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DOCENT FRANTIŠEK MARŤAN ŠEDESÁTILETÝ
BEDŘICH PONDĚLÍČEK, Praha

Čas neúprosně letí, takže pro jeho nedostatek nemáme většinou možnost ohléd
nout se zpátky. Letos v listopadu bude šedesát let doc. FRANTIŠKU MARŤANOVI C S C ,
vedoucímu dislokované katedry matematiky elektrotechnické fakulty Českého vyso
kého učení technického, pracoviště v Poděbradech.

František Martan se narodil 3. listopadu 1919 v dělnické rodině v Masákově
Lhotě, okr. Prachatice. Vystudoval státní reálku v Praze v Karlině a po maturitě
s vyznamenáním v roce 1937 se dal zapsat na tehdejší vysokou školu speciálních nauk
ČVUT v Praze, učitelský obor pro střední školy — matematika a deskriptivní geo
metrie. V tomto studiu pak v následujícím školním roce pokračoval na přírodovědec
ké fakultě University Karlovy. V říjnu roku 1939 složil první státní zkoušku z obou
předmětů.
Násilným uzavřením českých vysokých škol německými okupanty v listopadu
1939 skončila studentská léta docenta Martana. Poté pracoval jako pomocný dělník
a později jako technický úředník. Studia dokončil až po osvobození v roce 1946 slo
žením druhé státní zkoušky z matematiky a deskriptivní geometrie. Avšak již od
poloviny října 1945 byl zaměstnán jako výpomocný smluvní asistent v ústavech
matematiky tehdejší vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT
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v Praze. Odborným asistentem byl ustanoven v roce 1950 a rok poté přešel na nově
utvořenou elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze.
V roce 1957 byl přijat na externí aspiranturu, kterou ukončil dosažením vědecké
hodnosti kandidáta technických věd v roce 1962. Po obhajobě habilitační práce byl
v roce 1963 jmenován a ustanoven docentem matematiky na elektrotechnické fakultě
ČVUT, pracoviště v Poděbradech, kde od té doby je vedoucím dislokované katedry
matematiky.
Mimořádně aktivní politická, společenská, organizátorská a pedagogická práce
je pro Františka Martana příznačná. Připomeňme jen jeho stranické a odborářské
funkce v Praze a v Poděbradech, lektorskou činnost v Nymburce. Již řadu let pracuje
na výzkumném úkolu o zvyšování efektivnosti výuky matematiky na elektro
technických fakultách, kde využívá svých bohatých pedagogických zkušeností. Je
autorem skript a překladatelem učebnic různých matematických disciplin potřebných
pro elektroinženýry. Výsledky své kandidátské práce (Numerické a grafoanalytické
metody zpětné Laplaceovy transformace) a habilitační práce (Aproximace signálu
s nekonečně širokým spektrem) sice nepublikoval, ale použil při řešení některých
dílčích výzkumných úkolů pro Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky v Běcho
vicích. Jeho politické a pracovní úsilí bylo oceněno čestným uznáním rektora ČVUT,
čestným uznáním a plaketou k 25. výročí založení elektrotechnické fakulty ČVUT
a medailí ČVUT 2. stupně.
Jménem pracovníků obou kateder matematiky — poděbradské a pražské — na
elektrotechnické fakultě ČVUT a věřím, že i jménem dalších spolupracovníků a žáků,
přejeme docentu Martanovi k jeho šedesátinám hlavně dobré zdraví, mnoho úspěchů
v další práci, dobrou pohodu v osobním životě a ještě mnoho krásných výhledů
do polabského kraje z oken poděbradského zámku.
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