výročí založení Stavovské školy (1957), její? pokraco-
vatelkou je dnešní České vysoké učení technické v Praze. 

Výč^t zásluh prof. Kadeřávka nemůže být úplný, o některých jeho Činnostech se dokonce ani 
příliš neví a jejich výsledky nejsou doloženy jinak než ústním podáním. Vše to bylo jistě zváženo, 
když k jeho sedmdesátinám mu byl propůjčen Řád republiky. 

Také jeho odborná činnost, zahrnující 12 knih, 33 vědeckých článků z geometrie, 25 životopis
ných článků a jiných, byla oceněna udělením vědeckého titulu doktora věd (DrSc). Je třeba 
připomenout, že již v roce 1923 byl prof. Kadeřávek zvolen řádným členem Královské české 
společnosti nauk. 

Závěrem několik slov o prof. Kadeřávkovi jako učiteli, přednostovi ústavu, příteli a člověku. 
Přednášel vždy bez použité písemné přípravy, obrázky doprovázející výklad kreslil s vynikajícím 

přehledem, takže byly velmi názorné a bylo z nich možno získat mnoho pro závěrečné opakování 
ke zkoušce. Je známo, že obvykle na počátku školního roku nestačil jedinec zaznamenat vše, 
takže se studenti spojovali do dvojic, z nichž jeden kreslil a druhý psal text, příp. diktované věty. 
Byli přitom vedeni snahou studovat již během školního roku, k čemuž je také nutil zavedený 
systém cvičení, takže na konci roku nebyla zkouška pro většinu z nich žádným problémem. Jako 
přednosta ústavu nedal nikdy nikomu znát, zeje přednostou, vše vždy taktně zařídil tak, že přísluš
nou práci spojenou s vedením a řádným chodem ústavu si jeho asistenti sami mezi sebou rozdělili. 
Byl přítelem nejen všech svých spolupracovníků z řad profesorů a docentů, ale také všech svých 
asistentů, kteří dosud vidí v jeho přístupu velký vzor chování člověka k člověku. Tento způsob 
si prof. Kadeřávek zachoval po celou dobu svého aktivního působení, kdy v hojné míře předával 
své pracovní náměty všem mladším učitelským silám a neustal v něm ani po svém odchodu 
do důchodu 1. 10. 1955. Zemřel v Praze 9. února 1961 a urna s jeho popelem je uložena na vršo
vickém hřbitově. 

Na prof. Kadeřávka vzpomínají dodnes s hlubokou úctou a vážností tisíce jeho bývalých žáků 
a mnoho jeho bývalých mladších spolupracovníků. Proto připomínáme všem těm, kteří jej 
nepoznali z vlastní zkušenosti, jeho život a práci. 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROFESORA VLASTIMILA PTÁKA 

PAVLA VRBOVÁ, Praha 

Profesor Vlastimil Pták se narodil 8.11. 1925 v Praze. V letech 1945 -1948 studoval 
matematiku a fyziku na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a v r. 1949 mu 
byl udělen titul doktora přírodních věd. Již během studia pracoval jako asistent 
na Českém vysokém učení technickém v Praze. V letech 1949 — 1952 byl aspirantem, 
jeho školitelem byl akademik M. Katětov. Po skončení aspirantury nastoupil do 
Matematického ústavu ČSAV v Praze (tehdejšího Ústředního ústavu matematic
kého), kde je od r. 1960 vedoucím oddělení funkcionální analýzy. V r. 1955 dosáhl 
hodnosti kandidáta a v r. 1963 doktora věd. V témže roce se rovněž habilitoval 
a v r. 1966 byl jmenován řádným profesorem pro obor matematika. 
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Vědecká činnost prof. Ptáka je mimořádná, a to v několika dimenzích: do hloubky, 
šíře a počtu původních vědeckých prací. Jde o výsledky především z různých partií 
funkcionální analýzy, teorie matic a numerické matematiky. 

