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jubilea
zprávy
PROFESOR JOSEF ŠIKULA
SEDMDESÁTILETÝ

. . . a stále aktivní a aktivizující všechny své
spolupracovníky a kolegy kolem sebe. Takový
doposud byl a stále je prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., člen Ústavu fyziky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) Vysokého učení technického
v Brně. Svůj hlavní tvůrčí a vědecký potenciál v současné době věnuje rozvoji České laboratoře pro elektronický šum (Czech Noise
Research Laboratory — CNRL), u jejíhož
zrodu v roce 1996 stál a tým pracovníků
této laboratoře vede nadále. CNRL byla vybudována v rámci VUT jako formalizované
sdružení pracovníků zabývajících se problematikou stochastických procesů v pevných
látkách, zejména v polovodičových strukturách MOS, optoelektronických prvcích i pasivních součástkách, jako jsou tlustovrstvové

rezistory a kondenzátory. Hlavními participanty laboratoře jsou pracovníci Ústavů fyziky na FEKT a FAST v Brně. Laboratoř řeší
úspěšně čtyři zahraniční granty ve spolupráci
s výzkumnými pracovišti, jako jsou IMEC
Leuwen, MEISEI Tokio, Universita Montpellier, či laboratořemi významných světových ﬁrem, jako je Siemens Mnichov či
koncern AVX. Kromě mezinárodní spolupráce prof. Šikula byl a stále je odpovědným
řešitelem několika významných tuzemských
grantů. Jmenujme grant GAČR „Fluktuační
jevy ve struktuře kov–izolant–kov a testování spolehlivosti vysokonapěťových soustav
nebo zahraniční granty Evropského společenství: COPERNICUS-NODITO a PECO-European Laboratory for Electronic Noise.
Jeho pracovní výsledky z uvedených projektů vyústily nejen do desítek časopiseckých
článků, více než stovky příspěvků na mezinárodních konferencích a výzkumných zpráv,
ale též do návrhů konstrukcí konkrétních zařízení realizovaných podle požadavků technických aplikací. Jmenujme například nízkošumový spektrální analyzátor, měřič nelinearity, měřič spolehlivosti spínání reléových
kontaktů.
Výčtem těchto vědeckých aktivit jsme se
dostali k tematice, kterou se prof. Šikula
celoživotně zabývá a v souvislosti s níž je
známou osobností v české i zahraniční vědecké komunitě. Je to problematika ﬂuktuačních procesů v pevných látkách, šumová
spektroskopie a nedestruktivní diagnostika
se zaměřením na spolehlivost elektronických
součástek. Dále postupujme více chronologicky. Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc.,
se narodil 14. 1. 1933 v Bystřici nad Pernštejnem. Roku 1957 ukončil studium Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Ve stejném roce nastoupil jako asistent na SVŠT
v Bratislavě. V roce 1960 při zaměstnání
ukončil studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Mezitím v roce 1958 nastoupil jako asistent na katedru fyziky VUT v Brně. V roce
1962 zahájil vědeckou stáž na leningradském
Elektrotechnickém institutu, kde po třech
letech studia získal vědeckou hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd. V roce
1968 se v Brně habilitoval v oboru aplikovaná fyzika. V letech 1967–72 byl vedou-
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cím katedry fyziky na „Military Academy
v Káhiře a od roku 1975 do roku 1994 byl
vedoucím katedry fyziky na Stavební fakultě
VUT v Brně. V letech 1976–1985 byl na
Stavební fakultě proděkanem pro vědeckou
činnost. V roce 1980 úspěšně obhájil doktorskou disertační práci „Stochastické jevy
v polovodičích a následně byl v tomtéž roce
jmenován profesorem aplikované fyziky.
Od roku 1968 se systematicky věnoval
studiu náhodných procesů v polovodičích
a v roce 1970 založil výzkumnou skupinu
řešící problematiku ﬂuktuačních jevů v pevných látkách. Tato odborná skupina se postupně rozrostla ze stavební fakulty i na
fakultu elektrotechnickou a z organizačního
hlediska její činnost vyústila v roce 1996 do
založení již zmíněné laboratoře CNRL. Díky
systematické práci s aspiranty a doktorandy
se její činnost podstatně rozšířila. Prof. Šikula se podílel na rozpracování stochastického modelu vzniku impulsního šumu, rozvoji měřicí techniky pro sledování náhodných
procesů a rozpracování metodiky šumové
spektroskopie, diagnostiky a prognózy spolehlivosti elektronických součástek. Otázky
studia stochastických jevů v polovodičích
byly náplní řešení čtyř dílčích úkolů státního
plánu základního výzkumu v oboru fyzika
polovodičů, jejichž byl hlavním řešitelem.
Vychoval více než třicet aspirantů, z nichž
mnozí jsou nyní již docenty a profesory. Je
autorem či spoluautorem více než devadesáti
prací, je stálým členem vědeckého výboru
mezinárodních konferencí Noise in Physical
Systems a členem programového výboru konferencí CARTS-EUROPE. Byl členem komise pro doktorské disertační práce v oboru
fyzika pevných látek a akustika a předsedou
komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací v tomto oboru.
Prof. Šikula je členem Jednoty českých
matematiků a fyziků a v letech 1977–79 byl
předsedou odborné skupiny „Polovodiče fyzikální vědecké sekce. Dlouhodobě je členem výboru „České společnosti nedestruktivního testování a prezidentem české a slovenské společnosti International Microelectronic
and Packaging — IMAP Society Czech and
Slovak. Po celou dobu se soustavně podílí
na výzkumu, a to jak základním, tak aplikovaném. Stále přichází s novými návrhy na
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využití šumové spektroskopie. Dokladuje to
v současné době grant z tematiky týkající
se využití elektromagnetické emise v lékařské
diagnostice sluchových orgánů.
Vedle rozsáhlé vědecké práce se prof. Šikula intenzivně věnuje pedagogické činnosti.
Je autorem řady skript. Při výuce vede studenty k logickému myšlení a svým zaujetím získal mnoho studentů pro studentskou
tvůrčí činnost i pro další vědeckovýzkumnou
práci ve svém oboru.
Životním optimismem, elánem a pracovitostí je vzorem svým spolupracovníkům
a přátelům. Příkladem, že nejde jen o zdvořilostní frázi, je i skutečnost, že bylo rozhodnuto o přenesení nejvýznamnější světové konference z oblasti ﬂuktuačních procesů v pevných látkách „Noise and Fluctuations do Prahy. Tato mezinárodní konference, konaná ve dvouleté periodě, se uskuteční za předsednictví prof. Šikuly v srpnu
příštího roku. Kromě této významné mezinárodní akce rovněž velmi pilně pracuje
na zdárném průběhu „NATO Advanced Research Workshop, který nese název „Experimentální metody výzkumu šumu v elektronických součástkách. Workshop proběhne
v srpnu 2003 v Brně a bude jen několik málo
dnů předcházet zmíněné konferenci.
My, jeho spolupracovníci, mu k jeho životnímu jubileu přejeme především pevné zdraví
a úspěšnou realizaci všech nových nápadů.
Lubomír Grmela a Zdeněk Chobola

