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SVAZEK 6 (1961) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 6 

Z P R Á V Y 

ZEMŘEL RNDr ANTONÍN ŠPAČEK, ČLEN KORESPONDENT ČSAV 

Dne 24. října 1961 zemřel v Praze po těžké nemoci ve věku 50 let RNDr Antonín Špaček, člen 
korespondent Československé akademie věd, zástupce ředitele Ústavu teorie informace a auto-
matisace ČSAV. Zákeřná choroba tragicky přervala nit jeho života krátce po tom, kdy mu pre
sident republiky" udělil za vynikající zásluhy ve vědě Rád práce u příležitosti jeho padesátých 
narozenin. 

V doktoru Špačkovi odešel náš přední vědec, který s úspěchem vybudoval samostatný česko
slovenský směr vědeckého bádáni v oboru moderní teorie pravděpodobnosti a jejích aplikací. 
Jeho vědecké výsledky dosáhly vysokého ocenění na mezinárodním i domácím fóru. Stál v čele 
vědeckého kolektivu, který vytvořil a vedl a který zaměřil na důležité otázky teorie informace a sta
tistického rozhodování a s nimi spojené problémy teorie náhodných procesů. Byl iniciátorem mezi
národní spolupráce v těchto oborech a za tím účelem organísoval v Československu konference 
věnované této tématice za široké účasti významných zahraničních vědců. Vědecké výsledky těchto 
konferencí knižně publikované v cizích jazycích důstojně representují československou vědu a zů
stanou trvalým pomníkem Špačkovy vědecké činnosti. Významný je rovněž Špačkův vědecký 
přínos v oboru radioelektroniky, kde publikoval některé vědecké práce a vytvořil několik důle
žitých patentů. Jeho široké znalosti v technických vědách a hluboký zájem o technické otázky jej 
vedly k vybudování experimentální skupiny pro výzkum a konstrukci zařízení k realisaci náhod
ných procesů; jedno z těchto zařízení, k němuž dal Špaček podnět, bylo vyznamenáno Velkou 
cenou na světové výstavě v Bruselu. Velkou pozornost věnoval Špaček metodám statistické kon
troly jakosti, kde nejenom dosáhl teoretických výsledků, nýbrž i sám se zúčastňoval přímo v závo
dech praktického zavádění těchto metod. 

Šíře a hloubka vědeckého díla doktora Špačka a jeho ryzí charakter spojený s jeho skromností 
a obětavostí učinily z něho vynikající osobnost našeho vědeckého života, K jeho dílu, jímž obo
hatil naši vědu, se vrátíme v některém z příštích čísel časopisu. 

Karel Winkelbauer 
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