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časopis pro pěstováni matematiky, roč. 94 (1969), Praha 

ZPRÁVY 

ŠEDESÁTINY RNDr. OTTO FISCHERA 

Dne 3. srpna 1969 se dožil 60 let vynikající matematický statistik, přední vědecký 
pracovník Matematického ústavu ČSAV, ušlechtilý a skromný člověk RNDr. OTTO 
FISCHER. 

Dr. Fischer ukončil studium matematiky na přírodovědecké fakultě Karlovy uni
versity v roce 1933. Přestože studiem pojistné matematiky na Vysoké škole speciálních 
nauk ČVUT, kterou absolvoval v roce 1932, záměrně rozšířil možnosti svého uplat
nění, nenašel po dvě léta zaměstnání podobně jako mnozí jeho současníci. Teprve 
od roku 1935 pracuje jako matematický statistik v Ústředním ústavu psychotechnic-
kém v Praze. V období válečných persekucí je nucen ústav opustit. Po těžce prožité 
válce, se zdravím podlomeným pobytem v nacistických koncentračních táborech 
v Terezíně a Osvětimi, se vrací k vědecké práci v Československém ústavu práce. 

Jeho vědecký zájem přechází postupně od faktorové analýzy k analýze rozptylu. 
Této disciplině matematické statistiky se věnuje pak hlavně v Matematickém ústavu, 
kde pracuje od počátku vzniku ústavu v roce 1951. Původní výsledky a formulace 
vtěluje do svých přednášek z analýzy rozptylu na matematicko-fyzikální fakultě UK, 
kde jako vynikající a náročný pedagog vychoval desítky posluchačů. Jeho zásluhou 
analýza rozptylu, patří tradičně mezi předměty, na něž bývají studenti u státních 
závěrečných zkoušek nejlépe připraveni. 

Výjimečně hluboký je smysl Dr. Fischera pro aplikace matematicko-statistických 
metod. Jeho vlivem získaly četné lékařské a zemědělské výzkumy vysokou úroveň. 
Práce Dr. Fischera v oboru aplikací je vskutku pionýrská. Je to práce systematická, 
zakotvená ve spolupráci s četnými výzkumnými ústavy, převážně ústavy zemědělského 
výzkumu, pro něž navrhuje nejen nové metody zakládání pokusů, ale vede též semi
náře pro jejich vědecké pracovníky. Z nich pro seminář o metodách kvantitativní 
genetiky vedený na vysoké úrovni, řeší obtížné a složité problémy smíšených a náhod
ných modelů analýzy rozptylu. 

Náhlé těžké onemocnění srdce vyřadilo Dr. Fischera na delší čas z práce, k níž se 
nyní s láskou vrací. Jménem svým a všech jeho žáků mu přejeme v jeho práci uspoko
jení a další úspěchy, v soukromém životě pak mnoho zdraví a osobní pohody. 

Jaroslav Hájek, Jiří Vondráček, Praha 
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