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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PROFESORA NOŽIČKY
VÁCLAV ALDA, Praha

Přede mnou leží preprint Nr. 152 z Humboldtovy university, sekce matematika,
o affiních geodetických křivkách konvexních hyperploch, které jsou řešením jistého
Lagrangeova variačního problému. V práci je spojena diferenciální geometrie, va
riační počet a konvexní analysa. Autorem je prof. Nožička, který tímto ukazuje,
že jistá životní jubilea lze oslavovat v plné aktivitě. Druhý důkaz najdeme v soupisu
prací.

František Nožička se narodil 5. 4. 1918 v Liberci, kde vychodil střední školu.
V r. 1937 přichází studovat na přírodovědeckou fakultu Karlovy university mate
matiku a fyziku. Jeho studium je přerušeno uzavřením vysokých škol v r. 1939
a místo studia matematiky vylepšoval si znalosti německého jazyka v koncentračním
táboře, odkud se vrátil domů až v roce 1942.
To ovšem rodina Nožičkových musela v r. 1938 opustit Liberec a přestěhovat se
k Jičínu a později do Mladé Boleslavi.
Po skončení války se vrací k přerušenému studiu na přírodovědeckou fakultu
a rychle dokončuje svá studia složením státních zkoušek.
Od r. 1946 je asistentem matematického semináře a po zřízení katedry matematiky
je jejím asistentem.
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Svou disertační práci vypracoval u prof. Hlavatého z diferenciální geometrie
(v tensorovém podání), ale rigorosní zkoušky skládal (pro odjezd prof. Hlavatého
do USA) u prof. Čecha. K tomu je nutno připomenout, že u obou, Čecha i Hlava
tého, se jednalo o diferenciální geometrii, ale naprosto jiný byl přístup. Doktorand
Nožička musel v krátké době nastudovat metody E. Cartana, kterým prof. Čech
dával přednost před tensorovou analysou.
Jako asistent byl pověřován vedením proseminářů a zastupováním na přednáškách.
V této jeho pedagogické činnosti jej poznali ti, kteří přišli na fakultu jako posluchači
v prvních poválečných letech.
V r. 1952 byl jmenován docentem a v r. 1960 pak řádným profesorem.
Současně s jeho učitelskou činností byl pověřován řadou administrativních funkcí:
1953 — 58 vedoucí katedry matematiky na MFF, 1959 — 60 proděkan M F F pro
vědeckou práci, 1960 — 68 vedoucí katedra aplikované matematiky, 1964-65 pro
rektor KU.
V r. 1961 bylo zřízeno na M F F Centrum numerické matematiky, které dostalo
prázdné místnosti v budově na Malostranském náměstí a samočinný počítač LGP 30.
Vedením byl pověřen prof. Nožička, který musel zajistit vše ostatní — od nábytku
až po síly. Jmenování vedoucím bylo odůvodněno prokázanými organisačními
schopnostmi a energií.
Tyto schopnosti předtím prokázal, když byl v r. 1953 jmenován externím vedoucím
katedry matematiky a fyziky na nově založené Vysoké škole strojní v Liberci, kde
dokázal během krátké doby zajistit síly a výuku.
Přes toto administrativní zatížení neustává jeho vědeká činnost. Zároveň se pro
jevuje jeho prozíravost, když obrací zájem matematiků na M F F k aplikacím, i když
ne vždy s patřičnou odezvou.
V r. 1966 byl povolán jako hostující profesor na Humboldtovu universitu v Berlíně.
Tato universita mu udělila v r. 1979, jak se praví v diplomu, „za zásluhy o základy
a aplikace matematické optimalisace a za zásluhy o bádání a výuku v oboru mate
matické optimalisace" a za dlouholeté působení na Humboldtově universitě titul
doctor rerum naturalium honoris causa (Dr. rer. nat. h. a ) .
Tím se dostáváme k vědecké činnosti prof. Nožičky. Její začátky byly věnovány
diferenciální geometrii, kde se zabýval problémem vnoření a styku variet, a to hlavně
v afinním prostoru, kde studoval vlastnosti normály a s tím související indukované
konexe. Současně publikoval několik prací z analysy a klasické mechaniky. Zde se
projevuje podstatný rys práce prof. Nožičky — nejen diferenciální geometrie, ale
současně její aplikace ve fyzice. To platí tím spíše o publikacích třetí skupiny připo
jeného seznamu, které jsou věnovány speciální teorii relativity, a které završuje
kniha o geometrii prostoru Minkowského, která bude přijata do tisku v AkademieVerlag, Berlin.
Ještě větší sepětí s aplikacemi má činnost prof. Nožičky v oboru lineárního pro
gramování. Začátky spadají do r. 1953, kdy prof. Nožička (společně s Dr. Bílým)
řešili některé problémy pro ministerstvo dopravy; řešení bylo dovedeno až do konce
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a pro získání numerických výsledků byl konstruován jednoúčelový počítač. Řešení
úkolu bylo provedeno v době, kdy Československu

nebylo o úlohách lineárního

programování celkem nic známo. Tyto výsledky nebyly publikovány, ale následovalo
několik uveřejněných prací o transportním problému (některé se spolupracovníky
M. Fiedlerem a J. Bílým).
Zatím co z počátku je jeho zájem o různé partie matematiky rozdělen, situace se
mění po povolání prof. Nožičky na Humboldtovu universitu. Tehdy začíná převládat
zájem o programování. Zde je pozornost věnována jak teoretickým úvahám, tak
praktickým problémům — od konvexní analysy po optimalisaci sklizně zeleniny.
Přes úspěchy, které zde docílil prof. Nožička, nezapomíná na svou lásku —
teorii relativity, jak o tom svědčí prve připomenutá kniha pro

Akademie-Verlag.

Tato kniha dokončuje důkaz, který podával prof. Nožička svou dosavadní činností,
že mezera mezi matematikou a aplikacemi není nepřekonatelná.
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