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80 LET PROFESORA VLADIMÍRA MASKA 

ZDENĚK HUSTÝ, Brno 

Dne 19. listopadu 1963 se dožil 80 let dr. VLADIMÍR MAŠEK, první profesor matema
tiky a deskriptivní geometrie Vysoké školy zemědělské v Brně, v. v. Narodil se v Praze 
a pochází z učitelské rodiny. Střední školu navštěvoval v Rakovníku, kde jeho otec 
byl okresním školním inspektorem. V letech 1901 až 1904 studoval strojní inženýrství 
na České vysoké škole technické v Praze, kde v roce 1903 složil první státní zkoušku. 

Dále navštěvoval přednášky z nižší geodesie, 
absolvoval kreslení ve spojení s architektonic
kými tvary a pozemní stavby s rýsováním u prof. 
J. PACOLFJA na odboru stavebního inženýrství. 
Z mimořádných přednášek navštěvoval před
nášky z geometrie polohy u prof. Ed. WEYRA. 
V letech 1903 až 1905 studoval jako mimořádný 
posluchač filosofickou fakultu Karlovy univer
sity v Praze, zejména u profesora K. PETRA a 
J. SOBOTKY. Navštěvoval také přednášky ze 
stavební mechaniky a stereotomie s rýsováním 
u prof. J. ŠOLÍNA na české technice v Praze. 

V roce 1905 byl jmenován asistentem u profe
sora B. PROCHÁZKY při ústavu deskriptivní geo
metrie České techniky v Brně. Po odchodu prof. 
B. Procházky do Prahy, suploval prof. Mašek 
v r. 1908 přednášky z deskriptivní geometrie na 

české technice v Brně až do příchodu profesora M. PELÍŠKA. Asistentem zůstal na tech
nice v Brně až do roku 1921. Současně také vyučoval matematice a deskriptivní geo
metrii na vyšší průmyslové škole v Brně (1912—1914), byl suplentem na II. státní reálce 
v Brně (1917 —1919) av letech 1918 až 1920 vyučoval deskriptivní geometrii na dívčím 
reálném gymnasiu v Brně. V této době se intensivně zabýval odbornou prací v de
skriptivní, syntetické, analytické a kinematické geometrii. V roce 1914 uveřejňuje 
v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky obšírnější práci „O ploše kardioi-
dicko-šroubové" [l], v roce 1915 v témže časopise práci „O kuželosečkách na jisté 
ploše sborcené" [2] a práci „O ploše sborcené naplněné osami křivosti příslušnými 
společnému bodu určité soustavy šroubovic" [5]. Tato práce vyšla též v Bulletin 
international de V Academie des Sciences de Bohéme v roce 1915 [9]. Další práce 
z této doby jsou v seznamu prací. Jako asistent prof. Pelíška zhotovil většinu obrazců 
v Pelíškově „Deskriptivní geometrii" a skoro ve všech Pelíškových vědeckých pracích. 
V roce 1919 byl prohlášen na vysoké škole technické v Praze doktorem věd technic
kých a v roce 1920 mu bylo uděleno na návrh profesorského sboru vysoké školy tech
nické v Brně ministrem školství venia docendi z oboru deskriptivní geometrie jako 
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soukromému docentu. V této funkci konal po několik let přednášky na technice o ki
nematické geometrii v rovině. Ve školním roce 1919 až 1920 byl pověřen na návrh 
profesorského sboru vysoké školy zemědělské v Brně přednáškami ze Základů vyšší 
matematiky pro odbor hospodářský i lesnický. V roce 1921 byl jmenován mimořád
ným a v roce 1928 řádným profesorem Vysoké školy zemědělské v Brně s povinností 
přednášet základy vyšší matematiky, deskriptivní geometrii a základy kreslení plánů 
terrainích a lesnických map. Děkanem lesnického odboru byl ve školním roce 1924 až 
1925, děkanem hospodářského odboru byl v letech 1937 až 1938 a v prvním semestru 
v roce 1945. Na trvalý odpočinek odešel 1. března 1956. 
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