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POZNÁMKY K JISTÉMU NEPRAVDĚPODOBNÉMU JUBILEU 

PAVEL DRÁBEK, Plzeň, BOHUMÍR OPIC, JIŘÍ RÁKOSNÍK, Praha 

Nechce se věřit, že již dvacet pět let uplynulo od doby, kdy se jeden z autoru tohoto 
článku seznámil jako student s profesorem Kufnerem. fleč čísel je však neúprosná. 

Alois Kufner se narodil v Plzni, obecnou školu a gymnázium navštěvoval ve Stříb
ře. Po maturitě v roce 1953 studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Studium ve specializaci aplikovaná matematika ukončil v roce 1958 
a 1. září téhož roku nastoupil do Matematického ústavu Československé akademie 
věd, kde působí dodnes. Zpočátku pracoval v oddělení parciálních diferenciálních 
rovnic vedeném prof. I. Babuškou, později přešel s J . Nečasem do nově založeného 
oddělení teorie parciálních diferenciálních rovnic. V roce 1965 obhájil kandidátskou 
disertační práci a v roce 1968 se habilitoval na MFF UK v Praze. Doktorskou diser
taci obhájil v roce 1981 a o čtyři roky později byl jmenován profesorem na tehdejší 
Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. V letech 1979-1990 zastával funkci 
ředitele Matematického ústavu ČSAV. 

Vědecké zaměření A. Kufnera určilo téma jeho kandidátské disertace, v níž pod 
vedením J. Nečase studoval vnoření Sobolevových prostorů s váhou a jejich užití v te
orii slabých řešení Dirichletovy úlohy pro eliptické parciální diferenciální rovnice. Do 
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stejného oboru patří i jeho habilitace a doktorská disertace i většina ze 42 původních 
vědeckých prací a 13 příspěvků na konferencích. 

První práce [3, 4] vycházející z kandidátské disertace prezentují výsledky studia 
Sobolevových prostoru s váhou, která je dána mocninou vzdálenosti od hranice a od 
pevného bodu na hranici lipschitzovské oblasti. Základním nástrojem je známá Har-
dyho nerovnost 

f 'p^-'-< (FTFÍI)T mr,'dí-
která platí pro 1 < p < co, s ^ p— l a pro všechny funkce /, pro něž je pravá strana 
nerovnosti konečná; přitom 

F(t) = 4 
! / \f(s)\ds při e <p- 1, 

Jo 
/•OO 

/ \f(s)\ds při e > p - 1. 

Na to navazují důležité a dodnes citované práce [6-9], které jsou výsledkem plodné 
spolupráce s J. Kadlecem a O.V. Besovem na řešení problému aproximace funkcí ze 
Sobolevových prostorů s mocninnou i obecnou váhou hladkými funkcemi a hladkými 
funkcemi s kompaktním nosičem. Zde je také Hardyho nerovnost rozšířena na důležitý 
singulární případ e = p — 1. 

Jiné osobní přátelství spojené s odbornou spoluprací se váže k osobě H. Triebela 
a vyústilo ve společných pracích [12, 13] zobecňujících Hardyho nerovnost ve dvou 
směrech. Především jsou tu uvažovány obecnější váhy vyjádřené pomocí exponen-
ciely a spojitě diferencovatelné funkce. S těmito váhami je pak dokázána nerovnost 
Hardyho typu. Autoři se zde také zabývají Hardyho nerovností, v níž derivace funk
ce na pravé straně je nahrazena diferenčním podílem. V této souvislosti se obvykle 
hovoří o derivacích necelého řádu, protože takové výrazy se vyskytují při interpolaci 
Sobolevových prostorů. 

Hlavní motivací studia Hardyho nerovnosti pro A. Kufnera bylo její použití pro 
věty o vnoření Sobolevových prostorů s váhou. V případě, že oblast, na které se 
prostory uvažují, je lipschitzovská, a váhaje mocninného typu, jsou věty o vnoření 
odvozeny s použitím lokálního popisu hranice oblasti a parametry v nich se shodují 
s parametry v Hardyho nerovnosti. Na oblastech s méně regulární hranicí však taková 
shoda již není. Postačující podmínky pro případ oblasti s holderovskou hranicí jsou 
dokázány v [14]. Touto prací se uzavírá jedna etapa Kufnerovy vědecké činnosti. Její 
výsledky shrnul v knize [45], kterou podal jako svou doktorskou disertaci. 

Významnou okolností dalšího období je spolupráce s B. Opicem. Techniky důkazů 
ve výše uvedených pracích mají pochopitelně své meze dané užitím jednorozměrné 
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Hardyho nerovnosti pro oblasti v prostorech vyšší dimenze. Je tedy zcela přirozené 
se ptát, zda existuje vícerozměrná analogie Hardyho nerovnosti, která by umožnila 
nezprostředkovaný přístup k problémům ve vyšší dimenzi. V [18] autoři použili So-
bolevových prostorů opatřených systémem váhových funkcí (každé derivaci odpovídá 
obecně jiná váha) k řešení Dirichletova problému pro degenerované a singulární li
neární eliptické rovnice. Své výsledky později rozšířili [25] pro rovnice nelineární se 
slabými i silnými degeneracemi a singularitami, a uvažovali i anizotropní případy. 
Tento postup přímo souvisí s vícerozměrnou Hardyho nerovností 

