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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 105 (1980), Praha

ZPRÁVY

ZEMŘEL PROF. DR. JOSEF BREJCHA, CSc.
SYLVA ŠANTAVÁ, Brno

V březnu 1979 zemřel po krátké a těžké nemoci ve věku 71 roků prof. RNDr. Paed.
Dr. JOSEF BREJCHA, CSc,nositel státního vyznamenání Za zásluhy o výstavbu,nositel
stříbrné medaile VUT, bývalý proděkan a vedoucí katedry matematiky a deskriptivní
geometrie strojní fakulty VUT v Brně, čestný člen JČSMF, člen vědecké rady strojní
fakulty, člen četných odborných komisí a dlouholetý funkcionář společenských organisací.
Prof. Brejcha byl až do posledních dnů svého života činný jako pedagog i jako
vědecký pracovník. V minulém roce jsme oslavili jeho sedmdesátiny a netušili jsme,
že jen několik měsíců nás dělí ode dne, kdy se navždy s profesorem Brejchou budeme
muset rozloučit.
Profesor Brejcha pocházel z učitelské rodiny, již od dob studií byl jednoznačně
zaměřen na matematiku. Absolvoval reálné gymnasium v Sušici a přírodovědeckou
fakultu Karlovy university a po vojenské presenční službě r. 1933 jako aprobovaný
kandidát pro obor matematika a fyzika nastoupil na školách nižších stupňů, neboť
na středních a vysokých školách nebylo místa. Teprve od r. 1936 působil jako středo
školský profesor, nejprve v Opavě, později od r. 1938 do r. 1948 na 1. Státní reálce
v Brně. Již jako středoškolský profesor věnoval se odborněvědecké činnosti a publi
koval. Bylo tedy zcela samozřejmé, že v roce 1948 se stal členem nové pedagogické
fakulty v Brně, odtud v roce 1950 přešel na stavební fakultu VUT. Jako tajemník
katedry matematiky a deskriptivní geometrie zasloužil se o vybudování této katedry.
V roce 1955 byl jmenován docentem, v roce 1957 se stal vedoucím nově zřízené
katedry matematiky a deskr. geometrie strojní fakulty VUT v Brně, a v r. 1960 byl
jmenován vysokoškolským profesorem. Snaha o rozkvět katedry a fakulty byla vždy
charakteristickým rysem jeho práce. Na všech pracovištích se věnoval obětavě
a úspěšně pedagogické práci, napsal i v tomto směru řadu článků a pojednání, účastnil
se organisace pedagogických konferencí; přednesl na těchto konferencích řadu
referátů a přispěl budování vysokoškolské metodiky. Za svého dlouholetého působe
ní prof. Brejcha vychoval nejen mnoho studentů středních škol, pedagogické fakulty,
stavebních a strojních inženýrů, ale vyškolil i řadu vysokoškolských učitelů. Peda
gogické a výchovné práci se věnoval s láskou a porozuměním, jak odpovídalo i jeho
lidsky ušlechtilé povaze a stálé pohotovosti lidem pomáhat. Prof. Brejcha má značné
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zásluhy o vybudování strojní fakulty v Brně, zejména o zřízení a počáteční personální
obsazení Laboratoře počítacích strojů při FS v r. 1961, která byla první institucí
tohoto druhu na Vysokých školách v ČSSR. Prof. Brejcha byl několikrát vyhodnocen
jako vzorný pracovník, v r. 1965 obdržel stříbrnou medaili VUT a v r. 1967 vyzname
nání za ,,Zásluhy o výstavbu". Za svou záslužnou práci v JČSMF byl jmenován
jejím zasloužilým členem.
Publikační činnost prof. Brejchy obsahuje řadu vědeckých a jiných odborných
článků, série úloh, skripta, spoluautorství na učebnicích a monografiích. Vědecké
práce prof. Brejchy zahrnují široký okruh otázek v oboru elementární a diferenciální
geometrie. Významnou částí publikační činnosti je i jeho činnost úlohářská. Jeho
jméno jako autora soutěžních, převážně geometrických úloh pro studenty lze nalézt
téměř v každém ročníku Rozhledů matematicko-přírodovědeckých, později, od r.
1936, matematicko-fyzikálních. Některé jeho originální úlohy byly uveřejněny i v pro
blémových částech časopisů Elemente der Mathematik a Časopisu pro pěstování
matematiky. Prof. Brejcha je také spoluautorem knihy Frank a kolektiv „Matemati
ka", kde zpracoval část Diferenciální a integrální počet funkce jedné a více pro
měnných.
Profesor Brejcha zůstává trvale v paměti svých žáků, spolupracovníků, přátel
a široké veřejnosti jako vynikající matematik, pedagog, učitel a spolupracovník,
především však jako vzácný a ušlechtilý člověk.
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