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SEDMDESÁTINY DOCENTA JOSEFA HOLUBÁŘE 

Dne 24. ledna 1965 se dožil docent Josef HOLUBÁŘ svých sedmdesátin. Bylo by předčasné chtít 
při této příležitosti mluvit o uzavřené činnosti našeho jubilanta, neboť jeho svěžest a pracovitost 
zaručují bohaté pokračování jeho dosavadní práce, která je však tak významná, že si zaslouží 
aspoň stručného popisu a ocenění. 

Josef Holubář dosáhl ve svých 22 letech aprobace z matematiky a deskriptivní geometrie a 
hned potom počal vyučovat na střední škole. Místem jeho působení (po krátkém pobytu v Pardu
bicích) byl Turnov (1918— 1936) a Praha. Již v době svého pobytu v Turnově se intenzívně zabýval 
problémy školské matematiky a jejího vyučování; neustrnul na znalostech nabytých na vysoké 
Škole, nýbrž je dále rozšiřoval pilným soukromým studiem. Odrazem tohoto studia i zkušeností 
nabytých ve škole byly jeho články otiskované v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky. 
Jeho publikační činnost se zejména rozvinula po příchodu do Prahy, kdy vydal také své první 
dvě knižní publikace: „O metodách rovinných konstrukcí" (1. vydání 1940, 2. vydání 1949) a 
„O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů" (1948). 

V Praze pracoval s. Holubář také horlivě v Jednotě čsl. matematiků a fyziků. Jeho pracovní 
elán se však plně uplatnil až po druhé světové válce, kdy se v r. 1945 stal zemským školním inspek
torem a v této funkci podstatně přispěl k novému rozvoji našich středních škol. V r. 1948 přešel 
na pedagogickou fakultu University Karlovy, kde přednášel metodiku matematiky a deskriptivní 
geometrie a vedl školní praxi. Od r. 1952 se stalo jeho hlavním pracovištěm oddělení elementární 
matematiky v Ústředním ústavu matematickém, začleněném potom do ČSAV. V této době 
publikoval docent Holubář řadu článků v Matematice ve škole i v Rozhledech matematicko-fyzi-
kálních, účastnil se na tvorbě řady učebnic a metodických příruček, pomáhal v matematické 
olympiádě, spolupracoval na překladech z ruštiny a provedl mnoho různých recenzních prací. 
V Matematickém ústavu ČSAV plnil až do r. 1964 funkci výkonného redaktora Časopisu pro 
pěstování matematiky a mezinárodního časopisu Čechoslovackij matematičeskij žurnál — Czecho-
slovak Mathematical Journal. 

Docent Holubář věnoval svůj život především elementární matematice a její metodice; kromě 
toho podstatně přispěl k rozvoji našeho Školství po druhé světové válce. Jeho zásluhy ocenila 
i JČMF, která ho r. 1962 zvolila svým čestným členem. Svou práci ještě zdaleka neskončil; 
nyní kdy je v důchodu, se bude moci plně věnovat odborné činnosti a pomoci ještě při řešení 
náročných úkolů naší školské matematiky. Do této jeho činnosti mu přejeme jménem naší Jednoty 
mnoho zdraví, úspěchů a radostí. 

Vítězslav Jozífek, Emil Kraemer 

ZPRÁVA O STUDIJNÍM SOUSTŘEDĚNÍ 

Ve dnech 13.—23. 8. se konalo v chatě MFF KU v Josefově Dole v Jizerských horách pod zá
štitou GÚ ČSAV studijní soustředění pracovní skupiny matematické logiky. Zúčastnili se ho čle
nové VOPĚNKOVA semináře teorie množin, členové semináře teorie množin při PFUK v Bratislavě 
a jeden posluchač varšavské university. 

Studijní soustředění bylo zaměřeno na studium a přesnou interpretaci Vopěnkova modelu V 
(ve kterém neplatí hypotéza kontinua). Byly přesně stanoveny používané metamatematické před
poklady a prostředky. Dále byly probrány potřebné partie z modelů teorie množin v jednotném 
pojetí s řadou nových doplňujících výsledků. Konečně byla podrobně analyzována metoda kon
strukce modelů typu V. Byly prosloveny následující přednášky v celkovém rozsahu 35 hodin: 

B. BALCAR: Silně regulární modely. 
L. BUKOVSKÝ: Godelov model A; Nevyriešené problémy teorie množin; Vopěnkov model V. 
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