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ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOCENTA NOVÁKA
JOSEF MATUŠŮ, Praha

Dne 6. března 1987 se dožil šedesáti let doc. RNDr. Josef Novák, CSc, vedoucí
pracoviště konstruktivní geometrie na katedře matematiky a konstruktivní geometrie
strojní fakulty ČVUT v Praze. Narodil se ve Vídni, kde navštěvoval české školy až
do jejich uzavření v roce 1941. Pak studoval externě a po osvobození maturoval
na českém gymnáziu ve Vídni. Na podzim roku 1945 se s rodiči přestěhoval do Česko
slovenska a začal studovat matematiku a deskriptivní geometrii na přírodovědecké
fakultě University Karlovy v Praze.

Ještě před druhou státní zkouškou nastoupil v roce 1949 jako výpomocný asistent
do ústavu deskriptivní geometrie tehdejší Vysoké školy strojního a elektrotechnického
inženýrství v Praze. Po její reorganizaci pracoval na katedře matematiky a deskriptivní
(nyní konstruktivní) geometrie strojní fakulty ČVUT, kde byl v roce 1954 ustanoven
odborným asistentem. Po ukončení vědecké přípravy obhájil v roce 1967 kandidát
skou disertační práci a v témže roce dosáhl hodnosti RNDr. na matematicko98

fyzikální fakultě UK. V roce 1983 byl jmenován a ustanoven docentem pro obor
geometrie na strojní fakultě ČVUT. Od roku 1978 vede pracoviště konstruktivní
geometrie.
Odborný zájem zaměřil doc. Novák na praktické aplikace geometrie, zejména
ve strojírenství. Na počátku své odborné činnosti se věnoval kinematické geometrii
ve spojení s teorií ozubení a s konstrukcí speciálních křivek a ploch (viz práce [l]až
[3]). Do této oblasti spadá i téma jeho kandidátské disertační práce o dvojrotačních
křivkách a plochách. Odborná orientace v dalším období byla předznamenána
nástupem výpočetní techniky. Zabýval se aplikacemi počítačové grafiky, počítačo
vou geometrií ([5] — [7], [10], [13]) a problematikou interpolačních metod, která
vyplynula z úkolů technické praxe. Na řešení této problematiky jsme spolupracovali
(M> [9], [12], [18], [19]) a výsledky podporované výpočetní technikou se uplatnily
v automobilovém průmyslu, kartografii a architektuře. Ke kinematice se opět vrátil
jako spoluautor knihy [11], která vyšla i v anglickém překladu [17].
V posledních letech se jubilant zabývá geometrickou problematikou v konstruo
vání pomocí počítače (CAD) ([14], [16]). Zvláště je nutno ocenit jeho významný
podíl na zavedení výuky počítačové grafiky na našich strojních fakultách.
O své práci referoval na četných konferencích a působil v několika přípravných
výborech mezinárodních konferencí u nás i v zahraničí. Absolvoval rovněž řadu
zahraničních dlouhodobých stáží, přednáškových a konsultačních pobytů.
Jubilantovi přeji jménem všech spolupracovníků a četných přátel, aby v dobrém
zdraví nadále šířil svůj životní optimismus a úsměvnou pohodu a setrvával v pev
ném úsilí o rozvoj svého oboru.
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