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ZPRÁVY

DOC. RNDR. JAROSLAV BLAŽEK, CSC. ŠEDESÁTNÍKEM
BLANKA VOJTÁŠKOVÁ, P r a h a

Nikdo by nevěřil, že jubilant v tomto roce slaví již své šedesátiny. Při této příle
žitosti bychom rádi připomenuli alespoň některé aspekty z jeho bohaté činnosti
matematika, didaktika a učitele.
Docent Blažek se narodil 15.1. 1925 v Lounech v rodině dělníka. Hluboký zájem
o matematiku projevoval již na gymnáziu. Na Karlově universitě začal studovat
hned v prvním poválečném semestru; zvolil si učitelskou kombinaci matematika —
deskriptivní geometrie. Přírodovědeckou fakultu UK (dnešní MFF) dokončil
v r. 1949 a na doporučení prof. Vyčichla byl hned po absolutoriu přijat jako její
asistent. Po úspěšném konkursním řízení nastoupil v r. 1951 interní aspiranturu
v nynějším Matematickém ústavu ČSAV. V roce 1953 získal titul RNDr (v disertační
práci vyšetřoval grupy, jejichž všechny podgrupy jsou kvazinormální, tj. záměnné
se všemi podgrupami) a v r. 1958 obhájil kandidátskou práci pojednávající o zobecně329

ných nilpotentních grupách. Tato práce, stejně jako jeho další výsledky týkající se
Dicmanova zobecnění pojmů p-podgrupy a Sylowovy podgrupy jsou významným
příspěvkem k teorii grup.
Po ukončení aspirantury v r. 1954 nastoupil doc. Blažek jako odborný asistent
na tehdejší Vysokou školu pedagogickou v Praze a při jejím zrušení byl v r. 1959
převeden na katedru algebry a geometrie na M F F UK. Až do konce šedesátých let
byly hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu algebra a teorie grafů. Z výsledků,
v zahraničí obzvláště ceněných, se zmiňme alespoň o řešení problému průsečíkového
čísla pro různé speciální typy grafů. V habilitační práci (obhájena v r. 1968) se doc.
Blažek opět zabývá algebrou — ukazuje, jak lze přenést neotherovskou teorii ideálů
na tzv. Q-grupy (a tedy i na neasociativní a nekomutativní okruhy). Výčet matematic
kých aktivit by. nebyl úplný, kdybychom opomenuli zmínit se o jeho zájmu o výpo
četní techniku a její aplikace. Ve spolupráci s výtvarníkem doc. Zdeňkem Sýkorou
vznikla nejen řada vysoce moderních obrazů a skulptur, ale i dvě plastiky, jež zkrášlují
naše hlavní město. O tomto originálním využití počítačů v umění výtvarném se lze
dočíst v mezinárodním časopise Leonardo (viz [8]). Jejich článek byl též zařazen
do monografie Visual Art, Mathematics and Computers (Pergamon Press, 1979).
V roce 1967 byl doc. Blažek pověřen vedením katedry teorie vyučování matematice
na M F F UK. Tato skutečnost znamenala velký zlom v charakteru jeho vědecké
práce. Doc. Blažek věnoval zcela nezištně veškerý svůj um a energii na pomoc nově
vznikajícímu vědnímu oboru — teorii vyučování matematice. K systematické vě
decké práci v tomto oboru vedl též všechny členy své katedry a další zájemce (prak
ticky z celé ČSSR), jimž ochotně navrhoval pracovní témata a poskytoval mnohé
rady pro jejich úspěšnou práci. Dokladem jeho obětavého zájmu je nejen skutečnost,
že v poměrně krátké době dosáhli prakticky všichni členové jeho katedry vědeckých
hodností, ale i řada aspirantů, které zasvětil do vědecké práce v didaktice matematiky.
Po odchodu z funkce vedoucího katedry v r. 1975 soustředil doc. Blažek veškeré
své úsilí na novou reformu učitelského studia a s tím související otázky vysokoškolské
didaktiky. Sám či se spolupracovníky publikoval řadu článků metodického rázu.
Své bohaté pedagogické zkušenosti pak zhodnotil jako hlavní autor dvou vysoko
školských učebnic, řady skript a dalších učebních textů.
V této souvislosti se nelze nezmínit o tom, že doc. Blažek je velmi úspěšným
pedagogem. Jeho přednášky vždy vynikají jasným podáním a dobrou motivací.
Jako učitel byl u žáků vždy oblíben a jeho metodické postupy se pro mnohé z nich
staly celoživotním vzorem. Rovněž učebnice a skripta pod jeho vedením sepsané
se vyznačují systematickým a plastickým výkladem a jsou proto studenty v celé
ČSSR hojně využívány.
Rozsáhlé úkoly pedagogické i vědecké, práci v státních závěrečných komisích,
v komisích pro obhajoby RNDr., PedDr. a CSc. a v neposlední míře i přímou peda
gogickou činnost doc. Blažka ohodnotil děkan M F F čestným uznáním (1974)
a dvojím udělením medaile M F F UK (1978 a 1980).
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K výčtu aktivit doc. Blažka patří neoddělitelně též jeho přednášková činnost
v zahraničí (Belgie 1974 a 1976, SSSR 1975, Francie 1976 a 1979, Itálie 1980, N D R
1980, 1982, 1984) i doma. V souvislosti s nastupující modernizací výuky matematiky
na základních a středních školách v 70. letech konal například — po dobu osmi
let — pravidelně přednášky pro KPÚ České Budějovice. Rovněž jeho dlouholetá
spolupráce s Pedagogickou fakultou v Ústí nad Labem, kde koná přednášky a vede
metodický seminář pro členy katedry matematiky, je velmi plodná a byla již dvakrát
oceněna tamním děkanem, jenž doc. Blažkovi udělil pamětní medaile Pedagogické
fakulty v Ústí n. Labem (1982 a 1984).
Doc. Blažek se vždy výrazně angažoval ve směru společenského pokroku. Svými
postoji a charakterním jednáním je vzorem svým studentům i spolupracovníkům.
Je jimi vážen pro bystrý a pohotový úsudek, pro umění jednat s lidmi, pro ochotu
poradit a pomoci i v době neúspěchů.
Jménem všech jeho žáků, spolupracovníků i široké matematické a učitelské veřej
nosti přeji doc. Blažkovi do dalších let hodně zdraví a úspěchů, aby mu jeho tvůrčí
elán a nezdolný životní optimismus ještě dlouho vydržely.
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