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IN MEMORIAM JANA KADLECE
ALOIS KUFNER, JINDŘICH NEČAS, Praha

22. června 1967 zahynul tragicky v Itálii vědecký pracovník Matematického ústavu
ČSAV, kandidát fyzikálně-matematických věd RNDr. JAN KADLEC, který byl na
ročním studijním pobytu na universitě v Pise. Naše matematika v něni ztrácí vyniká*
jícího pracovníka v teorii parciálních diferenciálních rovnic.
Jan Kadlec se narodil 26. března 1939 v Praze, kde také v roce 1956 maturoval. Již na
střední škole projevoval zájem o matematiku
a účastnil se s úspěchem Matematických olym
piád. Jeho opravdový a hluboký zájem o tento
obor ho přivedl na Matematicko-fyzikální fa
kultu Karlovy university, kde v letech 1956 až
1961 studoval matematickou analýzu. Patřil
zde mezi nejlepší studenty. Ještě během studia
vznikla jeho první práce [1]; diplomová práce
ho pak přivedla ke studiu parciálních diferenci
álních rovnic. Zabýval se v ní problematikou
řešení první okrajové úlohy pro eliptickou
rovnici druhého řádu s neomezeným Dirichletovým integrálem (viz [2]) a rozšířil některé
výsledky J. Nečase, pod jehož vedením pak po
skončení studia na fakultě pracoval v Matema
tickém ústavu ČSAV. Zde pokračoval ve studiu problematiky eliptických a para
bolických rovnic. V pracích [3] a [4] dokázal, že druhé derivace řešení Poissonova
problému pro eliptickou rovnici druhého řádu jsou integrovatelné s kvadrátem, má-li
oblast lokálně konvexní charakter. Principem maxima pro slabě nelineární parabo
lickou rovnici v samoadjungovaném tvaru, o jejíchž koeficientech se předpokládá
jen tolik, že jsou omezené a měřitelné, a tímtéž principem pro nelineární parabolické
nerovnosti se zabýval v pracích [7] a [15].
Značný vědecký význam má jeho kandidátská práce (viz [6] a [11]), kterou obhájil
v roce 1965 a v níž dokázal existenci slabých řešení smíšeného problému pro jistou
třídu parabolických rovnic. Jeho přínos spočívá především v tom, že zavedl některé
nové funkcionální prostory funkcí s lomenou derivací, které přesně vystihují nezápor
nost parabolického operátoru a do nichž hledané řešení náleží. S touto problematikou
úzce souvisí téžpráee [12], v níž je vyšetřována třída oblastí, na nichž lze předchozích
výsledků použít.
V poslední době se intenzivně zabýval teorií funkcionálních prostorů Sobolevova
a Běsovova typu. V pracích [10], [13] a [14] vyšetřuje s dalšími autory vlastnosti vá
hových prostorů, z nichž některé byly užity v práci [9]; v práci [8] zavedl prostory
490

a

funkcí, jejichž zobecněné derivace D u jsou definovány pro multiindexy a, náležející
do dané konvexní množiny K, a zkoumal geometrické podmínky existence stop
prvků takových prostorů na nadrovinách.
V souvislosti s problematikou, kterou se zabýval za svého pobytu v Itálii, dal do
tisku společně s J. Nečasem práci [16], v níž je dokazována regularita řešení lineár
ních eliptických rovnic vyššího řádu užitím Morreyových prostorů. V rámci spolu
práce ČSAV s Akademií věd SSSR vznikla mimo jiné práce [17].
Již tento stručný přehled výsledků, jichž Jan Kadlec dosáhl, svědčí o jeho mimo
řádném nadání, zájmu a aktivitě. Byl jedním z nejagilnějších členů semináře parciál
ních diferenciálních rovnic pořádaného Matematickým ústavem ČSAV. Jeho zájem
o matematiku se ovšem neomezoval jen na obor teorie parciálních diferenciálních
rovnic a teorie funkcí. Jan Kadlec měl hluboké znalosti i z řady dalších matematic
kých disciplín a ochotně je předával dalším. O tom svědčí mj. jeho pedagogická činndst na Matematicko-fyzikální fakultě, kde měl některé výběrové přednášky.
Přes své mládí vykonal Jan Kadlec mnoho cenného a užitečného a měl nejlepší
předpoklady stát se výraznou postavou československé i světové matematiky. Tra
gická smrt ho zastihla uprostřed tvůrčí práce a znamená pro jeho nejbližší i pro
československou matematiku velikou ztrátu. Odešel v něm dobrý člověk a nadaný
matematik; svými charakterovými vlastnostmi, svým zaujetím pro vědeckou práci
a dosaženými výsledky však bude trvalým příkladem a zůstane navždy zapsán
v myslích všech, kteří ho znali a kteří si ho vážili.
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OBHAJOBY A DISERTAČNÍ PRÁCE DOKTORŮ A KANDIDÁTŮ VĚD
Wř&á komisí pro obhajovy doktorských disertačních prací obhájili dne 27. dubna 1967 RNDr.
MILOSLAV JIŘINA CSc. práci na téma: „Teorie větvících se procesů s nekonečným počtem typů
částic" a RNDr. PETR MANDL CSC. práci na téma: „Příspěvky k teorii jednorozměrných Markovových procesů".
Před komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací obhájili dne 24. března 1967
RNDr. ZBYNĚK DLOUHÝ práci na téma: „Geometrie sférického n-simplexu" a dne 6. dubna 1967
ZDENKA GROSCHAFTOVÁ práci na téma: „Řsšení nelineárních integrálních rovnic metodou kolokací" a Ing ROSTISLAV ZEZULA práci na téma: „O jedné přibližné metodě řešení některých okrajo
vých úloh v teorii jaderných reaktorů".
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