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pedagogickou v Praze a roku 1959 na matematicko-fyzikální fakultu Karlovy university, kde je 
nyní vedoucím katedry metodiky vyučování matematice. Je dlouholetým členem ústředního vý
boru matematické olympiády, členem terminologické komise v Jednotě československých mate
matiků a fyziků, jednatelem pražské pobočky téže Jednoty, členem kroužku pro modernizaci 
vyučování matematice a účastní se práce v řadě dalších institucí; velkou práci vykonal také v naší 
společnosti těsnopisecké. 

Ve své odborné práci se s. Hradecký soustředil na deskriptivní geometrii, elementární mate
matiku a na metodiku vyučování matematice. Napsal řadu odborných a metodických článků, 
spolupracoval na různých knižních publikacích a skriptech, je spoluautorem učebnic pro střední 
školy a vykonal nesmírnou práci jako recenzent mnoha učebnic a metodických publikací. Jako 
výborný těsnopisec byl vždy s. Hradecký zván na desítky porad a konferencí, kde vypracoval 
snad tisíce stran referátů a zápisů založených v archívech naší Jednoty i jiných institucí. Při této 
náročné a zpravidla málo vděčné práci s. Hradecký stále vyučoval a vyučuje daleko nad míru 
předepsané učitelské povinnosti. Je vynikajícím a obětavým učitelem, který dovede i nejobtížnější 
látku tak metodicky zpracovat, že j e přístupná širokému okruhu posluchačů. Všem, kdo s. 
Hradeckého znají, j e dobře známa jeho příkladná skromnost, až neuvěřitelná obětavost, laskavost 
a ušlechtilost. Je skutečně vzorem nezištného pracovníka, který podstatně přispěl ke zdaru mnoha 
závažných věcí, i když přitom obvykle zůstával v pozadí. Jménem naší Jednoty mu děkujeme 
za jeho dosavadní obětavou práci, přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti s tím, aby mohl ještě 
dlouhá léta pracovat k prospěchu naší mládeže i našeho učitelstva. 

Vítězslav Jozífek, Emil Kraemer 

ZASLÚŽILÝ ČLEN J Č M F A N T O N DUBEC ŠESŤDESIATROČNÝ 

3. februára 1966 sa dožil 60 rokov Anton DUBEC, středoškolský profesor matematiky, zaslúžilý 
člen J Č M F . Pochádza zo Suje zo Žilinského okresu. Vysokoškolské studium absolvoval na Karlo-
vej univerzitě v Prahe. Silné naň zapósobili predevšetkým prof. B. Bydžovský a prof. J. Sobotka. 
Potom vyučoval na gymnáziach v Novom Meste nad Váhom, vo Zvolené, v Trnavě, v Žiline 
a v Bratislavě. V roku 1953 se stal odborným asistentom na Vysokej škole pedagogickej v Bra
tislavě. Tam v roku 1959 obhájil docentúru z metodiky matematiky. 

Do učitelského povolania vložil celu svoju osobnost'. Viedol svojich študentov vždy k samo
statnému riešeniu matematických úloh. Zdórazňoval obecné použivatelné postupy a obraty. 
Siahal po najefektivnejšom usporiadaní učebnej hodiny. Zavádzal i nové formy — rozbor chyb 
písomných skúšok, riešenie složitějších úloh spoločne so študentom, vzorové riešenie apod. 
Mená jeho žiakov sa preto pravidelné objavovali medzi víťaznými riešitelmi úloh, které vypisovala 
redakcia časopisu Rozhledy, a neskoršie v Matematickej olympiádě. Za svoju vynikajúcu prácu 
bol v roku 1964 vládou republiky vyznamenaný titulom „zaslúžilý učitel". 

Jeho pedagogické poznatky a skúsenosti sú zhrnuté v publikovaných učebniciach. Hlavnou 
jeho prácou, vydanou v roku 1964, j e „Metodika matematiky", v ktorej rieši aktuálně otázky 
Nyučovanie matematiky na základe svojej dlhoročnej praxe. 

Členom J Č M F se stal už na gymnáziu (na popud svojho učitela E. Čihalíka). Od tej doby 
pracuje v J Č M F s mimoriadnou usilovnosťou. V súčasnej době j e členom Výboru pobočky J Č M F 
v Bratislavě. 

Z příležitosti šesťdesiatych narodenin želáme nášmu milému jubilantovi z upřímného srdca 
v d a zdravia, mnoho dalších pedagogických úspechov, radosti a spokojnosti v súkromnom i ve-
rejnom živote. 

Redakcia 
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