Aplikace matematiky

František Fabian
Zprávy. Profesor Dr. Jaroslav Janko DrSc. zemřel
Aplikace matematiky, Vol. 10 (1965), No. 4, 390

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/102977

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1965
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain
these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics
Library http://dml.cz

SVAZEK 10 (1965)

APLIKACE MATEMATIKY

.

ČÍSLO 4

ZPRÁVY

PROFESOR Dr. JAROSLAV JANKO Dr.Sc. ZEMŘEL
Jaroslav Janko, profesor matematické statistiky na matematicko-fyzikální fakultě
Karlovy university, zemřel po dlouhé a těžké chorobě dne 23. ledna 1965 ve věku
71 let.
Jeho rozsáhlé celoživotní dílo jsme měli příležitost zhodnotit ve dnech jeho šede
sátých a sedmdesátých narozenin [1], [2]. 1 ) Vleklá nemoc a smrt mu zabránila
dokončit a uskutečnit řadu plánů.
Profesor Janko patřil bezpochyby k zakladatelům oboru matematické statistiky
u nás; má velké zásluhy za prosazování a podporu rychlého rozvoje této matematické
specialisace v oblasti našeho vysokého školství na jedné straně a o budování matematicko-statistických středisek ve výzkumné a technické praxi na straně druhé.
Velká řada jeho žáků ještě za jeho života dosáhla významných pracovních úspěchů
jednak v teoretické oblasti, jednak v oblasti velmi efektivních aplikací. Profesor
Janko se velmi iniciativně podílel na organisaci a řízení pedagogického a odborného
života jak na vysokých školách tak rovněž mimo ně. Této činnosti věnoval velmi
mnoho úsilí a času.
Prof. Janko působil v řadě zahraničních i našich vědeckých společností a jeho práce
v oblasti matematické statistiky a jejích aplikací je uznávána v odborných kruzích
po celém světě.
Svou celoživotní činností prof. Janko velmi úspěšně přispěl k rozvoji matematickostatistických metod, k jejich nanejvýš užitečnému uplatnění ve výzkumu a praxi
a zapsal se tak svým jménem do historie matematické statistiky u nás.
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) [1] Truksa L.: Šedesát let prof. Dr. Jaroslava Janko, Časopis pro pěstování matematiky,
79 (1954), č. 2, 181—185. [2] Fabián F.: K sedmdesátým narozeninám prof. Dr. Jaroslava Janko,
DrSc, Časopis pro pěstování matematiky, 89 (1964), č. 1, 117—121.
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