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časopis pro pěstování matematiky, roč. 105 (1980), Praha 

ŠEDESÁT LET DOC. BOŘIVOJE KEPRA 

KAREL DRÁBEK, Praha 

Na katedře matematiky a deskriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT v Praze 
bylo v období hlavních prázdnin oslaveno další životní jubileum: Dne 7. srpna 1920 

se v Táboře narodil její významný pedagogický a vědecký pracovník doc. BOŘIVOJ 
KEPR. 

Jeho otec byl zaměstnancem Československých státních drah (před odchodem 
do důchodu strojvůdcem). Je nejstarším ze sedmi dětí a vyrůstal tedy proto ve velmi 
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skromných poměrech. Do obecné školy chodil v Táboře (1926-1931), rovněž v Tá
boře navštěvoval čs. státní reálku (1931 — 1938). Po maturitě s vyznamenáním zapsal 
se na podzim 1938 na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství, kde se 
tehdy studovalo učitelství kreslení na středních školách. Záhy po zápise objevil 
u něj profesor kreslení Blažíček změny v barevném vidění. Vzhledem k této závažné 
skutečnosti přešel ještě v zimním semestru 1938/39 na přírodovědeckou fakultu 
university Karlovy, kde studoval matematiku a deskriptivní geometrii až do uzavření 
českých vysokých škol 17. 11. 1939. Během této své první části vysokoškolských 
studií bydlel v Hlávkových studentských kolejích, do nichž byli přijímáni pouze 
nemajetní a výborně studující uchazeči. Přesto že měl sociální stipendium, měl stále 
několik kondic, takže se na studiích v Praze sám vydržoval. 

Den 17. listopadu strávil v ruzyňských kasárnách, odkud však byl jako mladší 
21 let propuštěn. Pracoval pak jako dělník na výpomoc u Traťové stavební správy 
Tábor na malých stanicích v jeho okolí od 2. 12. 1939 do 9. 5. 1945. Pak následovala 
druhá část jeho studií (opět s ubytováním v Hlávkových kolejích), kterou ukončil 
v prosinci 1946 složením II. státní zkoušky (z matematiky jej zkoušeli prof. Bydžovský 
a Kóssler, z deskriptivní geometrie prof. Vyčichlo), čímž získal potřebnou aprobaci 
pro střední školy. 

Od škol. roku 1946/47 působí jako vysokoškolský učitel a to nejdříve jako pomocná 
vědecká síla v Ústavu deskriptivní geometrie a stereotomie na Vysoké Škole inže
nýrského stavitelství u prof. Kadeřávka, s nímž se setkal již v roce 1938/39 jako 
se svým učitelem deskriptivní geometrie a u něhož také 23. 6. 1939 vykonal příslušnou 
zkoušku (v nauce velmi dobře, ve cvičeních výborně). Od roku 1947/48 je již asisten
tem deskriptivní geometrie, když před tím byl výpomocným asistentem. Po zřízení 
katedry matematiky a deskriptivní geometrie (pod vedením prof. Vyčichla), byl od 
1. 4. 1950 do 31. 12. 1954 odborným asistentem. Po habilitačním řízení na fakultě 
inženýrského stavitelství (FIS) byl v období od 1. 1. 1955 do 28. 2. 1958 zástupcem 
docenta a od 1. 3. 1958 až dosud pracuje jako docent. 

Po smrti prof. Vyčichla převzal vedení katedry (když v letech 1950 — 1955 byl jejím 
tajemníkem) na FIS, s níž se nejdříve sloučila zeměměřická fakulta a od 1. 7. 1960 
vedl katedru na stavební fakultě (vzniklé dalším sloučením fakulty architektury 
a pozemního stavitelství a části fakulty ekonomicko-inženýrské). Tato katedra 
patří k největším katedrám (má dnes 40 učitelských sil) a její vedení po pedagogické, 
politické, vědecko-výzkumné a administrativní stránce vyžaduje velmi mnoho zkuše
ností a sil. Vzhledem ke zdravotním důvodům se 31. 12. 1968 vedení této katedry 
vzdal. 

Doc. Kepr až dosud prošel mnoha stranickými a odborářskými funkcemi na pra
covišti, nevyhýbá se však ani veřejným funkcím v místě bydliště. Za práci ve Svazu 
českých protifaŠtických bojovníků mu byl OV ČSPB udělen Pamětní odznak. 

Skutečným potěšením doc. Kepra je výuka oblíbené deskriptivní geometrie a proto 
v současné době těžce nese značnou redukci hodin jí přidělovaných. To zejména 
proto, že dříve pracoval v mnoha reformních a přestavbových komisích pro stavební 
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obory, ale s tak odmítavým a zcela nepochopitelným postojem z řad praktických 
předmětů se nikdy nesetkal. 

Doc. Kepr vedl© své pedagogické práce v deskriptivní geometrii se věnuje vědecké 
a odborné práci v diferenciální geometrii. Za úspěchy na pedagogickém a politicko-
-výchovném poli obdržel Čestné uznání rektora ČVUT (1960) a děkana stavební 
fakulty (1968, 1976) a v roce 1975 potom Medaili ČVUT 2. stupně. 

Doc. Kepra si na jeho pracovišti všichni velmi váží pro jeho kamarádské chování 
k mladším spolupracovníkům, skromné vystupování a ochotu vždy se zamyslet 
třeba nad sebe menším osobním i vědeckým problémem a pomoci hledat jeho nej
lepší řešení. Zvlášť úctyhodná je jeho příslovečná pečlivost ve vyřizování svěřených 
úkolů a jejich vzorné provedení. 

Z katedry matematiky a deskriptivní geometrie na stavební fakultě ČVUT a též 
z ostatních sesterských kateder mu proto přejeme do dalších let hodně pevného 
zdraví a při pohledu zpět na řady studentů, které vedl jako ročníkový učitel, příp. jako 
jejich školitel, plnou osobní spokojenost. 
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