Prvních výsledků v algebře dosáhl již během studia. Značného ohlasu ve světě 
dosáhly již jeho další práce, ve kterých se zabýval jedním ze základních principů 
lineární funkcionální analýzy — otevřeností lineárního zobrazení a spojitostí inverzního 
operátoru v lokálně konvexních prostorech. Jeho vklad do této široce a dlouhodobě 
studované problematiky má základní význam. Jak známo, důkaz klasické věty 
o otevřeném zobrazení se skládá ze dvou kroků různé povahy. Jsou-li <f, 3F Bana-
chovy prostory, A ohraničený lineární operátor z S do <F a A(é) je „dostatečně 
bohatá" v #", dokáže se nejprve, že A(%) je okolí nuly v A(S) = 9? pro libovolné 
okolí nuly f v l . V druhém kroku se ukáže, že je-li A(W) okolí nuly pro každé 
okolí nuly % v S, pak již samo A(^U) je okolí nuly. Zde hraje podstatnou roli úplnost 
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prostoru $. Analýzou těchto podmínek se podařilo prof. Ptákovi objasnit podstatu 
klasických vět, zavedl pojem skoro otevřeného zobrazení, tj. takového, které zhruba 
řečeno splňuje tvrzení druhého kroku a původní metodou využívající duality charak
terizoval prostory, na kterých každé skoro otevřené zobrazení je otevřené. Tato 
třída prostorů splňuje podmínku úplnosti obecně silnější než obvyklá úplnost. 
Podobně při řešení problému spojitosti inverzního operátoru dospěl k analogické třídě 
prostorů. Obě třídy jsou dnes v literatuře označovány jeho jménem. Za objevení 
nových metod v této oblasti mu byla v r. 1966 udělena Státní cena Kl. Gottwalda. 

S touto problematikou úzce souvisí věty o uzavřeném grafu a spojitosti lineárního 
zobrazení vůbec, čemuž věnoval další práce. K těmto tématům se později ještě 
několikrát vrátil, zabýval se aplikací na některé speciální prostory a kvantitativní 
verzí problému. S tím souvisí i metoda spojité indukce, o které bude řeč později. 

Další významné výsledky jsou obsaženy v souboru prací věnovaných jedné ze zá
kladních otázek analýzy, a to problému záměnnosti limitních přechodů. Prof. Pták 
navrhl ke studiu těchto otázek metodu konvexních průměrů použitelnou pro důkaz 
značně obecné věty o rozšíření separátně spojitých funkcí. Tento výsledek zahrnuje 
řadu klasických vět a rovněž bývá v literatuře označován jeho jménem. Základem 
je zde jednoduché kombinatorické lemma udávající podmínky pro existenci jistých 
konvexních průměrů, jejichž charakter umožňuje ověřovat slabou kompaktnost na 
posloupnostech. 

Významy ve světovém měřítku je také jeho přínos k teorii hermitovských algeber. 
Předmětem vyšetřování je zde Banachova algebra sé s jednotkou a involucí *, tj. 
idempotentním antilineárním zobrazením sé do sebe bez předpokladu spojitosti. 
Teorie je založena na základní nerovnosti |x|2 = |x*x|<r(x e sé, \ |ď spektrální polo
měr). Tato nerovnost je algebraickou analogií známé C* podmínky |x|2 = |x*x|; 
zatímco metrická C* podmínka zaručuje, že daná algebra je izometricky izomorfní C* 
algebře operátorů na Hilbertově prostoru, nerovnost |x|2 ^ \x*x\a je ekvivalentní 
algebraické podmínce, že samoadjungované prvky (x* = x) mají reálné spektrum. 
Ukazuje se, že tato nerovnost, která bývá rovněž spojována s jeho jménem, stačí 
k vybudování velice uspokojivé teorie, která představuje algebraické zobecnění 
teorie C* algeber. 

Z prací v teorii algeber připomeňme ještě výsledky týkající se faktorizace a spoji
tosti spektra. Z algebraických prací je zvláště zajímavé originální použití teorie 
duality k překvapivě jednoduchému odvození Jordánovy normální formy. 

Řada prací důležitých pro numerickou matematiku je věnována v podstatě někte
rým vlastnostem nezáporných matic. Většina z nich vznikla ve spolupráci s prof. M. 
Fiedlerem. Jde o otázky konvergence iteračních procesů, zejména o závislost rychlosti 
konvergence na rozkladu matice soustavy v součet dvou vhodně zvolených matic. 
Tyto výsledky mají aplikace na důležitou otázku numerické analýzy, lokalizaci 
vlastních čísel matic. Za tyto výsledky byla autorům udělena v r. 1978 Národní cena 
ČSR. 
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K teorii iteračních procesů, oboru, který je úzce spjat s aplikacemi, přispěl prof. 
Pták v několika směrech. 

Matematická formulace závislosti konvergence procesu na počátečních krocích ho 
vedla k zavedení pojmu kritického exponentu. Je-li proces reprezentován maticí 
(operátorem) A v konečně dimensionálním Banachově prostoru Jť, | A | = 1, \A\ff < 
< 1, pak existuje exponent r ( = r(A)) tak, že |A r | < 1. Problém spočívá v tom, zda 
existuje exponent q takový, že |A q | < 1 pro všechny AeB(jť), \A\ = 1, lA^ < 1. 
Ukázalo se, že existence a velikost nejmenšího z těchto exponentů, tzv. kritického, 
závisí podstatně na tvaru jednotkové koule v Jť. Později se ukázaly hluboké souvislosti 
řešení tohoto problému při lokalizovaném spektru s teorií komplexních funkcí a teorií 
dilatací kontrakcí v Hilbertově prostoru. Ve spolupráci s N. J. Youngem vznikl 
rovněž v této souvislosti cenný přínos ke klasickému problému určení počtu kořenů 
polynomu uvnitř, na a vně jednotkové kružnice. V této problematice se stýká několik 
oborů, což je charakteristický zjev pro současnou funkcionální analýzu. 

