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SPRÁVY 

PROFESOR ANTON HUTÁ ŠESŤDESIATROČNÝ 

M. D U C H O Ň - V . ŠEDA 

Tohto roku sa v rozkvete svojich tvořivých sil dožívá šesťdesiatky významný slo
venský matematik profesor RNDr. Anton Huťa, CSc, veduci Katedry numerickej 
matematiky a matematickéj statistiky PFUK. Je to vhodná príležitosť pozrieť sa na dielo, 
ktore doteraz vykonal. 

Anton Huťa sa narodil 3. júla 1915 v Kluži (Rumunsko). Jeho otec bol učitelom 
v Bratislavě. Po maturitě študoval A. Huťa. poistnu matematiku a statistiku na ČVUT 
v Praho. Ked absolvoval techniku r. 1936 s kvahfikáciou poistný matematik, zapísal sa 
v tom istom roku na Prírodovedecku fakultu KU v Prah© na kombináciu matematika — 
fyzika. Po uzavretí českých vysokých škol r. 1939 pokračoval v studiu v Bratislavě, 
kde ukončil štúdiá r. 1941. Už počas studia v Bratislavě pósobil ako výpomocný učitel 
na j skór na reálke, neskór na gymnáziu a istý čas tiež ako poistný matematik v Robot-
níckej sociálnej poisťovni. Koncom roku 1940 sa stal asistentem na Prírodovedeckej 
fakultě v Bratislavo. Roku 1943 bol promovaný na doktora prírodných vied. Od roku 
1947 do roku 1951 bol suplentom pověřeným vedením Ústavu aplikovanej matematiky 
na SVŠT. Za docenta matematiky bol menováný r. 1953. Hodnosť kandidáta fyzikálno-
matematických vied získal r. 1959. Roku 1966 bol menovaný za mimoriadneho profesora 
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matematiky. Od roku 1968 viedol najprv Katedru numerickej matematiky a po reorga
nizaci i Katedru numerickéj matematiky a matematické j statistiky. 

A. Huťa už počas štúdií prejavoval záujem o aplikácie matematiky. To sa preja\ ilo 
i na zameraní jeho vedeckej činnosti. Spociatku sa venoval niektorým otázkám súvisiacim 
s náhodnými výbsrmi. Z tejto oblasti sú jeho práce [1] a [2]. V práci [1] odvodznje 
Sheppardovu korekciu statistických momentov lubovolných rádov. Funkcia TA- za
vedená v práci [2] slúži na riešenie istých všeobecných problemov začínajúcich sa Moivro-
výin problemom a dóležitých z hladiska teorie náhodných výberov. 

Tažiskom vedeckej práce A. Hutu je numerické riešenie diferenciálnycli rovnic. 
Hlboko prenikol do problematiky Rungeovej — Kuttovej metody přibližného riešenia 
obyčajných diferenciálnych rovnic. Všimnime si bližšie problematiku, ktorej su věno
vané práce [3] a [4]. Runge, Ku t ta a Nystrom odvodili takzvané vzorce treticho, štvrtého 
a piateho rádu pre numerické riešenie diferenciálnej rovnice y = f(x, y). A. Hutá si dal 
za úlohu rozšířit Nystrómovu metodu na vzorce šiesteho rádu. Riešenie tejto úlohy 
sa nachádza v práci [3]. Tridsaťšesť neznámých konstant výsky tujúcich sa 
vo vzorcoch šiesteho rádu bolo ricšením sústavy tridsať jeden algebrických 
rovnic (okrem prvej nelineárnych a vácšinon šiesteho stupňa) o tridsiatieh siestieh 
neznámých. Odvedené vzorce dávajú výsledky, ktoré sa zhoclujú s teoretickým radom 
riešenia až do clena so siestou mocninou. Ukázalo sa, že konstanty sú pre praktické 
použitie příliš komplikované, pretože zlomky v nich vystupujúce majú mn.obomiestne 
čitatele a menovatele. V práci [4] vypočítal A. Huťa z už spomína,nej sústavy tridsať jeden 
rovnic ine riešenie, dané znova tridsiatimi šiestimi hodnotaini, ale ktoré je už podstatne 
jednoduchšie a pre praktické výpočty výhodnejšie. Tieto \ýsledky boli podrobnejšie 
zhodnotené napr. v prácach [D 1], [D 2], [D 3], [D 4], [D 5] a [D 6] a stali sa účinným 
nástrojom špecialistov v oblasti numerickej matematiky, o čom svedeí skutečnost, 
že sú zahrnuté do niekolkých monografií [K 1], [K 2], [K 3], [K 4], [K 5], [K 6] a [K 7]. 

