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ZPRÁVY

K SEDMDESÁTINÁM PROFESORA JANA MAŘÍKA
KAREL KARTÁК, JOSEF KRÁL, JlŘÍ MATYSКA, P r a Һ a

Dne 12. listopadu slaví své narozeniny jeden z nejvýznamn jších českých matematiků, profesor Jan Mařík. Narodil se r. 1920 v Užhorodě, kde byl jeho otec přechodně zaměstnán jako úředník hospodářské správy. V r. 1923 se rodina přestěhovala
do Prahy, kde Jan Mařík pozd ji chodil do obecné a střední školy. V roce 1939
maturoval na Reformním reálném gymnasiu v Praze XIX a dal se zapsat na fakultu
strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT. Po zavření českých vysokých

škol pracoval dva roky jako úředník v pojišťovně, rok jako zemědělský dělník
na statku u příbuzných a koncem r. 1942 byl,,nasazen" do továrny v hornorakouském
městě Štýr (Steyr). V dubnu 1945 se ilegálně vrátil do Čech a po skončení války
se dal zapsat na studium matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě Karlovy
university. Studia zakončil r. 1948 státní zkouškou. Téhož roku se oženil s Jiřinou
roz. Klegovou; v r. 1953 se jim narodila dcera Eva (která je nyní vdána, má dvě děti
a žije v USA). Po skončení studií pracoval J. Mařík dva roky jako asistent na ČVUT,
potom byl vědeckým aspirantem a vědeckým pracovníkem v MÚ ČSAV a od
r. 1953 do r. 1969 vyučoval na Karlově universitě. V r. 1949 získal hodnost RNDr.,
v r. 1955 hodnost CSc. a v r. 1960 hodnost DrSc. Vrcce 1955 byl jmenován docentem,
v r. 1960 profesorem. Podzim r. 1966 ztrávil v Dánsku, kde působil jako hostující
profesor na universitě v Aarhusu. V r. 1969 mu čs. úřady povolily roční pobyt
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na Michigan State University; do East Lansingu přiletěl s manželkou a dcerou
v září 1969. V říjnu 1969 dostal dopis čs. zastupitelství ve Washingtonu, v němž byl
upozorněn, že by měl počítat s návratem ke dni 30. listopadu 1969. Za daných okol
ností přijal trvalé místo profesora, které mu nabídla Michigan State University.
Zaměstnání od té doby už neměnil; v r. 1977 získal občanství USA. V letech 1957 až
1970 byl redaktorem časopisu Czechoslovak Mathematical Journal. S příslovečnou
důkladností studoval všechny dcdané příspěvky; výsledkem jeho hluboké analýzy
byly v nejednom případě nové práce vzniklé podstatným přepracováním původně
dodaných článků. Od r. 1982 působí J. Mařík jako jeden ze dvou ,,managing editors"
časopisu Reál Analysis Exchange (RAE). Z obavy, aby nezapříčinil potíže přispěvate
lům z Československa, používal v této souvislosti pseudonymu John Marshall;
teprve po příznivém vývoji v poslední době se v RAE objevilo jeho pravé jméno.
Za svého pobytu v Americe přednášel J. Mařík na řadě universit v USA a v Kanadě.
Téměř každoročně se zúčastňoval symposia skupiny ,,Real Analysis"; referáty
o jeho přednáškách byly uveřejněny v RAE. Šíře vědeckého zájmu J. Marika je
obdivuhodná a zasahuje od algebry přes topologii až do analýzy, kde je ovšem
těžiště jeho činnosti; i v tomto oboru nacházíme v seznamu jeho publikací práce
z navzájem odlehlých oblastí jako jscu diferenciální rovnice, teorie míry a integrálu
a funkcionální analýza. V poslední době se systematicky zabýval zejména studiem
derivací reálných funkcí, o nichž získal řadu originálních poznatků. Jeho učitelské
působení zanechalo v Čechách hlubokou stopu, v níž jsou počátky pozdějšího
úspěšného výzkumu v reálné analýze, teorii míry a integrálu a teorii potenciálu.
Velký význam pro výuku integrálního počtu na MFF UK měla dvoudílná skripta
,,Integrální počet I, I I " , která publikoval se spoluautorem I. Černým ve Státním
pedagogickém nakladatelství v letech 1961, 1962. Neuvěřitelně mnoho energie
věnoval matematické průpravě studentů v rámci tzv. matematického praktika, při
němž trpělivě a detailně korigoval četné písemné práce. Zkoušky u něho se staly
legendou; někteří absolventi vyprávějí, že je konali na pokračování po několik dní.
Je ovšem nutno zdůraznit, že vyžadoval vždy pouze znalost základních věcí, trval
však na jejich důkladném pochopení a šlo mu také o to, aby si absolvent ujasnil,
v čem jsou hlavní mezery jeho vědomostí. Z mnoha jeho originálních pedagogických
postřehů uveďme např. pravidlo tří kvantifikátorů: Řada studentů chápe tvrzení.,
v nichž se vyskytují dva kvantifikátory, např. že ,,funkce f:R-*R
je omezená:
3k e R Vx G l7?(|/(x)| ^ k)", avšak ztroskotá na tvrzeních o třech kvantifikátorech,
např. že ,,funkce/: R -> R je spojitá v bodě 0:
V£ > 0 33 > 0 V* e (-5,

d) (|/(x) - /(0)| ^ e)" .

Ti, kteří se dostanou přes příkop tří kvantifikátorů, už zpravidla úspěšně zvládnou
všechno ostatní. Profesor Mařík své studenty nejenom učil, ale svým příkladem i vy
chovával. Je známa jako hluboká čestnost i naprostá poctivost k sobě i druhým.
Tyto základní rysy jeho povahy se projevily začasté i v situacích, které nebyly zcela
bezkonfliktní a kdy dokázal své názory otevřeně formulovat i hájit bez ohledu na po434

tíže, které si tím mohl přivodit. Poznamenejme ještě, že prof. Maíík je výborný ta
nečník, hraje tenis a vypracoval vlastní licitační systém pro bridge. U příležitosti
jeho životního jubilea mu za mnoho přátel i žáků přejeme dobré zdraví, pohodu
a neutuchající energii, kterou si dosud za všech okolností obdivuhodně uchoval.
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