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Za svou dlouholetou činnost pedagogickou a vědeckou byl prof. Pleskot několikrát vyzna
menán. 

Je třeba se zmínit, že prof. Pleskot se velmi aktivně zapojil již v r. 1959 do práce při rozvoji 
používání výpočetní techniky na ČVUT. 

Šedesátiny prof. Pleskotá jsou pro nás, jeho žáky, vhodnou příležitostí, abychom mu vyslovili 
upřímný dík a uznání za jeho průkopnickou činnost, kterou pro rozvoj nomografie vykonal. 
Současně si přejeme, aby si udržel i nadále mladistvý elán a zájem o vědecký rozvoj ve svém 
oboru. 

Vladimíra Machová 

K SEDMDESATINAM S. EVŽENA RIMANA 

Evžen ŘÍMAN, CSc, bývalý středoškolský profesor a nyní odborný asistent elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze, se dne 23. 11. 1967 dožívá v plném zdraví, svěžesti a činorodé práci 
70 let. 

Je z učitelské rodiny a zůstal tomuto povolání po celý život věren. Narodil se v Puskovci (okres 
Bílovec), studoval na gymnasiu v Opavě. Po první světové válce vystudoval na přírodovědecké 
fakultě Karlovy university učitelství matematiky a fyziky a v roce 1924 nastoupil jako profesor 
na reálném gymnasiu v Nitře, kde se oženil. Jeho manželka je rovněž z učitelské rodiny a je také 
učitelkou. V roce 1930 přešel na I. čs. reálné gymnasium v Bratislavě. Po okupaci odešel do Prahy, 
kde učil na reálce v Ječné ulici. V roce 1943 byl německým inspektorem Wernerem suspendován 
a nasazen jako pomocný dělník; v roce 1944 přešel ilegálně na Slovensko a dne 1. dubna 1945 
se přihlásil na Poverenictvě školství k práci při obnovení našeho školství. V září 1945 se vrátil 
do Prahy, kde učil na několika středních školách. 

V roce 1952 přešel jako odborný asistent na katedru fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT, 
•' kde učil v denním, večerním i v dálkovém studiu. V září 1966 přešel na katedru matematiky téže 

fakulty. 
Celoživotní činnost s. E. Římana je věnována výuce matematiky a fyziky. Pečlivou přípravou 

přednášek, cvičení a učebních textů se velmi účinně podílí na zvyšování kvalifikace pracujících 
nejen na svém pracovišti, ale i na řadě pracovišť dalších. V období 1951 — 54 vedl konzultace 
z matematiky v dálkovém studiu učitelů pedagogické fakulty Karlovy university; později učil 
matematice a fyzice v podnikových institutech ČSD, ministerstva výstavby, Armabetonu a Elek
trických podniků spojů. Tato jeho činnost úzce souvisí s tvorbou učebnic, skript a příruček pro 
zájemce o studium na vysokých školách i pro studenty vysokých škol a podnikových institutů; 
těchto publikací vydal větší počet. Základní pedagogickou a publikační činnost s. Říman po 
dlouhá léta doplňuje obětavou prací v Socialistické akademii, pro kterou vede dvouleté kursy 
matematiky v Lidové universitě. 

Rozsáhlá je práce s. Římana v JČMF, jejímž členem je od r. 1919. V období 1955 — 63 byl 
aktivním členem výboru její pražské odbočky. Vysoce je třeba ocenit jeho účast při zajišťování 
MO i FO. Vedle toho je členem redakční rady časopisu „Rozhledy matematicko-fyzikální", pro 
něž napsal řadu českých i slovenských příspěvků, rediguje sbírku ,,Škola mladých fyziků" SPN 
v Praze. Za dlouholetou úspěšnou popularizaci matematiky a fyziky byl E. Říman vyznamenán 
a při příležitosti výročí 100 let JČMF byl jmenován jejím zasloužilým členem. 

Svým lidským i občanským profilem se řadí mezi ty, které můžeme označit za vzory plnění 
povinností. Svou prací s. Říman přispěl nesporně k rozvoji matematiky a fyziky, a to jak svým 
temperamentním příkladem, tak i svou společensky významnou činností. Do dalšího života mu 
přejeme mnoho zdaru a úspěchů v jeho pedagogické práci a činnosti pro rozvoj naší matematiky 
a fyziky. 

Kli ment Šoler 
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