Numerickému riešeniu diferenciálnej rovnice sú věnované tiež práce [8] a [9J. Obbahom 
práce [8] je odvodenie Rungeových — Kuttových vzorcov piateho a šiesteho ladu s ra-
cionálnymi parametrami, pričom váhami sú Newtonové —Cotesove čísla. V práci [9] 
je podaná metoda na zovšeobecnenie Rungeových —Kuttových vzorcov použitím 
transformácie sústavy podmienkových rovnic. 

A. Huťa sa zaoberal tiež teóriou diferenciálnych a diferenčných rovnic. Práca [5] 
podává metodu, ktorou možno vyjadriť partikulárny integrál obyčajnej diferenciálnej 
rovnice ako funkciu koeficientov danej diferenciálnej rovnice a ich derivácií. V prepra-
covanej forme [6] je táto metoda obsiahnutá v knibe [K 9]. V práci [7] sa rieši nasledujúci 
problém. Dané sú prirodzené čísla x a n. Třeba zistiť, kolkými spósobmi možno rozložit 
číslo x i?a n sčítancov, ak rozloženia s rovnakými členmi, ale v róznom poradí, považu
jeme za revnaké. Ak označíme počet spósobov znakom Rn(x), tak platí vztah 

Rn(x -f n) — Rn(x) = Rn \(x + n — 1), 

čo je lineárna nehomogénna diferenčná rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientmi. 
V práci je rovnica vyriešená a uvedené sú výsledky pre n = 2, 3, 4 a tabulka hodnot 
funkcie Rn(x). Práca je citovaná v monografii [K 8]. 

Okrem spomínaných knih sa výsledky práč A. Hu tu citujú vo viac ako dvadsiatich 
piatich článkoch zahraničných matematikov. 

V prácach A. Hu iu možno pozorovat snahu priviesť výsledky do tvaru najvhodiiej-
šieho pre praktické použitie. 

Doležitou zložkou činnosti profesora Hu tu je jeho spolupráca s mnohými výskumnými 
Ústavmi, priemyselnými závodmi, klinikami, vysokými školami a dalšími inštitúciami 
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pri aplikácii matematiky v praxi. Touto spoluprácou pomáhal mnohým inštitúciám 
zavádzať do ich práce matematické metody. Súcasne tým prebojúval správne ocenenie 
významu matematiky. Svojím príkladom podnietil spoluprácu s praxou aj u dalších 
matematikov. 

Ťažiskom Činnosti profesora Huťu boli přednášky na PFUK. Pocas svojho pósobenia 
na fakulte si připravil vyše 30 róznych přednášek, lilavne z matematickej statistiky, 
numerických metod a aplikovanej matematiky. 

Přednášková činnost profesora Huťu sa však neobmedzuje len na PFUK. Po dlhe 
roky konal přednášky postgraduálneho charakteru, ci už pre inžinierov na SVŠT a VŠE 
alebo pracovníkov mnohých výskumných a vědeckých ustavov. Podlá potřeby prednášal 
najrozmanitejšie partie, napr. numericko metody, počet pravděpodobnosti, matematická 
statistika a pod., ba i také, ktoré súviseli s matematikou iba okrajovo, ako matematická 
kartografia, vektorová geodézia a pod. 

Aktivně sa zúčastnil na mnohých domácích a zahraničných konferenciách. 
Profesor A. Huťa patří medzi prvých prednášatelov matematickej statistiky, íiumo-

rickej matematiky a aplikovanej matematiky na Slovensku. Dnes tieto disciplíny inten
zívně pestuju aj jeho žiaci, ktorí v nich dosahujú zaujímavé výsledky. Bol školitelom 
viac ako desiatim kandidátom vied z uvedených odborov a je školitelom dalších aspi
rant ov. 

Okrem práce vedeckej a pedagogickej zastával profesor Huťa rozličné funkcie v mno
hých komisiách a v organizáciách na P F U K i mimo nej. 

Práca, ktorú profesor A. Huťa vykonal, je spoločensky velmi dóležitá a naša spoloč-
nosť ocenila jeho činnosť niekolkými prejavmi uznania. Je nositelom štátneho vyzna-
menania Za vynikajúcu prácu, dvoch památných medailí U K a medaily Jednoty česko
slovenských matematikov a fyzikov. 

Profesor Huťa je skromný, pracovitý a obětavý člověk, ktorého majú všetci spolu
pracovníci radi. 

Slovenskí matematici a všetci žiaci profesora Huťu mu k šesťdesiatym narodeninám 
z celého srdca blahoželaju a prajú vela zdravia a mnoho úspechov v jeho práci pre našil 
spoločnosť. 
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