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PROFESOR RNDR. VÁCLAV MEDEK ŠEDESÁTILETÝ
JOZEF ZÁMOŽÍK, Bratislava, ZBYNĚK NÁDENÍK, Praha

Jubilejní šedesáté výročí narození oslavil 23. října 1983 v dobrém zdraví a uprostřed
práce prof. RNDr. Václav Medek. Působí na Slovenské vysoké škole technické v Bra-
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tislavě nepřetržitě už čtyřicet let. Nejdříve jako demonstrátor, pak od roku 1946 —
po ukončení studia matematiky a deskriptivní geometrie na přírodovědecké fakultě
Komenského university v Bratislavě — jako asistent, od roku 1956 byl docentem
a od roku 1965 je profesorem na katedře matematiky a deskriptivní geometrie sta
vební fakulty SVŠT. Narodil se v Žilině, kde i maturoval na reálném gymnáziu.
Doktorátu přírodních věd dosáhl v roce 1948.
Není jednoduché v krátkosti připomenout při této slavnostní příležitosti ty pod
statné momenty z nevšedně činorodé Medkovy práce, které si zaslouží zaznamenání —
vysokoškolský pedagog, dlouholetý vedoucí katedry matematiky, vědecký pracov
ník, funkcionář ve společenských organizacích, čelný funkcionář a organizátor

v Jednotě československých matematiků a fyziků (asi dvacet let působí v různých
funkcích v Jednotě, z toho osm let byl předsedou JSMF a místopředsedou JČSMF;
podrobněji je jeho práce v Jednotě vylíčena v Pokrocích 28 (1983), Čís. 6).
Široké matematické veřejnosti je profesor Václav Medek dobře znám. Víme o ieho
zásluhách o popularizaci matematiky v tisku, rozhlasu a televizi. Oceňujeme jubilantovu aktivitu projevovanou přednáškami a referáty na mnoha domácích i zahranič
ních konferencích, sympoziích a seminářích. Má závažný podíl na kodifikaci slo
venské matematické terminologie, je autorem řady základních středoškolských
učebnic matematiky a deskriptivní geometrie i celostátních vysokoškolských učebnic
a skript z geometrie, neustálou pozornost věnuje moderním vyučovacím metodám
na středních školách i vyučování matematice a deskriptivní geometrii na vysokých
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Školách technického zaměření (je koordinátorem resortní výzkumné úlohy s touto
tématikou), nemalou zásluhu má ve výchově aspirantů z geometrie.
Profesor Václav Medek pracoval a pracuje v různých komisích a radách. Připo
meňme alespoň členství v komisi pro matematiku v JČSMF, v komisi pro obhajoby
kandidátských disertačních prací z geometrie a topologie v Bratislavě a v Košicích,
v Národním subkomitétu pro vyučování matematice při ČSAV, v komisi pro orga
nizaci vědeckých společností při SAV, v redakční radě Matematických obzorů, je
předsedou ediční komise teoretické literatury bratislavského nakladatelství Alfa,
má patronát nad mnoha vědeckými společnostmi SAV, atd. Přednášel o moderních
partiích geometrie na přírodovědecké fakultě Komenského university, dlouhé roky
vede seminář z geometrie a asi deset let seminář z počítačové grafiky.
Profesor Václav Medek má významné zásluhy o rozvoj matematické vědy na Slo
vensku od doby osvobození. Jeho zájem o geometrii krystalizoval na klasické pro
jektivní geometrii. Má výrazné výsledky v projektivní geometrii konečných rovin,
v poslední době věnuje mnoho úsilí problematice počítačové geometrie a grafiky.
Zvláště jeho nejnovější práce jsou hodnoceny nejen v teorii, ale i pro bezprostřední
aplikace ve výpočtové technice (řešení problémů v katalogizaci objektů pro Státní
projektový a typizační ústav v Bratislavě, geometrická problematika v oblasti inte
grovaných obvodů pro Teslu, n. p. v Piešťanech a Ústav technické kybernetiky SAV,
automatické rýsování interiéru pro Vývojový a výzkumný ústav dřevařského a ná
bytkářského průmyslu).
První publikace [ l ] — [3] z let 1950 — 51 svědčí o pozoruhodné schopnosti nalézt
i v tzv. „uzavřené tématice" nové náměty a pohledy. Volně na tyto i další práce
navazuje V. T. Šejn. Článek [1] obsahuje geometrickou konstrukci rovinné kubiky,
na níž leží singulární body kuželoseček, tvořících síť. Příspěvek [3] třídí vlastnosti
nelineárních systémů kuželoseček pomocí jejich zobrazení do bodů lineárního pros
toru S 5 .
Zvláštní význam má práce [4] z roku 1954 o jednom ze základních pojmů deskriptivní geometrie — totiž o obrysu konvexních ploch. Na základě promítacího kužele
a jeho hranice vyslovuje definici skutečnéhp a zdánlivého obrysu konvexní plochy ve
středovém promítání, napravuje tak prohřešky v literatuře o deskriptivní geometrii
a pokračuje ve studiu obrysu součtové plochy. Před téměř třiceti lety nebyla ovšem
tato problematika chápána z „počítačových důvodů"; tento pohled se objevil až
později. Václav Medek na něj po letech navázal pracemi [16] a [18], v nichž pro
rovinné konvexní mnohoúhelníky odvodil věty, které mu umožnily popsat metodu
pro konstrukci obrysu konvexních ploch, která je vhodná pro automatické zpraco
vání. Práce [20] má ještě širší záběr — jednak udává konstrukci, jež z průmětů dvou
útvarů vede k průmětu jejich sjednocení a průniku; jednak pro viditelnou část průniku
obsahuje vzorec, který má významné aplikace v technické praxi, neboť umožňuje
vytvořit algoritmus pro sestrojení viditelných částí i složitých útvarů.
Do počítačové grafiky patří též nedávná práce [21], která už nalezla i zahraniční
ohlas. Je věnována studiu hranice konečné bodové množiny M v rovině, a to pro436

