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O JEDNOM JUBILANTOVI 

OLDŘICH JOHN, ALOIS KUFNER, JANA STARÁ, Praha 

... opravdu jako z vulkánu tryskaly na 
všechny strany mohutné erupce objevů 
z oblasti fyziky, chemie, botaniky a filo
zofie, na něž pak dopadala sprška soch, 
obrazů, divadelních her, básní, referátů ... 
a vysoko nahoře se pak ještě dlouho vzná
šelo mračno drobných aforismů, mate
matických vzorců a historických dat, 
aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se 
živel uklidnil, snesl z jasné oblohy vý
mluvný Mistrův epitaf: Budoucnost patří 
aluminiu! 
(Viz [0], str. 227) 

Výše uvedená slova, jimiž italský badatel Genaro Castelli charakterizoval význam
ného českého polyhistora Járu Cimrmana, se velmi dobře hodí i pro charakterizaci 
jiného významného českého vědec, který se v těchto dnech dožívá šedesáti let — 
matematika (a básníka i hudebníka) Jindřicha Nečase, doktora fyzikálně matematic
kých věd. Musíme pochopitelně odhlédnout od mírně ironického tónu uvedeného 
citátu a museli bychom také provést drobné úpravy (např. ve zmíněném epitafu by 
se slovo „aluminium" dalo docela dobře nahradit slovem „regularita"), ale lze zcela 
vážně, bez jakékoliv ironie — u vědomí vážnosti okamžiku, v němž vzdáváme hold 
našemu šedesátníkovi — říci, že už skoro čtyřicet let obohacuje jubilant naši i světovou 
matematiku sprškou nových idejí, prosazuje a propaguje silou své přirozené autority 
nové směry výzkumu, celou svou činností sjednocuje zcela přirozeným způsobem dvě 
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stránky matematiky, které mnozí považují za protikladné — totiž matematiku čistou 
a aplikovanou. Prosté: Nečas je rozený a přirozený dialektik (dialektik-amatér, 
abychom se drželi srovnání s Cimrmanem). 

Jindřich Nečas se narodil 14. prosince 1929 v Praze a své mládí prožil v Mělníku, 
kde také v roce 1948 maturoval. Pro lepší pochopení jeho vskutku jižního tempera-
mentu je snad vhodné uvést, že se nejedná o jev náhodný: jeho matka byla rozená 
Nardelliová. Po studiu matematiky na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
pracoval krátce na stavební fakultě ČVUT, ale už v roce 1953 spojil svůj osud s Mate
matickým ústavem ČSAV. Zahájil tak první významnou etapu svého vědeckého 
působení, která skončila až v roce 1977 přechodem na matematicko-fyzikální fa
kultu UK. Už předtím ovšem s MFF UK úzce spolupracoval — mj. jako externí 
vedoucí katedry matematické analýzy (léta 1965 až 1971); na fakultě pak působí 
dodnes, naposledy od roku 1987 ve funkci vedoucího oddělení matematického 
modelování Matematického ústavu UK. 

Vraťme se však k Nečasovým vědeckým začátkům. V Matematickém ústavu 
ČSAV působil nejprve jako vědecký aspirant v oblasti parciálních diferenciálních 
rovnic u I. Babušky, na kterého dodnes s velkou vděčností vzpomíná. Jedním 
z prvních seriózních úkolů, které ho zde čekaly, byla spolupráce při vydání průkop
nické monografie Babuška - Rektorys - Vyčichlo: „Matematické metody teorie rovin
né pružnosti", a zdá se, že to mělo výrazný vliv na jeho počáteční utváření: byla to 
problematika mechaniky (pochopitelně z matematického hlediska), která současně 
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znamenala i příklon k aplikacím matematiky. Řekněme hned na tomto místě, že se 
k této problematice (ovšem na podstatně vyšší úrovni, dané vývojem matematiky 
i vývojem vlastním) vrací v sedmdesátých letech. Tato první etapa jubilantovy 
vědecké cesty si zaslouží přívlastek bohatýrská. S nadšením se Jindřich Nečas podílel 
na propočtech přehradní hráze na Orlíku. S úsměvem vzpomíná, jak si nosil do práce 
pytel uhlí (byl ho tehdy nedostatek), aby mohl déle do noci setrvávat u svých výpočtů. 

