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ŠEDESÁT LET DOC. RNDr. ČESTMÍRA VITNERA, CSc. 

ZBYNĚK NÁDENÍK, VÁCLAV VILHELM, Praha 

Dne 6. listopadu 1985 oslavil své 60. narozeniny doc. RNDr. Čestmír Vitner, CSc, 
významný člen katedry matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty Českého 
vysokého učení technického v Praze. Narodil se v Lounech, kde také absolvoval 
reálné gymnázium. Po maturitě — za války v květnu 1944 — byl jako ostatní jeho 
spolužáci zařazen do tehdejší tzv. ,,Technische Nothilfe" na ruzyňské letiště 
a později na odklizovací práce po náletu v Pardubicích. Po osvobození se zapsal 
na přírodovědeckou fakultu Karlovy university, na níž studoval matematiku a deskrip
tivní geometrii. Krátce před ukončením vysokoškolského studia nastoupil v listopadu 
1949 jako asistent matematiky na Vysoké škole speciálních nauk. Již 15. prosince 
1949 přešel k prof. Františku Vyčichlovi na 1. ústav matematiky Vysoké školy inže
nýrského stavitelství a v roce 1954 na katedru matematiky a deskriptivní geometrie 
fakulty architektury a pozemního stavitelství, nynější stavební fakultu ČVUT. 
Té zůstal dodnes věrný s tříletým přerušením v letech 1951 — 54, kdy absolvoval 
vědeckou aspiranturu v Matematickém ústavu ČSAV. Za aspirantury získal v roce 
1952 doktorát přírodních věd (RNDr.); v roce 1958 se stal kandidátem fyzikálně-
matematických věd; v roce 1961 se habilitoval a 1. ledna 1963 byl jmenován docentem 
matematiky. 
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Jako účastník algebraického semináře akademika Vladimíra Kořínka začal 
Čestmír Vitner svou vědeckou činnost v algebře, speciálně v teorii svazů. K ní patří 
jeho disertační práce [2], která je významným příspěvkem ke studiu semimodularity 
ve svazech. Těžiště jubilantovy vědecké práce je však v geometrii. 

Ústředním námětem Vitnerových prací z diferenciální geometrie jsou křivky v růz
ných prostorech. Podnětem k [10] byla Brunelova geometrická interpretace křivostí 
čáry v n-rozměrném euklidovském prostoru En pomocí oskulačních podprostorů. 
Upozornil na jistý nedostatek Brunelovy definice, využil svých výsledků ze studia 
[8] úhlů lineárních podporostorů v En a vycházeje z Frenetových rovnic odstranil 
Brunelovu nepřesnost. Rozsáhlejší prací [3] vyplnil mezeru v teorii křivek v n-
rozměrném Riemannově prostoru — pro „výjimečné" body křivky M(t), v nichž 
absolutní derivace DM/dt,..., WřAjáf jsou lineárně závislé, definuje křivosti, 
normály i oskulační prostory a odvozuje vzorce analogické těm, jež W. Blaschke 
1920 získal pro „nevýjimečné" obecné body čáry. Diferenciální geometrii křivek 
v n-rozměrném centroeukleidovském prostoru (v němž se připouštějí pouze pohyby, 
reprodukující pevný bod — počátek) věnoval práce [5] a [7]. Křivku r(t) zobrazil 
na křivku a(t) = r(f)/|r(f)|; pomocí rovnic analogických k Frenetovým definoval 
pro čáru a(t) jisté invarianty a ukázal jejich souvislost s křivostmi čáry r(t); při spe
ciální parametrizaci dal těmto vztahům velmi přehledný tvar; studoval křivky a(t) 
s konstantními invarianty a znovu se vrátil k „výjimečným" bodům. Závěrečnou 
specializaci v trojrozměrném prostoru doplnil v [7] studiem rotačního oskulačního 
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kužele v bodě křivky. Oskulační resp. hyperoskulační kvadrikou v bodě křivky 
ekvicentroafinního prostoru (mají s ní styk 5. resp. 6. řádu a střed v počátku) se zabýval 
v [4]; podle jakosti oskulační kvadriky rozdělil body křivky do sedmi skupin a vyhle
dal podmínky, za nichž čára leží na ploše druhého stupně. Konečně v [12] studoval 
křivky v n-dimensionálním pseudoeukleidovském nebo centropseudoeukleidovském 
prostoru s libovolným indexem; vyšetřoval průvodní n-hran a křivosti jak v obecném, 
ta£ i ve výjimečném bodě. Nepřekvapuje, že tato problematika přivedla Č. Vitnera 
k obecnějšímu pohledu [9] na styk v diferenciální geometrii; podrobně jej vyšetřoval 
v n-rozměrném afinním prostoru pro dvě křivky, pro křivku a nadplochu nebo li
neární podprostor, konečně pro křivku a sférický podprostor. Dřívější studium křivek 
v n-rozměrných centroeukleidovských prostorech rozšířil v [6] i na studium jejich 
nadplochy, pro niž zavedl dva centroafinní tensory, značně ovládající její geometrii; 
věnoval se i souvislostem mezi eukleidovskou, centroeukleidovskou a centroafinní 
teorií nadploch. Podobně vyšetřování čar v n-rozměrných pseudoeukleidovských 
prostorech podnítilo Č. Vitnera k tomu, aby v [11] v těchto prostorech konstruoval 
ortonormální vektory z daných lineárně nezávislých vektorů. 

Vitnerovy práce o teorii křivek — ať už novými výsledky nebo doplněními dřívěj
ších — jsou tak významné, že jim bude musit věnovat pozornost každý, kdo se s touto 
teorií bude podrobněji seznamovat a kdo se současně bude chtít vyvarovat obcházení 
„výjimečných" situací odvoláním na obecnost. 

Čestmír Vitner se věnoval s plnou vážností i svým pedagogickým úkolům. O tom 
kromě jiného svědčí pečlivě promyšlená, ucelená skripta z matematiky [1] —[3], 
která spolu s doc. Jaroslavem Chudým napsal pro studenty stavebních fakult již 
v roce 1958. Skripta se velmi osvědčila, vyšla v řadě vydání a jsou používána dodnes; 
na jejich podkladě vzniklo i skriptum [5]. Pedagogická činnost a zájem o aplikace 
matematiky ve stavebních oborech přivedly Čestmíra Vitnera ke studiu parciálních 
diferenciálních rovnic, o nichž napsal v roce 1975 skriptum [4]. Matematická analýza 
ho přitahovala ovšem už dávno, jak o tom svědčí práce [1]. Od roku 1956 je členem 
řešitelského kolektivu státního úkolu ,,Variační metody v matematické fyzice", 
jehož odpovědným řešitelem je prof. Karel Rektorys. V rámci tohoto úkolu vznikla 
s Vitnerovým spoluautorstvím obsáhlá významná práce [13], [14], zabývající se bi-
harmonickým problémem v případě vícenásobně souvislé oblasti. 

Za všechny spolupracovníky přejeme docentu Čestmíru Vitner o vi k jeho význam
nému jubileu do dalších mnoha let pevné zdraví, osobní pohodu a zasloužené úspěchy 
v jeho prospěšné činnosti. 

SEZNAM PRACÍ D O C RNDr. ČESTMÍRA VITNERA, CSc. 
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