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

Z P R Á V Y 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOC. JAROSLAVA CHUDÉHO 

JOSEF MATUŠŮ, Praha 

V plné duševní svěžesti a při činorodé práci oslavil dne 1. října 1979 své šedesáté 
narozeniny zasloužilý učitel doc. JAROSLAV CHUDÝ, vedoucí katedry matematiky 
a deskriptivní geometrie strojní fakulty ČVUT v Praze. 

Narodil se v Praze-Libni v rodině strojního zámečníka. Tam také vychodil obecnou 
školu. V letech 1930—1937 studoval na karlínské reálce. Jeho učitelé matematiky 
a deskriptivní geometrie na této reálce prof. B. Karásek a prof. dr. F. Vyčichlo vzbu
dili v něm takový zájem o tyto předměty, že se rozhodl je studovat na vysoké škole. 
Proto se ve školním roce 1937/38 zapsal na přírodovědeckou fakultu Karlovy uni
versity s cílem získat aprobaci pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie 
na středních školách. V říjnu 1939 složil I. státní zkoušku z obou předmětů. Jeho 
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studium pak bylo na šest let přerušeno uzavřením vysokých škol. Během této doby 
pracoval jako pomocný dělník ve vozovně bývalých Elektrických drah hl. m. Prahy 
a od r. 1942 až do"května 1945 jako pomocná kancelářská síla na Magistráte hl. m. 
Prahy. Během tohoto nežádoucího přerušení pokračoval podle časových možností 
v samostatném studiu, což mu umožnilo po znovuotevření vysokých škol i dík inten
sivnímu studiu od května do září složit v záři 1945II. státní zkoušku z obou předmětů. 
1. října 1945 nastoupil na doporučení prof. Vyčichla jako asistent na ústav deskrip-
tivní geometrie prof. dr. Josefa Kounovského při Vysoké škole strojní a elektro
technické na ČVUT v Praze. Zde vedl nejdříve cvičení, později suploval i samostatně 
vedl přednášky z deskriptivní geometrie. V roce 1949 vyučoval v přípravném kursu 
(ADK) v Mariánských Lázních. V letech 1950 — 52 přednášel matematiku na nově 
zřízené elektrotechnické fakultě, kde byl pověřen funkcí tajemníka fakulty a později 
proděkana. Od r. 1952 až do r. 1960 na přání tehdejšího vedoucího katedry prof. 
Vyčichla přednášel matematiku na tehdejší fakultě architektury a pozemního stavi
telství a v letech 1952 — 54 též deskriptivní geometrii pro studenty Vysoké školy 
chemicko-technologické, pro něž spolu s doc. Setzerem vydal skripta z deskriptivní 
geometrie. 

V roce 1957 vydal spolu s doc. dr. Č. Vitnerem, CSc. trojdílná skripta z matematiky, 
jež doznala četných dalších vydání a byla více než 20 let používána na celé 
stavební fakultě ČVUT. V roce 1960 se vrací již jako docent matematiky na katedru 
matematiky fakulty strojní ČVUT a v roce 1965 při rozdělení katedry na dvě se stává 
vedoucím katedry matematiky, k níž bylo připojeno v roce 1977 i pracoviště deskrip
tivní geometrie. 

Na fakultě strojní zastával po dvě funkční období funkci proděkana a různé 
funkce ve stranických orgánech fakulty a v posledních letech v odborových orgánech. 

Přes 20 let je členem redakční rady Rozhledů matematicko-fyzikálních. V roce 
1971 vydal knížku Determinanty a matice určenou pro studenty středních i vysokých 
škol. V roce 1979 odevzdal rukopis skripta z matematiky pro studenty strojní fakulty. 

Od roku 1957 pracuje v semináři z kinematiky vedeném prof. dr. Zd. Pírkem, 
DrSc. V této oblasti uveřejnil sám nebo se spolupracovníky v semináři přes 10 prací 
v různých odborných časopisech, má pravidelně referáty na konferencích fakulty 
i ČVUT a konferencích o teorii strojů a mechanismů v Liberci. Podílí se aktivně 
na řešení výzkumných úkolů v uvedeném oboru. 

Doc. Chudý je vynikající učitel, jeho přednášky jsou studenty vysoce ceněny 
a vyznačují se promyšleným výkladem, srozumitelností a přitažlivostí při zachování 
odpovídajícího stupně přesnosti; to mu umožňuje být náročný při zkouškách a spra
vedlivý při posuzování znalostí studentů. Svým zodpovědným přístupem k práci 
přispívá i k zvýšení morálně-političké úrovně studentů. Proto, mimo jiné, byl mu v roce 
1968 udělen titul „Zasloužilý učitel". 

Do dalších let přejeme doc. Chudému mnoho zdraví a pracovního elánu tak, aby 
mohl vykonávat povolání, jež má nade všechno rád — učit a vychovávat novou 
technickou generaci. 
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