Tato první perioda končí v roce 1957 obhájením disertace na téma „Řešení bihar-
monického problému pro konvexní mnohoúhelníky" a získáním vědecké hcdnosti 
kandidáta fyzikálně matematických věd. Spojitým přechodem se středem jeho 
zájmu stávají tzv. moderní (funkcionálně analytické) metody řešení parciálních 
diferenciálních rovnic. Jistě k tomu přispívají pobyty v Itálii a ve Francii, kde podrob
né seznámení s renomovanými školami M. Piconeho, G. Fichery, E. Magenese 
a J.-L. Lionse podporuje formování obsahu druhé periody jubilantova působení. 

Při vzpomínání na teto období Jindřich Nečas říká: „Pro matematika je důležité 
nadání, pracovitost, charakter a štěstí — štěstí na setkání s pravými lidmi v pravou 
chvíli." Byl to I. Babuška, který Jindřicha Nečase orientoval na funkcionálně analy
tické metody, seznámil ho s S. L. Sobolevem a poslal ho na zkušenou do Itálie. 
Laskavý a lidský přístup M. Piconeho, matematicky elegantní přednášky G. Fichery 
předznamenaly plodnou spolupráci českých a italských matematiků v oblasti parciál
ních diferenciálních rovnic, spolupráci, která trvá dodnes. Zde jsou položeny základy 
Nečasová přínosu k lineární teorii: Rellichovy rovnosti a nerovnosti (nyní často 
nazývané Rellichovy-Nečasovy) umožnily dokázat řešitelnost široké třídy okrajo
vých úloh pro zobecněná data a jsou důležité i pro užití metody konečných prvků. 
To je první výrazný vklad Jindřicha Nečase k rozvoji české i světové matematiky. 
Pokud jde o „lokální" vklad, je jím jeho neúnavná propagace moderních rreted, 
přednášky na fakultě, první aspiranti a první žáci. Lze ho nazvat bez nadsázky zakla
datelem československé školy moderních metod vyšetřování okrajových i počáteč
ních úloh. Podstatným rysem této periody je i vědecko organizační „osamostatnění" 
Jindřicha Nečase. V roce 1960 se stává vedoucím nově vzniklého vědeckého oddělení 
MÚ ČSAV, nazvaného případně oddělení teorie parciálních diferenciálních rovnic. 
A pokud jde o onen světový vklad, představuje jeho hmatatelné vyjádření monografie 
„Les méthodes directes en théorie des équations elliptiques" (viz seznam publikací, 
položka [AI]). Stala se standardním referenčním dílem a patří do zlatého fondu 
světové matematické literatury. Je jen škoda, že se nedočkala překladu do angličtiny 
či do ruštiny. Její originalita a bohatství myšlenek byly více než dostatečným podkla
dem proto, aby Jindřichu Nečasoví byla v roce 1966 udělena vědecká hodnost 
doktora fyzikálně matematických věd. 