ZEMŘEL PROFESOR KAREL ČULÍK
V pátek 21. června 2002 zemřel ve Farmington Hills (Michigan, USA) po těžké nemoci prof. PhDr. Karel Čulík, DrSc.
Narodil se 10. července 1926 ve Skalici
na Slovensku. Maturoval v r. 1945 ve Vyšší
průmyslové škole elektrotechnické v Brně
(v r. 1946 složil doplňující maturitu na reálném gymnáziu). Pak studoval ﬁlosoﬁi a logiku na Filosoﬁcké fakultě Masarykovy university v Brně a matematiku na Přírodovědecké fakultě téže university; absolvoval
v r. 1949. V letech 1949–51 absolvoval základní vojenskou službu, 1951–53 působil
v Liberci a Jablonci n. N. jako učitel matematiky a ﬁlosoﬁe. V r. 1953 získal doktorát
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ﬁlosoﬁe na Filosoﬁcké fakultě Karlovy university v Praze (u prof. Zicha). Pak byl aspirantem na Přírodovědecké fakultě MU v Brně
do r. 1956, kdy získal vědeckou hodnost CSc.
a stal se odborným asistentem téže fakulty.
V r. 1953 vstoupil do KSČ, ale už v r. 1956
ze strany vystoupil, protože byl hluboce
zklamán tím, že v Československu nedošlo
k ozdravění politických poměrů v souvislosti
s XX. sjezdem KSSS. Tento Čulíkův krok měl
pochopitelně důsledky: nemohl se habilitovat
a bezprostředně hrozilo, že nebude moci dále
na fakultě pracovat. Proto přešel v r. 1960
z iniciativy doc. L. S. Riegra, DrSc., do Matematického ústavu ČSAV v Praze. Postupně
se habilitoval na Karlově universitě, r. 1966
získal vědeckou hodnost DrSc. a v r. 1968 byl
jmenovám profesorem matematiky.
Přímost a zásadovost, s nimiž se vyjadřoval k politické situaci zejména po vojenské invazi států Varšavské smlouvy do Československa v r. 1968, však Čulíkovo postavení v Akademii učinily pro „normalizační politickou moc nepřijatelným, takže
byl r. 1971 v podstatě donucen podepsat
pracovní smlouvu na tři měsíce a pak ČSAV
opustit. Poté byl zaměstnán ve Výzkumném

