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ZA PROFESOROM JÁNOM SRBOM 

J Á N Č I Ž M Á R , Bratislava 

Nečakane odišiel 22. februára 1964 z radov slovenských matematikov dr Ján S r b , profesor 
Katedry geometrie na Prírodovedeckej fakultě univerzity Komenského v Bratislavě. Doslova 
do posledných hodin bol jeho život naplněný obětavou, nezištnou prácoupre prospech spoloer.osti. 
takmer od pracovného štola ho vytrhla smrť a spósobila nielen ťažkú stratu rodině geometrov. ale 
i zánnutok spoupracovníkom a známým, ktorí jeho odchod přežívali s hlbokou osobnou ueasťou. 

Prof. dr. Ján Srb pochádzal z moravskej Telče, kde sa narodil 9. 4. i898 v početnej rod ne 
murárskeho majstra. V rodnom městečku vychodil obeenú školu i reálku, odkiať po absol\o\aní 
a maturitě v máji 1916 odchádza na bojištia 1. světověj vojny. Spomienky na neíudskcsť vojín 
SL otřas zo zranenia v celom ďalšom živote prehlbovali jeho humanitný přístup ku všetkým íuďom. 
s ktorými prichádzal vo svojej bohatej činnosti do styku. Po prepustení z vojenskej služby r. 1919 
odchádza do Prahy, kde v rokoch 1919-1924 študuje na Českom vysokom učení technickom a na 
Karlovej univerzitě. Este před završením štúdia musí z linančných příčin nastúpiť miesto středo
školského učitefa. V tomto povolaní zotrval od r. 1923 26 rokov a za ten čas spoznali jeho pósobenie 
gymnázia a reálky v Jihlavě, Strážnici, Místku, Novom Bohumíne, Olomouci, Prostějove, opáť 
Jihlavě a Jevíčku. Svědomitý a spoíahlivý v práci, požívajúc dóveru spolupracovníkov, býval ďhe 
roky tajomníkom profesorského sboru a neskór riaditelom škol, na ktorých učil. 

I pri týchto náročných povinnostiach, stojac stranou od matematického ruchu velkoměstských 
centier, dokázal profesor Srb vědecky pracovat' a tvoriť. Jeho publikácie z rokov 1936 1941 
a potom z rokov po druhej světověj vojně, i ostatná záslužná činnost našli nakoniec ocenenie vo 
forme prizvania na Pedagogickú fakultu brnenskej univerzity, kde bol r. 1950 menovaný docentom, 
keď bol predtým r. 1949 získal hodnost' doktora prírodných vied na tej istej univerzitě. R. 1953 
preehádza ako docent na Přírodovědecká fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde je 
poverený vedením prednások z geometrie a deskriptívnej geometrie; tu je aj ustanoveny za profesora 
r. 1958. Vedúcim katedry geometrie P F U K bol od jej založenia r. 1960 až do svojej smrti. 

Vedecké dielo profesora Srba — počtom uveřejněných práč nie príliš rozsiahle — je príkladom 
skromnej a húževnatej práce osamoteného vedca, ktorý v podmienkach strednej školy neustrnul 
ani nehfadal ospravedlnenie pre nečinnost', ale hlbokým záujmom a úporným šťúdiom dokázal 
prispieť k bohatej tradicii českej geometrie. Ťažisko jeho vedeckej práce je v syntetickej geometrii 
s určitou súvislosťou s algebraickou geometriou. V tejto oblasti uverejnil prof. Srb vprvom období 
svojej vedeckej dráhy v rokoch 1936 —38 tti práce, v ktorých sa zaoberal rozkladom určitých typov 
kolineácií v rovině a 2n-rozmernom priestore na súčin involutórnych homológií. Ďalšie jeho práce 
sú z oblasti teorie nadkvadrík; uvádza v nich niektoré konštrukcie nadkvadrík a s nimi súvisiacich 
útvarov a dokazuje niektoré podmienky pre určenosť nadkvadriky. Na tieto práce nadvázujú vý
sledky o vlastnostiach autopolárneho simplexu n-rozmerného priestoru a o afinnej klasifikácii nad
kvadrík. Pri skúmaní racionálnej křivky n-rozmerného priestoru dokázal prof. Srb vetu, ktorá je 
rozšířením známej Pasealovej vety z teorie kužefosečiek. V poslednom období sa vedecký záujem 
prof. Srba zameral na deskriptívnu geometriu n-rozmerného priestoru. V tejto oblasti sa črtala 
přesná výstavba axonometrickej metody; niektoré výsledky o zobrazení lineárnyeh útvarov vyšli 
r. 1957. Ďalšia časť, ktorej prof. Srb věnoval mnoho rokov, ktorej obětoval každé léto temer celé 
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svoje prázdniny, zostala, žiaí, len v rukopise, nie úplne dokončená. Bola to vysoká zodpovědnost', 
velká náročnost' prof. Srba \oči sebe, ktorá mu nedovolovala uverejniť výsledky nezavršene, nevy
pracované do najmenších podrobností. Je dlhom jeho spolupracovníkov zhrnúť a vydať tuto časť 
z jeho vedeckej pozostalosti. 