Vydání knihy trvá jistý čas, a tak už v době dokončovacích prací na uvedené 
monografii pracuje Jindřich Nečas na dalším významném výzkumném projektu, 
charakterizovaném adjektivem nelineární. Podle jubilanta zde opět zasahuje šťastná 
náhoda: na letní škole v Montrealu v roce 1966 se Nečas setkává s průkopnickými 
osobnostmi S. Agmona, F. Browdera a dalšími. Dodejme, že toto setkání by nemělo 
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tak dalekosáhlé důsledky, kdyby se ho z české strany nezúčastnil právě J. Nečas, 
jehož přednáška o ekvivalentních normách (viz [B28]) zde vzbudila zaslouženou 
pozornost. Nedloiiho poté, v roce 1967, se setkává ve Varenně s jedním ze zakladatelů 
moderní nelineární teorie J. Lerayem. Pod Nečasovým vedením začíná řada mladých 
československých matematiků pracovat v tomto oboru a Nečas tak systematicky 
buduje další významnou stavbu v „československém matematickém městečku", 
stavbu, která se (jak u nás bývá obvyklé) potáhne řadu let (ale z jiných důvodů než 
jsou ty obvyklé) a bude mít mnoho depandancí. Studiu a propagaci metod řešení ne
lineárních úloh se věnuje s entuziasmem a energií sobě vlastními a dosahuje význam
ných výsledků. Je proto zcela přirozené, že v roce 1968 se začíná projednávat návrh 
na jeho jmenování profesorem. V těchto letech také organizuje řadu mezinárodních 
akcí, které přispívají k šíření zájmu o nelineární problematiku u nás a současně 
i ovlivňují (velmi pozitivně!) názor na československou matematiku ve světě. K nej
závažnějším patří školy z problematiky nelineárních diferenciálních rovnic na Richte
rových boudách v roce 1967 (zde přednášeli J. Leray, M. M. Vajnberg, R. Finn, 
E. Giusti, G. Da Prato), v Tupadlech v roce 1969 (mezi účastníky byly E. Heinz, 
W. Jáger, W. H. Fleming, R. Payne a opět E. Giusti), na Babylóně v roce 1972 
(zúčastnili se M. Berger, G. Prodi, A. Ambrosetti, A. Marino a E. S. Citlanadze; 
právě tato akce zahájila plodnou spolupráci v této oblasti s matematiky NDR 
a snad \zz říci, že vývoj matematiky v NDR v jistém smyslu i ovlivnila) a v Podhradí 
nad Sázavou v roce 1973, kde k účastníkům patřili V. Barbu, H. Brézis a S. N. 
Kružkov. 

Nelineární diferenciální rovnice vedou přirozeně k nutnosti studovat abstraktní 
problematiku nelineární funkcionální analýzy. Tak vzniká v roce 1973 publikace 
„Spectral analysis of nonlinear operators" (viz [A2]), publikace, která představuje 
mezník i v rozvoji světové matematiky. K vynikajícím výsledkům zde patří nekonečně 
dimenzionální verze Sardovy věty pro analytické funkcionály, která umožňuje 
dokázat spočetnost spektra nelineárního operátoru. Druhým vůdčím tématem jsou 
pak věty typu Fredholrnovy alternativy. O tom, jak plodná a správně načasovaná byla 
volba této tématiky, svědčí skutečnost, že ve stejnou dobu se analogickým problé
mem zabývá významný moskevský matematik S. I. Pochožajev a že se brzy objevuje 
řada pokračovatelů. Tento proud, který dosud nijak výrazně nezeslábl, ústí do velmi 
hlubokých a přesných podmínek řešitelnosti i velmi anomálních nelineárních okra
jových úloh. V tomto období se objevuje jako spoluautor Svatopluk Fučík, který 
spolu s Janem Kadlecem (jenž se zabýval především problematikou charakteristickou 
pro předcházející „moderní" období) patřil k nejvýraznějším a nejnadanějším Neča
sovým žákům. Bohužel lze jen s lítostí konstatovat, že osud nedovolil ani Kadlecovi 
ani Fučíkovi, aby dosáhli věhlasu svého učitele: oba zemřeli v mladém věku. 

Dovršení periody nelinearit, popisujících stacionární jevy, představuje pravdě
podobně publikace „Tntroduction to the theory of nonlinear elliptic equations", 
která vyšla dokonce ve dvou vydáních (viz [A6]). Ale v době, kdy tato publikace 
vychází, zabývá se Jindřich Nečas už jinou, novou problematikou. Než se však dosta-
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neme k této etapě, nemůžeme se nezmínit o jednom směru, jímž se vědecká činnost 
jubilantova ubírá a který prolíná nejen již zmíněnými etapami, ale celou Nečasovou 
činností vůbec. Je to problematika regularity řešení parciálních diferenciálních rovnic. 
Lze-li hovořit o červené niti, která se táhne celou Nečasovou vědeckou prací, pak je 
to právě tento okruh otázek, úzce související s řešením 19. Hilbertova problému. 