ústavu matematických strojů, ale i odtamtud
byl posléze propuštěn.
Proto se společně s manželkou rozhodl pro
emigraci do USA, která se po dlouhých jednáních s úřady uskutečnila v r. 1976. Karel
Čulík působil rok na University of Massachusetts v Amherstu, pak dva roky jako profesor informatiky na Penn State University
a konečně od r. 1979 na Wayne State University v Detroitu, kde získal řádnou profesuru
(tenure).
Na jaře 1986 byl raněn mrtvicí, po níž
již nemohl pokračovat ve své pedagogické
a vědecké práci. Bylo mu souzeno dlouhé
stonání a postupné zhoršování zdravotního
stavu včetně amputace levé nohy; svůj úděl
snášel trpělivě. Zemřel ve spánku.
Matematická aktivita prof. Čulíka se vyznačuje širokým záběrem (interdisciplinaritou). Úplný seznam publikací nebyl k dispozici, ale pomocí internetu bylo dohledáno
přes šedesát původních prací. Týkají se teorie grafů a stromů, teorie algoritmů, formálních jazyků a gramatik, booleovských rovnic, asynchronních automatů, algoritmizace
algeber a algoritmických algeber počítačů,
stupňů složitosti vyčíslitelných funkcí, paralelních počítačů, Petriho sítí, ALGOLu a dalších témat. Existuje společná práce s A. Svobodou a také s M. A. Arbibem. Dalším
výrazným rysem Čulíkovy aktivity je jeho
zájem o vztah matematiky ke skutečnosti
a konkrétně k počítačům a programovacím
jazykům. Byl reprezentantem Československa v mezinárodní společnosti IFIP a zakládajícím členem jedné z největších jejích
pracovních skupin. Na konci šedesátých let,
kdy byl posledním výkřikem programovací
jazyk ALGOL’68, se angažoval v přípravě
kompilátoru pro tento jazyk. Napsal také
(českou) práci O modelech teorií a modelech
skutečnosti a je spoluautorem knihy Kombinatorická analýza v praxi (s V. Doležalem
a M. Fiedlerem).
Nakonec chci zmínit hlubokou lidskost zesnulého prof. Čulíka. Byl osobně laskavý
a obětavý, přímý a zásadový až do krajnosti;
vzpomínka na něho je a zůstává vzpomínkou
na učitele, kolegu — matematika a informatika — a vzácně ušlechtilého člověka.
Poděkování. Děkuji velice paní dr. Zdence
Brodské, manželce prof. Čulíka, za velmi
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cenné informace o zesnulém. Dále děkuji paní
Nině Ramešové, pracovnici Ústavu informatiky AV ČR, a prof. Karlu Čulíkovi II (z University of South Carolina, Columbia, USA)
za identiﬁkaci prací zesnulého prof. Čulíka na
internetu.
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621.
[53] Čulík, K.: Formal structure of ALGOL and simpliﬁcation of its description Symbol. Languages in Data Processing, Proc. Sympos. Rome, March
26 – 31, 1962, 75–82.
[54] Čulík, K.: Some notes on ﬁnite state
languages and events represented by
ﬁnite automata using labelled graphs.
Čas. Pěst. Mat. 86 (1961), 43–55.
[55] Čulík, K.: Absolyutnyj rang kvadratnoj matrici. Čas. Pěst. Mat. 85 (1960),
457–462.
[56] Čulík, K.: K jedné extrémní úloze
o chromatických číslech konečných grafů. Čas. Pěst. Mat. 85 (1960), 14–17.
[57] Čulík, K.: On chromatic decompositions and chromatic numbers of graphs.
Spisy Přírod. Fak. Univ. Brno 1959,
177–185.
[58] Čulík, K.: Über die Homomorphismen der teilweise geordneten Mengen
und Verbände. Czech. Math. J. 9 (84)
(1959), 496–516.
[59] Čulík, K.: O lexikograﬁckém součtu
částečně uspořádaných množin. Čas.
Pěst. Mat. 84 (1959), 16–30.
[60] Čulík, K.: O cyklech cyklických grafů.
Čas. Pěst. Mat. 83 (1958), 440–450.
[61] Čulík, K.: Zur Theorie der Graphen.
Čas. Pěst. Mat. 83 (1958), 133–155.
[62] Čulík, K.: Teorie zobecněných konﬁgurací. (Czech) Acta Acad. Sci. Cechosl.
Brun. 29 (1957), 225–251.
[63] Čulík, K.: O jedné vlastnosti celočíselných nezáporných řešení rovnice
k
"
ri = n. Čas. Pěst. Mat. 82 (1957),
i=1

