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MATKM.ATICKO-FYZIKÁLNY ČASOPIS SAV, 14, 2, 1964 

ZA PROF. RNDR. FRANTIŠKOM JURGOM 

PAVEL GALAJDA, Košice a R U D O L F SZATVÁNYI, Košice 

Dňa 18. novembra 1963 zomrel po dlhej chorobě vo veku 54 rokov profesor 
RNDr. František Jurga, vedúci Katedry matematiky na Strojníckej fakultě Vysokej 
školy technickej v Košiciach. 

Prof. dr. František Jurga sa narodil 12. apríla 1909 v Čadci ako syn viacpočetnej 
železničiarskej rodiny. Študoval na Karlovej univerzitě v Prahe matematiku a deskrip-
tívnu geometriu. Po skončení vysokoškolského štúdia pósobil ako středoškolský 
profesor na gymnáziu v Košiciach. R. 1938 po okupácii Košic fašistickým Maďarskom 
odchádza do Bratislavy, kde pósobí na gymnáziu. V tomto období tiež prednáša 
ako honorovaný docent na SVŠT v Bratislavě. Neskoršie sa stává suplujúcim profe-
sorom a správcom ústavu aplikovanej matematiky na SVŠT. R. 1943 na Komen
ského univerzitě v Bratislavě dosahuje hodnosť doktora prírodných vied. 

Po oslobodení opáť prichádza do Košic, kde sa stává mimoriadnym profesorom 
a vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Vysokej škole poíno-
hospodárskeho a lesného inžinierstva. Súčasne bol externým dekanom Pedagogickej 
fakulty v Košiciach. 

R. 1952 bola Vysoká škola polnohospodárskeho a lesnického inžinierstva pře
ložená z Košic (Polnohospodárska fakulta do Nitry a Lesnická fakulta do Zvolena). 
Zároveň bola v Košiciach založená Vysoká škola technická s fakultami strojnickou, 
baníckou a hutnickou. Prof. Jurga prichádza na novů vysokú školu ako vedúci 
katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. Súčasne mu ako prvému děkanovi 
strojnickej fakulty v Košiciach připadla významná a ťažká práca organizovat' novo-
zriadenú školu počas najťažších prvých troch rokov. Jeho zdravotný stav už vtedy 
nebol najlepší. S podlomeným zdravím pracoval neskoršie ako prorektor VŠT pre 
studium popři zaměstnaní a ako vedúci konzultačného střediska pre diaíkove 
studium SVŠT. Svoj vřelý vzťah k mimoriadnym formám štúdia prejavil aj ako 
patron robotníckych přípravných kurzov v Spišskom Podhradí a v Jasové. 

Záslužnú prácu urobil prof. Jurga aj na úseku organizovania Jednoty česko
slovenských matematikov a fyzikov na východnom Slovensku ako zakladatel 
a dlhoročný předseda miestnej a neskoršie Krajskej odbočky JČMF v Košiciach. 
Za tuto prácu menoval ho Ústředny výbor JČMF v roku 1961 zaslúžilým členom 
Jednoty. 

Profesor Jurga věnoval velkú starostlivost' výchove vědeckého dorastu — ašpi-
rantov, ktorí v ňom strácajú dobrého učiteía a radcu. Aj pri značnom zatažení 
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učitefskými a organizačnými úlohami našiel si prof. Jurga čas pre konzultácie 
s odborníkmi z praxe, ktorí ho často žiadali o pomoc pri riešení konkrétných úloh, 
najma pri použití grafických metod. 

Vědecké práce prof. Jurgu patria do odboru grafických metod a nomografie. 
Uveďme stručné niektoré z jeho výsledkov. 

V prácach [A 2] a [A 3] zaoberá sa konštrukciou nomogramov s kruhovým 
indexom a metodami zvýšenia přesnosti čítania na nomogramoch. Kombinuje 
metodu spiatočných lúčov s metodou zváčšenia modulu a použitia prenosníc. Tuto 
metodu ilustruje potom na konkrétných príkladoch. 

Práca [A 4] je věnovaná zobrazeniu funkcií štyroch premenných. Pre jednoduchost' 
konštrukcie sieíe sa volí obyčajne priamková sieť a jej vhodné usporiadanie sa vy
konává kolineáciou. Združením sietí podlá niektorej só súradných osí dostává 
nový druh sietí, a to siete so stupnicami dvoj kótovanými alebo binárnymi. Tieto 
siete aplikuje na grafické zobrazenie funkcií jednej komplexnej premennej. 

V práci [A 5] sa opisuje určitá metoda grafickej interpolácie na priesečníkových 
nomogramoch, umožňujúca váčšiu přesnost' ako interpolácia „od oka". Jej výhod
nost' sa ukazuje například na nomogramoch niektorých elementárnych funkcií 
komplexnej premennej. 