V roce 1967 je uveřejněna Nečasová stěžejní práce [B33], řešící problém regularity 
zobecněných řešení eliptických rovnic libovolně vysokého řádu s nelineárními růsty 
v rovinné oblasti. Je třeba podotknout, že ve své obecnosti nebyly tyto výsledky dodnes 
překonány. V roce 1968 pak publikují E. De Giorgi, E. Giusti a M. Miranda proti
příklady, které průkazně demonstrují, že v prostorech dimenze vyšší než dvě analo
gické věty o regularitě neplatí. Řadu Nečasových prací, věnovaných regularitě na více
rozměrných oblastech, je pak možné rozdělit do dvou směrů: Jedním z nich je snaha 
nalézt podmínky, které zaručují regularitu slabých řešení. Důležitým výsledkem je 
zde ekvivalentní charakterizace eliptických systémů, jejichž slabá řešení jsou regulární. 
Touto charakterizací je platnost jistých vět Liouvilleova typu a o obecném charakteru 
Nečasový metody svědčí fakt, že je možné ji použít ke studiu regularity řešení elip
tických i parabolických systémů. V tomto období s Nečasem velmi úzce spolupracuje 
mj. i významný italský matematik M. Giaquinta. Druhým směrem vedou práce, 
jejichž cílem je hlubší studium singularit řešení eliptických systémů. Jindřich Nečas 
je autorem řady příkladů, které mají význam milníků v této stále ještě nezmapované 
oblasti. 

Další etapa Nečasový vědecké činnosti se vrací k mechanice, přesněji k mechanice 
kontinua, a je možné ji rozdělit do dvou základních skupin. První skupina se týká 
mechaniky pružně plastických těles. Jindřich Nečas je spoluautorem monografií 
a článků s výsledky světového formátu. Mezi ně patří vyřešení teorie pružně plastic
kých těles připouštějící plastické tečení a zpevnění a dosud nepřekonaná teorie 
kontaktních úloh s třením. Jeho spolupracovníky jsou vynikající osobnosti světové 
matematiky — K. Gróger, Ph. G. Ciarlet. Do druhé skupiny patří práce věnované 
problematice okolozvukového proudění, kde Nečas dosahuje pozoruhodných výsled
ků použitím metody entropické kompaktifikace a metodami vazkosti. Tyto metody 
vzbudily živý zájem matematické veřejnosti: Nečas spolu s Ciarletem vydávají 
monografii [A7] a metody vazkosti se stávají centrálními metodami při studiu 
problémů proudění na řadě světových pracovišť. Vyvrcholením (aspoň dočasným) 
této fáze Nečasový činnosti je teorie multipolárních tekutin s přirozenou a logickou 
výstavbou základních zákonů a s hlubokými existenčními výsledky. 

Na tomto místě by bylo vhodné zařadit novou kapitolu ,,Nečas, jeho žáci a žáci 
jeho žáků" (a jejich podíl na výše uvedených výsledcích). K tomuto nadmíru zodpo
vědnému úkolu se však necítíme zcela kompetentní a odkazujeme přímo na jubilanta, 
který jistě rád podá podrobné informace. Nehodnotíme zde ani jeho obsáhlou publi
kační činnost; pro dokumentaci snad postačí seznam, který následuje. 

Tento přehled jubilantovy činnosti není pochopitelně vyčerpávající. Nečas měl 
a stále má mnoho nápadů, mnoho plánů, mnoho nových idejí. Ne všechny jeho 
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záměry byly stejné nosné, ne všechny oblasti matematiky, které rozvíjel a pro něž 
získával zájemce mezi studenty a spolupracovníky, ovlivnily československou mate
matiku tak významně jako ty, o nichž jsme se zmínili výše. Lze však rozhodně 
konstatovat, že Jindřich Nečas má ,,nos" (přes který, jak říká, často dostal) na dobré, 
účinné problémy, na problémy, které nejsou odtrženy od praxe, ale které mají ro
zumnou fyzikální či technickou interpretaci. Svědčí o tom i zájem lidí z praxe, který 
je dokumentován jeho dlouholetou spoluprací se státním podnikem Škoda Plzeň. 
Zde se snad projevují impulzy, které dostal v počátcích své vědecké kariéry v Mate
matickém ústavu ČSAV. 

