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,,Pábitelem se nazývá èlovìk, který je rovnìž navštíven inspirací a øíká vìty,  
o kterých  rozumní  lidé øíkají,  že jsou nerozumné, a dìlá vìci,  které slušní 
lidé  nedìlají,  a  tím  ztrácí  hranice  mezi  realitou  a  fantazií.  Je  to  èlovìk 
svérázný, originální, vìci dìlá jinak, s pøesvìdèením,  rád si domýšlí realitu, 
zkresluje ji,  pro nìho to pravda  ale je a dìlá mu to radost.  Vypravìè, který  
svým  osobitým  zpùsobem  miluje  život  a hledá tak krásu ve všednostech 
a  nejzákladnìjších projevech a vìcech lidského života."



Poznáváte pábitele Láïu?



Pivovar útlého dìtství 

Ládi Lukšana



1967           Fakulta elektrotechnická Èeské vysoké uèení technické v Praze 

1967-1975  Ústav radiotechniky a elektroniky ÈSAV

1975-          Centrální výpoèetní støediska Èeskoslovenské akademie vìd (CVS ÈSAV)
                   Støedisko výpoèetní techniky Èeskoslovenské akademie vìd (SVT ÈSAV 1980) 
                   Ústav informatiky a výpoèetní techniky Èeskoslovenské akademie vìd (ÚIVT ÈSAV 1991) 
                                                                                  Akademie vìd Èeské republiky (ÚIVT  AV ÈR 1993)  
                   Ústav informatiky AV ÈR  (ÚI AV ÈR 1998)

           Ústav informatiky AV ÈR  (ÚI AV ÈR v. v.i . 2007)

,,... strýèek Pepin, který pøijel pùvodnì na ètrnáctidenní návštìvu 
a už zùstal zbytek života!"

1976 CSc., Èeskoslovenská akademie vìd, Praha 
1990 DrSc, Èeskoslovenská akademie vìd, Praha 
2001 Doc., Technická universita v Liberci
2006 Profesor, Technická universita v Liberci



  

Numerická matematika 
Øešení soustav nelineárních rovnic
Numerická optimalizace
Numerická aproximace
Nehladká analýza
Matematické programování
Optimální øízení
Øešení obyèejných diferenciálních rovnic
Numerická lineární algebra
Øídké pøímé metody
Výpoèetní software  

,,...  znal  tak  dobøe  ty  svoje   hospùdky,   že  vìdìl,   ve  které  hospodì  svítí  okny 
dopolední slunce, a vìdìl, kde svítí slunce odpoledne, a míval hospùdky, ve kterých   
to odpolední  slunce bylo to samé  jako  dopolední,  protože tøeba  taková hospùdka  
ÚI AV ÈR, tam už od osmi hodin svítilo ranní sluníèko..."



Soupis publikovaných prací 

prof. Ing. Ladislava Lukšana, DrSc. 

Soupis prací pana profesora

Ing. Ladislava Lukšana, DrSc., 

zpracovaný k pøíležitosti 

70. narozenin autora,

doplnìný citaèním ohlasem

a scientometrickými 

a statistickými daty

(Technical Report V-1181) Rosenbrockova funkce



Ladislav Lukšan: Metody s promìnnou metrikou: 
Nepodmínìná minimalizace, Academia,1990. 

Ladislav Lukšan: Úvod do funkcionální analýzy, 
Technická univerzita  v Liberci, 2010

Ladislav Lukšan: Numerické optimalizaèní metody. 
Nepodmínìná optimalizace, 2011



,,Rád chodil dopoledne  i  na  Technickou  univerzitu  v Liberci,  kam  od  rána  svítilo 
slunce a pan dìkan v bílém rouchu toèil ty svoje nebeské smíchovské desítky a jeho 
paní  pøes  chodbu  z kuchynì  také  zalité  dopoledním  sluncem  pøinášela  nebeské   
talíøe s kouøícími guláši a drš�kami na paprice a talíøe s kyselými rybièkami..." 



L. Lukšan,  J. Vlèek: Indefinitely preconditioned inexact Newton method for large sparse  
equality  constrained  non-linear programming problems, Numerical Linear Algebra with 
Applications 5 (3) (1998), 219--247

,,A tak vydal se ještì na chvilku na jedno, malièké, pivo na  hospodu, která byla mezi 
vysokými  èinžáky  a kam  slunce se dostalo  okny jen na dvì hodinky,  aby pak pøes 
støechy svítilo jinam, zrovna tak jako v hostinci Numerická lineární algebra..."



Interaktívní optimalizaèní systém  UFO 

Interactive system for universal functional optimization

L. Lukšan, J. Vlèek, C. Matonoha, N. Ramešová, M. Tùma, M. Šiška

,,A  tady  ještì  byla  zahrada,  a když  bylo  pìkné  poèasí,  tak tady se nosilo pivo na 
zahradní  stoly  s  pruhatými  ubrusy,  a  tady  taky  byl  biograf,  kam  se  chodilo  ze 
zahrady, a ten biograf byl tak malièký jako jídelní vùz mezinárodního rychlíku, a tady 
jste se mohli dívat na filmy na, další aplikace a šlágry toho roku a pøi tom si odskoèit 
zadními dveømi do výèepu a napít se piva nejen o pøestávce, ale i bìhem filmu..."



Eva, Petr, Ondøej





Daniel

Alice

Joshua

Ferdinand

Robert

Jáchym

Linda



,,Proto si L. Lukšan brával  jen jeden den dovolené,  protože jeden den býval v nebi... 
A tak ten jeden všední den si udìlal sváteèním,  umìl si vybrat ten svùj sluneèní den 
a sedìl v šenku a nemohl  se vynadívat na to,  o èem nikdo nevìdìl, o èem vìdìl jen 
on,  že  sluncem  zalitý  výèep  jsou  nebesa  na Žižkovì.  A sedìl a upíjel nìžnì pivo, 
musel  usrkávat  to  piveèko,  aby  mu  to  pití  vydrželo až do odpoledne, kdy slunce 
z výèepu  v Loutí  na  Slapech  se  pøesmyklo  kamsi  za Tøebívlice,  aby  se  objevilo 
v  hlavním   lokále  až  pozdì  odpoledne,   a  tady   bývala  a  ještì  je  od  rána  plná 
hospoda...



,,Nikam nepospíchal, vìdìl a tìšil se, až zase pøijde ohlášený krásný a sluneèní den, 
že mùže pokraèovat tam, kde naposledy pøestal...



Podìkování: Vlasta Lukšanová
                        Eva Nováková (Lukšanová)
                        Petr Lukšan
                        Ondøej Lukšan
                        Hanka Bílková
                        Ludmila Nývltová
                        Nina Ramešová
                        Ludmila Jirsová

Omluva: Bohumil Hrabal
                 Ladislav Lukšan
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