353–359.

348

[64] Čulík, K.: Teilweise Lösung eines
verallgemeinerten Problems von K. Zarankiewicz. Ann. Polon. Math. 3 (1956),
165–168.
[65] Čulík, K.: Poznámka o jednom problému K. Zarankiewicze. Acta Acad.
Sci. Czechosl. Brun. 27 (1955), 341–348.
[66] Čulík, K.: O existenci rovinných mnohoúhelníků s předepsanými úhly. Čas.
Pěst. Mat. 80 (1955), 415-426.
UDĚLENÍ BOLZANOVY MEDAILE
JEANU MAWHINOVI
Předsedkyně Akademie věd ČR doc.
RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předala prof.
Jeanu Mawhinovi z Université Catholique
de Louvain dne 14. 10. 2002 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy
v matematických vědách. V rámci svého
pobytu v Praze přednesl prof. Jean Mawhin
na pravidelném semináři o diferenciálních
rovnicích a teorii integrálu v Matematickém
ústavu AV ČR významnou přednášku nazvanou A maximum principle for the bounded
solutions of the telegraph equation and the
upper and lower solutions method.
Profesor Jean Mawhin je světově uznávanou vědeckou osobností v několika oborech
matematické analýzy, zejména v teorii nelineární funkcionální analýzy, v teorii diferenciálních rovnic a v teorii integrálu. V současné době je v databázi reprezentativního
referativního časopisu Zentralblatt MATH
evidováno přes 150 prací publikovaných v renomovaných světových matematických časopisech, jejichž je autorem, resp. spoluautorem. Dále je autorem, resp. spoluautorem
čtrnácti monograﬁí a asi sta článků publikovaných ve sbornících konferencí, přičemž
většinou jde o rozsáhlé a významné práce
monograﬁckého charakteru.
Profesor Mawhin je považován za jednoho
ze strůjců zásadního pokroku ve výzkumu
nelineárních okrajových úloh pro obyčejné
i parciální diferenciální rovnice, který se datuje zhruba od začátku sedmdesátých let
minulého století a souvisí s využitím variant Brouwerova a Lerayova-Schauderova
stupně zobrazení. Moderní nelineární analýzu zejména ovlivnilo zavedení koincidenčního stupně zobrazení, jeden z nejpronikavějších příspěvků Jeana Mawhina. Jeho
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Profesor Jean Mawhin.
práce mají nesmírně široký tematický záběr: existence periodických, skoroperiodických, resp. ohraničených řešení nelineárních
obyčejných diferenciálních rovnic a funkcionálně diferenciálních rovnic, kvalitativní teorie obyčejných diferenciálních rovnic, okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice, v poslední době zejména nelineární rovnice s p-Laplaceovými operátory, vlnová rovnice a telegrafní rovnice. Mimořádný význam mělo setkání J. Mawhina s českým
matematikem Svatoplukem Fučíkem, které
se uskutečnilo v roce 1974. Jejich následná
krátká spolupráce, ukončená Fučíkovou předčasnou smrtí v roce 1979, vyústila do tří
společných prací a zejména pak zásadním
způsobem ovlivnila vývoj oboru. J. Mawhin
se významně zasloužil o rozšíření Fučíkových
výsledků mezi světovou matematickou veřejnost (mj. napsal předmluvu ke knize Svatopluka Fučíka Solvability of Nonlinear Equations and Boundary Value Problems, jejíhož
vydání se autor již nedožil). Prof. Mawhin
dodnes udržuje čilé styky s českými matematiky, jeho práce jsou často citovány a využívány českými specialisty, mnohokrát přednášel na vědeckých konferencích konaných