Nomogramy pre elementárně funkcie komplexnej premennej sa študujú aj 
v práci [A 6], kde sa používá metoda dvojitých binárnych polí a všeobecnejšie 
ternárnych polí. Zároveň sa tu udává postup na konštrukciu nomogramu pre 
určenie reálných a komplexných koreňov rovnice z 4 + az1 + bz + c -= 0 s reálnými 
koeficientmi. 

Iný postup zostrojovania nomogramov pre určenie koreňov algebraických rovnic 
je opísaný v práci [A 7]. Tu sa používá tzv. metoda rovnoběžných a kolmých indexov. 
Zostrojujú sa nomogramy pre rovnice x3 + ax2 + bx + c — 0, x4 + axó + bx2 + 
+ cx + d — 0, x5 + ax4' + bx2 + cx + d — 0 {a + 0), kde koeficienty a, b, c, d 
sú reálné. Zavedením štyroch, resp. piatich nových parametrov a vhodnou úpravou 
lavých stráň vyšetřovaných rovnic dospieva sa po anamorfóze k jednému zo 
základných tvarov 

f\ + fi _ f3_ r ~ c r k ji 2 + j3 _ j4 
- — , resp. — 

g l £4 g l 2 Z 5 

Získané nomogramy sú výhodné tiež preto, že z nich prehladne vidieť, pre ktoré 
hodnoty příslušných koeficientov dostáváme reálné alebo rýdzo imaginárně alebo 
komplexně kořene. 

Kniha [A 9] je zameraná predovšetkým pre poslucháčov vysokých škol technických 
a pre pracovníkov v praxi. Okrem najdóležitejších postupov používaných v nomo-
grafii obsahuje kniha základy grafickej aritmetiky a algebry, ako aj základy grafickej 
analýzy (grafické derivovanie a integrovanie). V priebehu piatich rokov kniha vyšla 
v dvoch vydaniach. V druhom vydaní sú uvedené tiež niektoré z výsledkov 
prof. Jurgu o nomografickom riešení algebraických rovnic. Ďalej v druhom vydaní 
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je nová kapitola věnovaná nomografickému zobrazeniu funkcií komplexnej pre-
mennej. 

Prof. Jurga bol vynikajúcim vychováváte lom a pedagógom. Svaz zamestnancov 
v školstve a osvete vyznamenal ho čestným uznáním za jeho výsledky v priekop-
níckom hnutí učitelov vlasteneckej výchovy socializmu. Prof. Jurga sa žasl úžil 
svojou poctivou, svědomitou a húževnatou prácou o rozvoj matematiky a výchovu 
inžinierskych kádrov na východnom Slovensku. Bol to obětavý pracovník, čestný 
a statočný člověk — komunista, zapálený pre vec budovania našich vysokých škol. 

Česť jeho práci a světlej pamiatke! 

ZOZNAM PUBLIKACII PROF. RNDr. FRANTIŠKA J U R G U 

A. Vědecké práce 

[A 1] Niekolko nomogramov užitých v matematike, Technický obzor slovenský VH (1943), č. 6. 
[A 2] Nomogramy s kružnicou ako čítacou křivkou, Technický obzor slovenský VH (1944), č. 10. 
[A 3] Priesečíkové nomogramy s riadiacou čiarou a zvýšenie ich odpočítacej přesnosti, Technik 

SVŠT 1944, č. 3—4 a 4—5. 
[A 4] Priamkovo-parabolické siete s binárnymi stupnicami, Sborník VŠPLI I (1948). 
[A 5] Grafická interpolácia priesečíkových nomogramov, Aplikace matematiky ČSAV 1956, č. 6. 
[A 6] Zobrazovanie funkcií komplexnej premennej nomogramami s viacnásobnými polami, Sborník 

VŠT Košice 1957, č. 2. 
[A 7] Použitie nomogramov s rovnoběžnými a kolmými indexmi na riešenie algebraických rovnic 

vyšších stupňov, Sborník VŠT-Košice 1 (1962). 
[A 8] Nomografické riešenie algebraických rovnic, Nomografické metody, ČSAV 1962. 
[A 9] Nomografia a iné grafické metody, Slovenské vydavatelstvo technickej literatury 1958. 
[A 10] Nomografia a iné grafické metody, II. vydanie, Slovenské vydavatelstvo technickej literatury 

1963. 

B. Iné publikácie 

[B 1] Slovensko v Tissot-Labordovom zobrazení, Technický obzor slovenský VI (1943), č. 2. 
[B 2] Nomografia, Spolok poslucháčov stroj. inž. SVŠT 1942. 
[B 3] Nomografia a iné grafické metody, Fond SVŠT 1944. 
[B 4] Hynocho-anaglyf, Kartografický prehfad 1945. 
[B 5] Tatry anaglyf, Príroda 1946. 
[B 6] Ekonomické problémy Lasso-Kabel, Čs. les. 1949. 
[B 7] Vyššia matematika, VŠPLI 1950. 
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