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Zprávy
oznámení

FRANTIŠEK PROCHÁZKA PĚTAŠE-
DESÁTILETÝ

František Procházka se narodil v Pardubi-
cích 20. června 1950. V roce 1968 absolvo-
val pardubické gymnázium. Následně vy-
studoval v letech 1968–1973 obor mate-
matika-zeměpis na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Po
krátkém působení na gymnáziu v Holicích
nastoupil v roce 1976 na Střední průmys-
lovou školu strojnickou v Chrudimi, na té-
to škole působil až do roku 2013, v le-
tech 1999–2012 vykonával funkci zástupce
ředitele.

Od roku 1976 je členem Jednoty čes-
kých matematiků a fyziků. V této spo-
lečnosti udělal velké množství práce, stal
se po zásluze jejím velmi uznávaným čle-
nem. Byl dlouholetým předsedou odborné
skupiny pro matematiku na SOŠ, členem
předsednictva Společnosti učitelů mate-
matiky, členem hlavního výboru Jednoty,
v letech 1992–2014 byl předsedou pardu-
bické pobočky JČMF. Všichni u kolegy
Procházky oceňujeme jeho pracovitost,
zodpovědnost a vždy velké úsilí zkvalitnit
vzdělávání učitelů i žáků v matematice. Po
zásluze mu sjezd JČMF v roce 2014 v Brně
udělil čestné členství.

Františka Procházku jsem učil na par-
dubickém gymnáziu. Skoro čtyřicet roků
spolu úzce spolupracujeme při organizo-
vání krajských a celostátních konferencí
a seminářů. Hlavně jeho zásluhou byly
vždy tyto akce velmi dobře organizačně
zajištěny. Důležitá je i jeho publikační čin-
nost. Organizační schopnosti v současné

době uplatňuje na KÚP jako manažer pro-
jektu OPKV Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém
kraji.

Milý Františku, za sebe, jménem
JČMF i za celou obec učitelů matema-
tiky Ti blahopřeji k významnému život-
nímu jubileu a do dalších let Ti přeji hlav-
ně pevné zdraví a životní pohodu.

Josef Kubát

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ
KOLOKVIUM NA POČEST
PROFESORA ALOISE KLÍČE
A PROFESORA MILANA KUBÍČKA

Ústav matematiky Fakulty chemicko-inže-
nýrské Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze pořádal 24.–26. června 2014
mezinárodní vědecké kolokvium u příle-
žitosti významného životního jubilea
prof. Milana Kubíčka a prof. Aloise Klíče,
http://www.vscht.cz/mat/Colloquium/
index.html. Naším spolupořadatelem byl
Ústav chemického inženýrství VŠCHT
Praha, jehož pracovníci dlouhodobě spo-
lupracují s Ústavem matematiky, a na
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organizaci se také významně podílelo Cen-
trum diskrétní matematiky (DIMATIA)
Univerzity Karlovy v Praze.

Profesor Milan Kubíček vedl Ústav
matematiky v letech 1985–1990. Milan
Kubíček je významným světovým odbor-
níkem v oborech numerická a aplikovaná
matematika, nelineární dynamické systé-
my, matematické modelování a optimali-
zace v chemickém inženýrství. Vedl mnoho
diplomových i disertačních prací v těchto
oborech. Na světové úrovni je vysoce ce-
něn jeho přínos k řešení diferenciálních
rovnic metodou střelby, je považován za
otce myšlenky metody kontinuace. Za jeho
celoživotní vědeckou i pedagogickou práci
mu patří náš dík.

Profesor Alois Klíč převzal vedení
ústavu v roce 1990. Je uznávaným odbor-
níkem v teorii dynamických systémů a di-
ferenciální geometrie. Ceníme si zejména
jeho pedagogického působení a schopnosti
motivovat vynikající studenty k vědecké
práci. I jemu patří náš dík. Bohužel, zdra-
votní problémy už mu nedovolují pokra-
čovat v práci na našem ústavu.