střednictvím váhy bodu v množině M, hustoty množiny M a jisté analogie souvislosti.
Práce obsahuje i algoritmus pro různé aproximace hranice; jednou z nich je konvexní
obal množiny M. Výsledky se uplatní i v řešení úloh při rozpoznávání obrazů.
K cyklu, kterým Václav Medek nově navázal na deskriptivní geometrii, patří
1
[?]> [14], [19]. V [14] zobecnil její metody obsáhlým studiem paralelní projekce
a ortogonality. Na tuto tématiku navazují práce jiných autorů.
Rozhled v geometrické problematice přivedl Václava Medka k řešení otázek, jež
vznikaly z Lenzových, Artinových a Pickertových prací. Dokládá to série Medkových
příspěvků [5], [6], [8] — [10] z let 1956 — 61. V ní studoval zobrazení přímkových
projektivit na body trojrozměrného projektivního prostoru; zobrazení rovinných
kolineací na projektivní prostor dimense 8; RozenfePdovu interpretaci komplexního
projektivního prostoru dimense n pomocí přímek reálného projektivního prostoru
dimense 2n — 1, a to pro n = 2 (pro n = 1 se touto interpretací zabýval už A. P.
Nor den 1949); svazky přímkových projektivností a jejich rozklady na systémy
involucí.
Od klasické projektivní geometrie přešel Václav Medek v [12], [15] a [17] ke stu
diu desarguesovské roviny a konečných oválů; poslední z citovaných prací ústí
ve zjištění, že pokud kvazipolára každého bodu neležícího na oválu je přímka, tak
rovina je Pappova a ovál je kuželosečka.
Učebnice [32] konstruktivní geometrie představuje velmi prospěšný předěl v naší
literatuře o deskriptivní geometrii (viz recensi druhého autora tohoto článku v Čas.
pěst. mat. 105 (1980), 82 — 83). Zvláště zařazení programů pro počítače vtiskuje
knize v našich poměrech originální, velmi potřebný rys. Učebnice vzbudila zaslou
ženou pozornost na Technické univerzitě v Drážďanech a vbrzku vyjde německý
překlad.
Zcela ojedinělým dílem je dvojsvazkový anglicko-německo-francouzsko-ruskoslovenský matematický slovník, který vydala vloni společně nakladatelství Alfa
v Bratislavě a Technik v Berlíně. Václav Msdek byl vedoucím početného kolektivu
slovenských autorů.
Spolupracovníci a přátelé profesora Václava Medka jej znají nejen jako člověka
houževnatého v práci a přesného v plnění povinností, ale i jako člověka vždy úsměv
ného, který ochotně pomůže a poradí. To jsou základní hodnoty, jimiž oplývá a jež
rozdává.
Přejeme našemu jubilantovi dlouhé roky zdraví, osobní spokojenosti a dalších
pracovních úspěchů.
SEZNAM PUBLIKACÍ PROF. RNDR. V. MEDKA
A. Původní vědecké práce
[1] Syntetické vytvorenie Hesseho kubiky siete kuželbseČiek. Čas. pěst. mat. a fys. 75 (1950),
358-361.
[2] Zobrazenie oskulačných a hyperoskulačných kuřeíosečiek právej kuželosečky. Techn.
sborn. (1950), 94-95.
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NÁRODNÍ CENA ČSR D O C RNDr. OTTO VEJVODOVI, DrSc.
Předesednictvo ČNR udělilo v tomto roce na návrh vlády ČSR deset Národních cen ČSR
za vynikající výsledky tvůrčí činnosti ve vědě, technice, kultuře a umění. Jednu z nich obdržel
za významný přínos k teorii rovnic matematické fyziky doc. RNDr. Otto Vejvoda DrSc, vedoucí
vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV.
S bohatou a angažovanou činností dr. O. Vejvody jsme se podrobněji seznámili na stránkách
tohoto časopisu při příležitosti jeho životního jubilea (Čas. pěst. mat. 107 (1982), str. 326—332).
Připomeňme si proto jen krátce několik údajů o jeho vědecké práci, která byla nyní po zásluze
tak vysoko oceněna.
Diferenciálními rovnicemi a jejich aplikacemi se dr. O. Vejvoda zabývá již více než dvacet
let. Obzvláště významných výsledků dosáhl v oboru periodických řešení parciálních diferenciálních
rovnic. Jeho práce měly značný mezinárodní ohlas a podstatně přispěly k rozvoji výzkumu v této
oblasti. Tak např. již v jedné z prvních prací z této oblasti (Czech. Mat. J. 89 (1964), str. 341—382)
úspěšně rozřešil obtížný problém, týkající se existence periodických řešení slabě nelineární vlnové
rovnice. V dalších letech se systematicky zabýval oscilatorickým chováním řešení prakticky všech
základních rovnic matematické fyziky. Má hlavní zásluhu na napsání rozsáhlé vědecké mono
grafie (O. Vejvoda et al.: Partial diferential equations: time — periodic solutions. Sijthoff Noordhoff 1981), ve které je téměř úplný přehled dosavadního stavu této matematické disciplíny.
Dr. O. Vejvoda klade důraz na to, aby především byly řešeny problémy, které jsou motivovány
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