f\u(x)\'v0{x)dx$Cj2[\£-
p N 

1 I Пtt ' 
V{(x)dx. 

Postačující podmínka pro její platnost byla s využitím metod variačního počtu nale
zena v [19]. Podmínka je formulována jako požadavek na řešení parciální diferenciální 
rovnice, v níž jako koeficienty vystupují dané váhové funkce. Jiný přístup založený 
na integrálních odhadech umožnil v práci [29] napsané s dalším žákem P. Gurkou na
lézt explicitní postačující podmínku Muckenhouptova typu pro platnost dvouváhové 
nerovnosti s různými exponenty na levé a pravé straně: 

( í \u(x)\qw(x)dx\ 
i/p 

дu 

* 7 ( x ) 

P > 

v(x) dx 

Jiný zajímavý výsledek získaný spolu s H.-P. Heinigem [31] udává podmínky platnosti 
dvouváhové Hardyho nerovnosti vyššího řádu 

aoo \ 1/í / roo \ 1/p 

|«(.T)|««,o(.r)dxJ SC(J | u< m + ">(*) | 'u , m n (*)dx j , 
kde funkce ti se spolu se svými derivacemi do řádu m — 1 anuluje v bodě 0 a derivace 
řádů m, . . . , m-hn — 1 se anulují v nekonečnu. I toto období vědecké činnosti A. Kufne-
ra je završeno monografií [47]. Autoři v ní velmi podrobně zmapovali rozsáhlou oblast 
problematiky spojené s Hardyho nerovností. 

Poslední období se vztahuje k devadesátým létům a začíná s uvolněním od břemene 
administrativních povinností. Rozšiřuje se počet spoluautorů i oblast zájmů [32-42]. 
Ústředním tématem zůstává Hardyho nerovnost, objevují se však další související 
pojmy. Stále častěji se vrací k problémům okrajových úloh pro eliptické rovnice, od 
kterých na začátku své vědecké dráhy vyšel. 

Pro úplnost dodejme, že jsme se nezmínili o řadě prací, které s hlavním prou
dem výsledků o Hardyho nerovnosti více či méně těsně souvisejí. Vědecká činnost 
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A. Kufnera má samozřejmě také odpovídající ohlas. Svědčí o tom řada pozvání na 
konference, ke studijním a přednáškovým pobytům. 

Vědecká činnost A. Kufnera byla vždy těsně spjata s jeho hlubokým zájmem o pe
dagogickou práci. Dlouhý seznam knižních publikací obsahuje monografie, skripta, 
učebnice, příručky, řadu překladů i popularizačních textů. Byly oceněny širokým 
spektrem čtenářů od vědeckých pracovníků po studenty středních škol i talentované 
žáky škol základních. První z nich [61] o Fourierových řadách, napsaná s J. Kadlecem, 
byla užitečným příspěvkem do české matematické literatury, úspěch však měla i její 
anglická verze. Podstatný přínos pak znamenala kniha o moderních metodách řešení 
nelineárních diferenciálních rovnic [44], jejímž spoluautorem byl S. Fučík. Největší 
ohlas měla a stále má rozsáhlá přehledná monografie [43], která patří k základnímu 
vybavení všech, kdo se zabývají prostory funkcí nebo jich užívají v jiných oborech. 

Ač zaměstnán na pracovišti akademie věd, profesor Kufner často přednášel stu
dentům na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a zejména na Vysoké 
škole strojní a elektrotechnické, nyní Západočeské univerzitě v Plzni. Vychoval řadu 
diplomantů i aspirantů a založil jakousi českou Školu teorie prostorů funkcí. Po více 
než dvě desetiletí se projevuje úzký vztah ke katedře matematiky fakulty apliko
vaných věd Západočeské univerzity v jeho rodišti. Významnou měrou se podílel na 
její přeměně ze servisního pracoviště zajišťujícího výuku základních matematických 
disciplín pro inženýrské studium na pracoviště s nemalým vědeckým potenciálem 
a s bohatými zahraničními kontakty. 

Profesor Kufner je také znám jako neúnavný organizátor. Stá) při zrodu série se
minářů z teorie parciálních diferenciálních rovnic, které každoročně pořádá výše uve
dená plzeňská katedra matematiky již skoro dvě desítky let. Každým čtvrtým rokem 
do této série vstupuje mezinárodní jarní škola Nelineární analýza, prostory funkcí 
a aplikace — významná akce, které se zúčastňují přední odborníci z celého světa [67, 
69, 73, 74]. První z nich se konala v roce 1978 a jejím iniciátorem byl S. Fučík spolu 
s A. Kufnerem. Výčet organizátorských zásluh A. Kufnera by byl dlouhý, jmenujme 
tedy alespoň jeho dlouholetou činnost v Jednotě českých matematiků a fyziků, kde 
vykonal mnoho užitečné práce i na poli mezinárodních styků. 

Profesor Alois Kufner se dne 1. února 1994 dožívá šedesáti let. K tomuto velmi 
nepravděpodobnému jubileu mu srdečně blahopřejeme. 
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