Idea otevřeného zobrazení inspirovala další okruh prací věnovaných konvergenci 
iteračních procesů. Prof. Pták vytvořil obecný princip, tzv. metodu spojité indukce, 
teorii aplikovatelnou na řadu iteračních procesů, Newtonovou metodou počínaje. 
Rychlost konvergence je nahrazena nezápornou funkcí reálné proměnné (případně 
vícerozměrnou variantou), která vystihuje podstatu věci lépe než klasický pojem. 
Metodou lze získat odhady přesné v každém kroku, nejen asymptoticky, optimální 
počáteční podmínky i podmínky konvergence. Kromě řady článků je této metodě 
věnována monografie napsaná spolu s F. A. Potrou. 

I tento stručný výčet hlavních tematických okruhů poskytuje přehled o rozsahu 
problematiky, ve které prof. Pták dosáhl mezinárodního věhlasu. Několik prací 
bylo převzato do sborníků překladů, a to jak v angličtině, tak v ruštině. Prof. Pták 
má četné styky se zahraničním, je často zván k přednáškovým pobytům, na konfe
rence a z uskutečněných pozvání připomeňme jednoroční pobyty v USA a Anglii. 

Prof. Pták je členem redakční rady Czechoslovak Mathematical Journal a Linear 
Algebra and its Applications. Je předsedou komise pro obhajoby doktorských prací 
v oboru funkcionální analýza a teorie funkcí, předsedou komise pro obhajoby 
kandidátských disertačních prací v oboru matematická analýza, úsek funkcionální 
analýza a teorie funkcí. V průběhu let byl a je členem řady dalších komisí pro orga
nizaci vědecké práce. Je členem rady stěžejního směru 1 — 5. 

V semináři z funkcionální analýzy, který vede v Matematickém ústavu, pracovala 
řada interních a externích aspirantů. Také každoroční pracovní soustředění z funk
cionální analýzy, které založil a po odborné stránce vede již 16 let, jsou zdrojem 
a inspirací nejen pro práci oddělení, ale i pro řadu hostí. Z jeho pedagogické působ
nosti připomeňme tradiční výběrovou přednášku z funkcionální analýzy na mate-
maticko-fyzikální fakultě UK. 

Přejme matematické veřejnosti, aby se i v budoucnu mohla těšit plodům invence 
a pracovního elánu profesora Ylastimila Ptáka, jemu pak ještě zdraví a životní 
pohodu důležitou pro tvůrčí práci. 
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ŠEDESÁT LET DOC. RNDr. ČESTMÍRA VITNERA, CSc. 

ZBYNĚK NÁDENÍK, VÁCLAV VILHELM, Praha 

Dne 6. listopadu 1985 oslavil své 60. narozeniny doc. RNDr. Čestmír Vitner, CSc, 
významný člen katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty Českého 
vysokého učení technického v Praze. Narodil se v Lounech, kde také absolvoval 
reálné gymnázium. Po maturitě — za války v květnu 1944 — byl jako ostatní jeho 
spolužáci zařazen do tehdejší tzv. ,,Technische Nothilfe" na ruzyňské letiště 
a později na odklizovací práce po náletu v Pardubicích. Po osvobození se zapsal 
na přírodovědeckou fakultu Karlovy university, na níž studoval matematiku a deskrip
tivní geometrii. Krátce před ukončením vysokoškolského studia nastoupil v listopadu 
1949 jako asistent matematiky na Vysoké škole speciálních nauk. Již 15. prosince 
1949 přešel k prof. Františku Vyčichlovi na 1. ústav matematiky Vysoké školy inže
nýrského stavitelství a v roce 1954 na katedru matematiky a deskriptivní geometrie 
fakulty architektury a pozemního stavitelství, nynější stavební fakultu ČVUT. 
Té zůstal dodnes věrný s tříletým přerušením v letech 1951 — 54, kdy absolvoval 
vědeckou aspiranturu v Matematickém ústavu ČSAV. Za aspirantury získal v roce 
1952 doktorát přírodních věd (RNDr.); v roce 1958 se stal kandidátem fyzikálně-
matematických věd; v roce 1961 se habilitoval a 1. ledna 1963 byl jmenován docentem 
matematiky. 
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