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PROFESOR KAREL WINKELBAUER 

(30. 10. 1925 - 25. 7. 1990) 

MIROSLAV KRUTINA, Praha 

Ve věku 64 let zemřel náš přední odborník v oblasti teorie informace a matematic
kých disciplín kybernetiky, prof. RNDr. Mg. Mat. Karel Winkelbauer, DrSc. 
Podlehl dlouhotrvající nemoci, která mu vytrvale znepříjemňovala poslední roky 
života a nakonec i zabránila uskutečnění ještě řady vědeckých záměrů. Připomeňme 
si krátce v těchto řádcích alespoň hlavní momenty jeho vědecké cesty. 

Po maturitě na smíchovském reálném gymnáziu koncem protektorátu a po otevření 
vysokých škol se prof. Winkelbauer zapsal ke studiu matematiky a jejích aplikací 
na přírodovědecké fakultě UK v Praze, které úspěšně dokončil jako magistr mate
matiky. Rád vzpomínal, jak během studia s oblibou navštěvoval zejména semináře 
profesora E. Čecha, který byl také jeho examinátorem jak u státních, tak i později 
u rigorózních zkoušek. 

Od roku 1950 se prof. Winkelbauer věnoval vlastní vědecké práci, nejprve jako 
řádný aspirant v tehdejším Ústředním ústavu matematickém (pozdější MÚ ČSAV). 
V tomto období byl ovlivňován zejména opět akademikem Čechem, který byl po 
nějaký čas jeho školitelem. Ke svému talentu tak získal hluboké matematické vzdě
lání s aktivním pěstováním moderních metcd teorie míry, funkcionální analýzy 
a algebry. 

Ještě před aspiranturou se profesor Winkelbauer stal jedním z prvních spolu
pracovníků Dr. Antonína Špačka, pozdějšího člena korespondenta ČSAV, významné 
osobnosti naší aplikované matematiky. Svou vědeckou dráhu otevřel nezanedbatel
nými výsledky v oblasti kontroly jakosti a sekvenční analýzy, které během aspiran
tury dále rozvinul. Po návratu z MÚ se také do Špačkem budovaného vědeckého 
kolektivu (postupně na půdě ústavu A. S. Popova, Ústavu radiotechniky a elektroniky 
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ČSAV a od r. 1959 nově vzniklého Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV) 
velmi úspěšně zařadil. Vstoupil tak do nejplodnějšího období své vědecké kariéry 
a významně přispíval k uznávanému postavení, které Špačkův tým v padesátých 
létech ve světě SVojí systematickou vědeckou prací (zejména pro kybernetické účely) 
v moderních partiích teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky získal. 

V tomto období se prof. Winkelbauer zabýval v návaznosti na sekvenční problémy 
jako první v Československu teorií strategických her a teorií statistického rozhodo
vání, což jej pak dovedlo k vytvoření originální teorie predikce v kooperativních 
hrách. Koncem padesátých let zaměřil svoji práci na otázky asymptotického rozho
dování, zvláště pak na vyšetřování asymptotických vlastností informačních zdrojů 
a sdělovacích kanálů tímto přístupem. Do uvedené oblasti pravděpodobnostního 
modelu přenosu informace také přinesl nemálo nových ideí a pojmů, díky kterým 
mimo jiné dosáhl číselných charakteristik neergodických zdrojů informace a ne-
ergodických sdělovacích kanálů zásadního významu (zavedených pod názvy asympto
tická neurčitost a epsilon-kapacita v ucelené sérii rozsáhlých prací). 

Na základě zmíněných výsledků se prof. Winkelbauer v roce 1966 stává doktorem 
věd. Současně je zván k přednáškám na přední zahraniční matematická pracoviště 
(univerzita v Heidelbergu, Berkeley, Stanfordu, Kalkatě, Bombaji, Šanghaji, Kan-
tonu, Moskvě atd.). Následující roky pracuje hlavně na poli entropické ergodické 
teorie; připomeňme zde jeho zatím nepublikovanou konstrukci konečného gene
rátoru neergodického automorfismu. 

Profesor Winkelbauer vychoval jak v Čechách tak na Slovensku řadu aspirantů, 
kteří nacházeli a nacházejí v jeho práci stálou inspiraci. Jeho bohatá pedagogická 
činnost měla posléze přirozený následek v přechodu na pražskou matematicko-
fyzikální fakultu, kde v létech 1976—1986 úspěšně vedl Matematický ústav Univerzity 
Karlovy. Hodnost profesora mu byla udělena s nespravedlivým opožděním v roce 
1990. 

Vědecké dílo prof. Winkelbauera, soustředěné na pomezí abstraktní a aplikované 
matematiky, představuje nepomíjející hodnotu a významný přínos československé 
matematiky světové vědě. Na Matematickém ústavu UK jsme profesora Karla 
Winkelbauera znali nejen jako vůdčí vědeckou osobnost, ale též jako velkorysého 
a ušlechtilého člověka s nenahraditelným osobitým humorem. Jeho předčasný 
odchod pociťujeme jako bolestnou ztrátu. 

SEZNAM PRACÍ KARLA WINKELBAUERA 
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