Těžiště práce Ústavu matematiky tkví
v oblasti pedagogické. Ústav vychovává
každoročně studenty 1. ročníku všech fa-
kult VŠCHT. Náročný je zejména první
semestr, kdy na VŠCHT nastoupí noví
studenti z nejrůznějších typů středních
škol. V posledních letech jde zpravidla asi
o 1 300 studentů, jejichž úroveň znalostí
matematiky je opravdu velmi různá, ne
vždy dobrá. Naším cílem je především na-
učit studenty myslet, a to i na úrovni
abstraktních pojmů.

Mnohem lepší je pak práce se studenty
vyšších ročníků. Snažíme se studentům
nabídnout širokou škálu předmětů. Uveď-
me alespoň matematickou statistiku, nu-
merické metody, Fourierovu transformaci
a kvalitativní teorii diferenciálních rovnic.

Vědecké zaměření pracovníků ústavu
je velmi různorodé. Vzhledem k potřebám

VŠCHT a s přihlédnutím k velikosti ústa-
vu existují tři skupiny pracovníků s násle-
dujícím vědeckým zaměřením:
1. Dynamické systémy — teorie dynamic-
kých systémů, numerické metody pro ře-
šení diferenciálních rovnic, diskrétní dyna-
mické systémy.
2. Pravděpodobnost a statistika — využití
statistických metod v chemii, biologii a lé-
kařství.
3. Diskrétní matematika včetně teorie gra-
fů.
Pracovníci ústavu se pravidelně scházejí
na semináři z diskrétní matematiky a na
semináři z dynamických systémů.

Loňské kolokvium ústavu bylo čtvrté
v pořadí. Předcházela mu kolokvia v le-
tech 1980, 1986 a v roce 2002, kdy bylo
kolokvium pořádáno u příležitosti padesá-
tého výročí založení VŠCHT. Hlavním cí-
lem kolokvia bylo umožnit zejména mlad-
ším kolegům seznámit se s domácími i za-
hraničními významnými odborníky z růz-
ných oborů, vyslechnout jejich přednášky,
mít možnost s nimi neoficiálně diskutovat
matematické problémy. K přátelské atmo-
sféře konference přispěly i společné obědy
a konferenční večeře. Významnou příleži-
tostí k neformálnímu bližšímu seznámení
byla také procházka večerní Prahou Pobyt
slavných osobností vědeckého života v Pra-
ze. Tuto vycházku ocenili zejména zahra-
niční hosté.

Kolokvium zahájili prof. Stanislav La-
bík, děkan Fakulty chemicko-inženýrské
VŠCHT, a prof. Miloš Marek, který
v přednášce My friends Milan and Lojza
— time was marching on připomněl mno-
ho společných let s profesory Kubíčkem
a Klíčem. Celkem bylo předneseno 9 zva-
ných přednášek zvanými hosty ze šesti ze-
mí včetně České republiky a 12 sdělení
účastníků kolokvia. Všechny příspěvky
prošly recenzním řízením a poté byly pub-
likovány ve sborníku kolokvia. Sborník lze
najít na stránkách Ústavu matematiky na
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adrese http:// www. vscht.cz / mat/
Colloquium/index.html.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na přípravě a průběhu našeho slav-
nostního kolokvia podíleli. Odvedli dob-
rou práci.

Drahoslava Janovská

ZE �IVOTA JÈMF

JUBILEA

60 let
Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
(Praha)
18. 10. 2015

Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
(Praha)
29. 10. 2015

PaedDr. Jiří Tesař, Dr.
(České Budějovice)
31. 10. 2015

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.
(Praha)
5. 11. 2015

RNDr. Miroslav Krutina, CSc.
(Praha)
25. 11. 2015

Ing. Václav Hodaň
(Praha)
11. 12. 2015

65 let
RNDr. Jiří Poláček, CSc.
(Ostrava)
10. 10. 2015
Jiří Fér
(Praha)
15. 10. 2015
Mgr. Dalibor Hejda
(Středočeská pobočka)
19. 10. 2015
Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
(Praha)
23. 10. 2015
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
(Ostrava)
18. 11. 2015
PaedDr. Josef Kepka
(Plzeň)
24. 11. 2015
RNDr. Milena Vaňurová, CSc.
(Brno)
27. 11. 2015
RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc.
(Brno)
13. 12. 2015
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
(Praha)
19. 12. 2015
RNDr. Jan Kroupa, CSc.
(Praha)
23. 12. 2015
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