Jindřich Nečas neúnavně organizuje semináře, vystupuje na nich, hodnotí je, 
přemýšlí nad možností rozvinout předkládané ideje, nad možností zobecňovat to, 
co je jiz známo, nad možnostmi aplikovat dosažené výsledky. Jeho častý výrok, že ten 
či onen problém „obsahuje náměty na celou řadu diplomových či disertačních prací", 
patřík těm, které ho jako vědeckou osobnost i jako člověka velmi dobře charakterizují. 

Jindřich Nečas neumí zaujímat nezúčastněný postoj. Je vždy aktivní, angažovaný, 
přispívá poznámkami i náměty v každé oblasti matematického (a nejen matematické
ho) života. Troufáme si tvrdit, že množina těch případů, kdy jubilant na semináři, 
obhajobě diplomové práce či disertace, na konferenci či jarní (zimní, letní atd.) 
škole, na schůzi zabývající se problematikou naší matematiky nevystoupil s (diskus
ním) příspěvkem či alespoň faktickou poznámkou, není množina první kategorie 
ani množina řídká a bylo by třeba pro ni vytvořit nový pojem (navrhujeme „almost 
void set"). 

Nečas přemýšlí nejen nad novými matematickými idejemi. Vrhá se i do pokusů 
o reformu, o zlepšení pedagogického procesu, a to je pochopitelně oblast podstatně 
„obtížnější a nebezpečnější" než oblast matematického výzkumu. Není proto snadné 
vystopovat i zde tak výrazně úspěšně příspěvky jako v oblasti matematického bádání, 
ale ani zde není vliv Jindřicha Nečase zanedbatelný. Dokládají to mimo jiné i kon
krétní výsledky jeho pedagogické činnosti, jeho přednášky a semináře i jejich moderní 
obsah lákající početné účastníky a konec konců i zástupy diplomantů a disertantů, 
kteří ho přímo vyhledávají právě v důvěře a naději, že ten směr bádání, v němž je 
vyšle, bude nosný. Jindřich Nečas je stálým a nadšeným účastníkem reforem studia 
na matematicko-fyzikální fakultě; jeho posledním reformním dobrodružstvím je 
vytvoření mezioborového studia Matematické a počítačové modelování ve fyzice. 

Je obtížné a možná nemožné vměstnat tak mnohadimenzionální osobnost jakou 
je Jindřich Nečas na (dvoudimenzionální) plochu papíru. Nerozvedli jsme zde např. 
naši úvodní poznámku o Nečasovi-hudebníkovi (zpěv, hra na housle, rodinné trio 
aj.) či o Nečasovi-básníkovi (citujme jen jako drobnou ukázku jeden krátký výrok 
z jeho ranné poetické tvorby, vytrysknuvší spontánně při návštěvě závodní jídelny 
a dokazující, že Nečas ještě předtím, než byl objeven Cimrman, dospěl k základům 
teorie absolutního rýmu — viz [0], str. 95: „Jde to se mnou s kopce, když musím jíst 
skopce"). Ať už dopadl náš pokus jakkoliv, psaní o Jindřichovi nás těšilo a přejeme 
(i když je to netradiční závěr) sobě i celé naší matematické obci, aby Jindřichovi jeho 
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chuť dělat matematiku a strhovat k této činr.osti další a další lidi vydržela ještě mnoho 
a mnoho let. 
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[D 3] Řešení kontaktních úloh pružných těles metodou konečných prvků, část I I (1977), 
Sz 3980. o. p. Škoda (s J. Haslingerem a /. Hlaváčkem). 