Podstatnú časť životnej náplne prof. Srba tvorila záslužná, uznávaná a cenná práca pedagogická. 
Nebola to len činnost' úspěšného středoškolského a vysokoškolského učitela, ktorý svojím vědec
kým rozhladom a sirkou vzdelania rozdával poznanie žiakom a mladším spolupracovníkom. ale 
i jeho trvale úsilie o pozdvihnutie úrovne vyučovania stredoškolskej matematiky mu získalo neza-
budnuteíne zásluhy. Do tejto oblasti zapadá i jeho činnost' v skušobnej komisii pre odborných 
učilelov matematiky bývalých meštianskych škol, i jeho účasť na tvorbě učebnic geometrie, i jeho 
spolupráca pri překlade sovietskej metodiky M. V. Bradisa ,,Metodika vyLičovania matematiky 
na středných školách". 

Pracovníci v geometrii na Slovensku, najma mladší z nich, budu si vždy s vďakou spomínať na 
ochotu a starostlivost', s ktorou sa prof. Srb věnoval výchove vědeckých záujemcov, na nezištnú 
pomoc, ktorú s prirodzenou samozrejmosťou poskytoval každému, kto ju potřeboval, na jeho 
postoj a prostotu, s ktorou vedel ocenit' vedecké záujmy, výsledky a úspěchy iných. Sú mladí geometri, 
ktorí v ňom strácajú viac ako učitela, ktorým v ňom odišiel člověk s mnohými otcovskými vlast-
nosťami a v takejte podobe bude často a dlho v spomienkach prichádzať medzi nich. 

Nemožno si ncpripomenúť záslužná prácu, ktorú prof. Srb vykonal počas svojho 40ročného 
členstva v Jcdnote československých maternatikov a fyzikov, najma na ten úsek, v ktorom po smrti 
akademika Hronca až do r. 1962 viedol celu organizáciu na Slovensku. Vyznamenáme památnou 
medailon Jednoty pri příležitosti 100. výročia založenia organizácie na jubilejnom sjazde r. 1962 
a ud:lenie titulu č:stneho člena boli tým najvyšším uznáním, ktoré mu mohla Jednota vyjádřit' za 
jeho dlhoročnú neúnavnú prácu. 

Kcď prof. Srbovi r. 1963 pri příležitosti jeho 65. narodenín udelila Univerzita Komenského svoje 
najvyšsie vyznamen.inie - zlatu medailu •- na znak ocenenia jeho vedeckej a pedagogickej práce, 
i jeho pósobenia v pedagogických funkciách na Přírodo vedeckej fakulte UK, a keď sa zišli gratu
lanti, aby mu z upřímného srdca zaželali vela zdravia a sily do dalších rokov, mal prof. Srb před sebou 
ešte vela povinností a plánov a na zaslúžený odpočinok ešte nepomýšíal. Jeho ohrozené zdravie si 
vyžadovalo liečenie. no on cítil, že je potřeba, aby ešte zostal v škole; zostal a nevěděl, ako by žil 
bez práce. A takmer uprostřed nej ho zasiahla smrť. 

Odišiel prostý, skromný, hlboko 1'udský človek. Jeho pamiatku netřeba uetievať velkými slovami; 
takých v jeho živote nebolo a boli by popretím zmyslu, ktorý vyznával svojimi činmi. V památiach 
jeho blízkých a známých zostane svetlá spomienka a úcta k životu, ktorý nebol odžitý nadarmo. 

Zoznam vědeckých práč prof. dr. Jána Srba 
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