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ČÍSLO

ZPRÁVY

D O C RNDR. LUDVÍK FRANK ŠEDESÁTNÍKEM
Doc. RNDr. Ludvík Frank, vedoucí katedry matematiky elektrotechnické fakulty VUT
v Brně, narodil se 19. 8. 1910 v Ostravě. V roce 1934 začal studovat na přírodovědecké fakultě
Masarykovy unoversity matematiku a fyziku. Fakultu ukončil v roce 1938. Do roku 1945 byl
nucen, jako tehdy mnozí, učit na měšťanských školách v Brně. Od roku 1945, kdy nastoupil
na II. ústavu matematiky u prof. Čupra, nepřetržitě působí nejdříve jako asistent, od roku 1951
jako docent na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 1961 s veškerou energií buduje nejen
katedru matematiky na nově zřízené elektrotechnické fakultě, ale účinně se podílí v řadě funkcí
na rozvoji této fakulty. Mladším učitelům na katedře je příkladem v metodické úrovni výuky,
která se projevuje především úzkým sepjetím matematické teorie a konkrétními aplikacemi
v příslušném studijním oboru.
V roce 1947 mu byl udělen doktorát přírodních věd na základě práce z algebry. Později jeho
činnost na technice vedla ho k hlubšímu zájmu o otázky klasických i moderních partií matematické
analýzy a především o její konkrétní aplikace v širokém okruhu inženýrských problémů. Tato
záslužná práce, která není obvykle v matematických kruzích doceňována, je vysoce hodnocena
nejen na vlastní fakultě, ale i v širokém kruhu pracovníků ve výzkumu i praxi.
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