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SVAZEK 28 (1983)

APLIKACE

MATEMATIKY

ČÍSLO 4

ZPRÁVY

ZA PROFESOREM VÁCLAVEM PLESKOTEM

Dne 5. října 1982 zemřel náhle prof. V. Pleskot. Odešel tak významný učitel ČVUT, obětavý
pracovník JČSMF a především dobrý člověk.
Prof. V. Pleskot se narodil 17. listopadu 1907 v Přelouči. Studoval na reálce v Pardubicích
a potom matematiku a deskriptivní geometrii na přírodovědecké fakultě Karlovy university
v Praze. V roce 1930 se stal asistentem prof. Dr. V. Hrušky. Získal doktorát a v létech 1937—38
byl na studijním pobytu v Paříži, kde se věnoval aplikované matematice se zřetelem k nomografii.
V době okupace působil na reálném gymnáziu a na průmyslové škole v Praze. Po otevření vyso
kých škol v roce 1945 působil prof. V. Pleskot na ČVUT a částečně i na přírodovědecké fakultě
Karlovy university. Habilitoval se v roce 1948 a v roce 1949 byl jmenován mimořádným profeso
rem. V letech 1950—52 byl děkanem na Vysoké škole speciálních nauk, v letech 1952—54 pro
rektorem a v roce 1955 rektorem ČVUT. V letech 1954—59 vedl katedru matematiky a deskrip
tivní geometrie na fakultě zeměměřičské, v letech 1960—72 byl vedoucím matematické laboratoře
na fakultě jaderné a technické fyziky. Do důchodu odešel v roce 1975.
Rozsáhlou publikační činnost prof. V. Pleskotá representují dvě knihy o nomografii, 7 skript
a 47 vědeckých a odborných článků. Rozsáhlá byla i přednášková činnost prof. V. Pleskotá mimo
vysokou školu. Vedl mnoho školení a kurzů o nomografii pro pracovníky různých průmyslových
podniků a proslovil řadu vědeckých přednášek za svých studijních pobytů v Polsku, Maďarsku,
Bulharsku a Francii.
Jméno prof. V. Pleskotá bylo vždy úzce spjato s činností Jednoty československých matematiků
a fyziků. V nijako funkcionář začal prof. V. Pleskot pracovat v roce 1943. Byl dlouholetým členem
jejího Ústředního výboru a předsednictva Ústředního výboru, předsedou pražského krajského
výboru pro Matematickou olympiádu a členem různých vědeckých rad a komisí zabývajících se
výukou matematiky. Zvlášť je třeba vyzdvihnout, že založil a jako předseda vedl v letech 1962—72
Komisi pro vyučování matematice na vysokých školách technických (nyní Komise pro matemati
ku na VŠTEZ), která úspěšně rozvíjí činnost přispívající k modernizaci matematiky na vysokých
školách inženýrského zaměření.
Obětavé práci prof. V. Pleskotá se dostalo veřejného ocenění jmenováním čestným členem
JČSMF (1962), vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu (1967), stříbrnou Felberovou medailí
ČVUT (1973), čestným uznáním MŠ ČSR za dlouholetou a svědomitou práci v Matematické
olympiádě (1976).
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Úmrtím prof. V. Pleskotá ztrácí matematická obec svého významného, pokrokového, oběta
vého a průbojného člena, který poctivě a neúnavně pracoval půi století na ČVUT a v JČSMF.
Náš časopis Aplikace matematiky v něm také ztrácí svého pilného a zasloužilého spolupracovníka,
který byl členem naší redakční rady od samého založení časopisu.
Bruno Budinský

316