[D 4] Řešení kontaktních úloh pružných těles metodou konečných prvků, Část I I I (1978), 
Sz 4057 V, o. p. Škoda (s J. Haslingerem a /. Hlaváčkem). 

[D 5] Řešení kontaktních úloh pružných a pružně plastických těles metodou konečných prvků, 
část I (1979), Sz 4110 V, o. p. Škoda (s J. Haslingerem a /. Hlaváčkem). 

[D 6] Řešení kontaktních úloh pružných a pružně plastických těles metodou konečných prvků, 
Část II (1980), o. p. Škoda (s J. Haslingerem a /. Hlaváčkem). 

[D 7] Kontaktn í úlohy pro pružná osově symetrická tělesa a algoritmizace kontaktních úloh 
bez tření pro pružně plastická tělesa (1981), Sz4244V, k. p. Škoda (s J. Haslingerem 
a /. Hlaváčkem). 

[D 8] Kontaktní úloha se třením pro pružně plastická tělesa (1982), Sz 4303 V, k. p . Škoda 
(s J. Haslingerem a /. Hlaváčkem). 

[D 9] Optimalizace termoelastických systémů (1983), Sz 4380 V, k. p. Škoda (s J. Haslingerem 
a /. Hlaváčkem). 

[D 10] Optimalizace termoelastických systémů (1984), Sz 4405 V, k. p. Škoda (s /. Hlaváčkem, 
J. Haslingerem, J. Mandelem, T. Roubíčkem, Š. Zámečníkem). 

[D 11] Optimalizace termoelastických systémů, část III, (1985), Sz4482V, k. p. Škoda, (s L 
Hlaváčkem, J. Haslingerem, J. Mandelem, T. Roubíčkem, Š. Zámečníkem). 

[D 12] Optimalizace termoelastických systémů, část IV (1987), Sz 4542 V, k. p. Škoda (s /. 
Hlaváčkem, I. Roubíčkem, P. Kloučkem, Š. Zámečníkem). 

[D 13] Matematické modely mechaniky kontinua, část I, Sz 4592 V, k. p. Škoda (s /. Hlaváčkemy 

I. Roubíčkem, J. Voldřichem). 
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[D 14] Fluidoelastická nestabilita jednoduchých soustav válcových těles, I. etapa (1987), 
VZ SVÚSS-87-03023, Běchovice (s J. Koubou a O. Ulrychem). 

[D 15] Fluidoelastická nestabilita jednoduchých soustav válcových těles, II. etapa (1988), 
VZ SVUSS-88-03030, Běchovice (s J. Koubou, O. Ulrychem). 

ZEMŘEL DOCENT BRUNO BUDINSKÝ 

JAROSLAV ČERNÝ, OTAKAR VOSIKA, ZBYNĚK NÁDENÍK, Praha 

Dne 8. září 1988 zesnul doc. RNDr. Bruno Budinský, CSc. Jeho odchodem ztrácí 
katedra matematiky a deskriptivní geometrie i obor geodézie a kartografie fakulty 
stavební Českého vysokého učení technického vynikajícího učitele a Jednota česko
slovenských matematiků a fyziků dlouholetého funkcionáře. 

Bruno Budinský se narodil 22. července 1934 v Praze. Studium na matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy ukončil státní závěrečnou zkouškou s vyzname
náním a od 1. července 1956 se stal asistentem katedry matematiky a deskriptivní 
geometrie na škole, z níž vznikla dnešní stavební fakulta ČVUT. Na této katedře 
pracoval až do poslední doby. V roce 1959 byl jmenován odborným asistentem 
a v roce 1969 docentem pro aplikovanou matematiku. V letech 1972 — 74 působil 
na univerzitě v Kuvajtu. 

Učil deskriptivní geometrii a matematiku, nejdříve na různých oborech fakulty, 
později převážně na oboru geodézie a kartografie. Přednášel jak v základním kursu, 
tak i ve vyšších ročnících. Vyučoval v dálkovém i večerním studiu. 

432 


		webmaster@dml.cz
	2012-05-12T17:28:13+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




