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K OSMDESÁT1NÁM RNDr. LADISLAVA ŠPAČKA
JAROSLAV FUKA, Praha

Dne 30. května 1989 oslaví osmedcsáté narozeniny významný československý
matematik, dvojnásobný lauretát státní ceny, Dr. Ladislav Špeček. Vědecké dílo tak
význačného badatele z oboru aplikované matematiky, jakým Dr. Špaček bezesporu
je, bylo v našem časopise zhodnoceno v zasvěceném článku prof. J. Poláška, DrSc,
věnovaném šedesátinám dr. Špačka (Časopis pěst. mat. 94 (1969), 248 — 251). Dovo
lujeme si proto čtenáře na tento článek odkázat a omezíme se jen na několik poznámek.
Dr Špaček je velmi erudovaný matematik. Jeho program vybudování matematické
teorie turbulence (formulovaný Dr. Špačkem před více než třiceti lety) zahrnoval
kromě parciálních diferenciálních rovnic variační principy mechaniky, ergodickou
teorii a stochastické procesy. Jen málokterý ,,čistý" matematik dokáže důkladně
proniknout do všech těchto disciplin! Na základě nadání, tvrdé práce a velké píle
byla Dr. Špačkovi častokrát dána radost nejen z krásného matematického výsledku,
ale i z toho, že podle jeho výpočtů bylo vyrobeno něco, ,,co svítí a hřeje". Odtud
patrně pochází jeho vyrovnanost a neotřesitelný vnitřní klid. Kdysi mne na konfe
renci v Polsku zaskočil specialista z teorie prostých funkcí prof. J. Stankiewicz
z Rzeszowa otázkou, o které práci českého matematika tohoto století soudím, že je
literatuře nejvíc citována. Jeho míněním je, že jedním z nejvážnějších kandidátů
je článek [1] Dr. Špačka ,,Příspěvek k teorii funkcí prostých", Časopis pěst. mat.
62 (1932), 12 — 19. V něm Dr. Špaček zavedl třídu normovaných konformních
zobrazení jednotkového kruhu, jež je nyní známa pod jménem spirálovité funkce
(spirallike functions), a dokázal, že v této třídě platí pro koeficienty Taylorova
306

rozvoje odhady \an\ g n, čímž zobecnil výsledek R. Nevanlinny, týkající se třídy
hvězdovitých funkcí. Podle statistik, které si prof. Stankiewicz vede, byl tento článek
v rozmezí let 1950—1985 citován více než šestsetkrát! Poznamenejme, že ve známé
Durenově monografii Univalent functions je třídě spirálovitých funkcí věnována celá
kapitola.
Upřímně blahopřejeme Dr. Špačkovi k jeho krásnému jubileu a přejeme mu, aby
mu i do dalších let byla dopřána obdivuhodná fyzická a duševní svěžest, které se až
dosud těší. Vždyť ještě po své sedmdesátce publikoval společně s Dr. M. Růžičkou
dvě rozsáhlé monografie [14] a [15] z teorie proudění. Přejeme mu, aby ještě dlouho
mohl přemýšlet o Riemannově hypotéze.
DOPLNĚK K SEZNAMU PUBLIKACÍ Dr. L. ŠPAČKA
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