v České republice a jeho přednášky vždy patřily k jejich hlavním vrcholům.
Jean Mawhin byl jedním z prvních matematiků světového významu, který rozeznal
význam názorné součtové deﬁnice obecného
integrálu. Ten je silnější než ve dvacátém
století obvyklý Lebesgueův integrál a navíc
vznikl v Praze v pracích Jaroslava Kurzweila počínaje rokem 1957. Mawhin neváhal
a tuto teorii začlenil do svých univerzitních
přednášek pro široký okruh posluchačů základů matematické analýzy. V této souvislosti vznikla tři vydání jeho přednášek ve
formě vysokoškolských textů a posléze také
obsáhlá zhruba osmisetstránková učebnice:
Analyse. Fondements, techniques, évolution,
jejíž druhé vydání vyšlo v roce 1997 v Paříži
a Bruselu. J. Mawhin zavedl deﬁnici součtového integrálu pro funkce deﬁnované na vícerozměrných intervalech tak, že integrál neztratil nic na své schopnosti integrovat každou derivaci tak, jak tomu je v jednorozměrném případě. Jednalo se o jeden z prvních
pokusů vytvořit vícerozměrnou integraci, pro
kterou platí věta o divergenci (Stokesova
věta) pro všechna diferencovatelná vektorová
pole bez dalších omezení. Mimo jiné šlo o Ma-
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whinův článek Generalized Multiple Perron
Integrals and the Green-Goursat Theorem for
Diﬀerentiable Vector Fields, který uveřejnil
v časopise Czechoslovak Mathematical Journal (31 (106), str. 614–632) v roce 1981.
Byl to počin, kterým Mawhin v oblasti teorie integrálu stimuloval velmi zdařile matematický výzkum po dalších nejméně 12 let.
Mawhinova koncepce sice zachránila platnost
věty o divergenci, jeho integrál však měl vady
na kráse, které bylo nutno odstranit. Jen
v Praze vznikla celá řada prací, které se problému věnovaly, rozvinuly jej a přinesly řadu

´

ZE ŽIVOTA JČMF

nových plodných myšlenek. Ty postupně pronikly do světa a byly inspirací matematikům.
Jean Mawhin je rovněž dobře znám svým
velkým zájmem o dějiny matematiky obecně,
zvláště pak matematické analýzy. Zajímá se
mj. o B. Bolzana a o pobyt A. L. Cauchyho
v Praze v předbřeznových dobách 19. století.
I z tohoto hlediska mu medaile Bernarda Bolzana právem náleží.
Jaroslav Kurzweil,
Štefan Schwabik,
Milan Tvrdý
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