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uplatnil jako spoluautor či autor při psaní mnoha učebnic a skript. V práci ve škole vsak nijak 
nepodléhá nějakému konzervatismu. Nespokojuje se cestami vyšlapanými, ale stále hledá nové, 
modernější a účinnější. Dokladem toho je jeho členství v komisi pro modernizaci ve vyučování 
matematiky, v níž se velmi účinně zapojil do práce. Metodikou deskriptivní geometrie na vysoké 
škole se zabývala i jeho habilitační práce. 

Vzhledem k svým dobrým organizačním schopnostem byl prof. Frant. Vyčichlém vyhlédnut pro 
funkci redaktora sbírky Brána k vědění. Z téhož důvodu byl při svém působení na Vysoké škole 
pedagogické jmenován proděkanem pro dálkové studium. V poslední době se stal předsedou 
odbočky JČMF pro Středočeskou oblast. V květnu 1965 byl na základě usnesení celostátního 
sjezdu JČMF odměněn a byl mu také předán diplom jako uznání jeho dlouholeté a neúnavné 
pedagogické práce. 

Připomeňme si ještě jednu krásnou vlastnost doc. Jozífka. Je to jeho lidský a přátelský vztah 
k mladým lidem. Těm byl vždy laskavým přítelem a moudrým rádcem. 

Všichni, kteří doc. Jozífka známe, mu přejeme do dalšího desetiletí hodně zdraví a hodně 
úspěchů v jeho práci. 

Stanislav Horák 

K ŠEDESÁTINÁM PROF. RNDr. JOSEFA KOROUSA, DrSc 

Prof. KOROUS sa narodil 7. 2. 1906 ako syn stavebného inžiniera v Prahe. Na Jiráskovom 
gymnáziu v Prahe II zmaturoval v r. 1924 a v decembri 1928 ukončil svoje studium matematiky 
a fyziky na Karlovej univerzitě v Prahe. Nastúpil ako asistent na univerzitě, odkiar na šk. rok 
1929/30 odišiel študovat' matematiku do Gottingen k profesorovi Landauovi. Po návrate nastúpil 
ako asistent najskór na Vysokej škole obchodnej, potom na ČVUT, keď medzitým vykonal voj. 
prezenčnú službu. V roku 1936 odchádza učiť na středné školy a od roku 1947 bol riaditerom 
gymnázia v Litvínove. V rokoch 1950—53 bol vedúcim kabinetu pre matematiku pri Krajskom 
pedagogickom ústave v Ústí n/Labem, kde sa zameriaval v pomoci skvalitnenia vyučovania 
a výchovnej práce učitelov. Zapodieval sa v přednáškách pre učiterov otázkami základov mate
matiky, metodiky, axiomatickej výstavby matematiky i ideologickým otázkám v matematike. 

Keď bola založená Vysoká škola železničná v Prahe, odchádza 1. IX. 1953 na ňu ako vedúci 
novej katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, ktorú úspěšné vybudoval. Od 1. VIII. 1954 
ako docent a od r. 1959 ako profesor Vysokej školy dopravnej vynakládal velké úsilie, aby mate
matika dostala na škole zodpovedajúce miesto v osnovách. Píše učebné pomócky pre posluchá-
čov; jeho 10 skript pokrývá nielen učebnu látku, ale niektoré z nich umožňujú najma inžinie-
rom v praxi oboznámiť sa s róznymi disciplínami matematiky. Profesor Korous pracuje vě
decky v oblasti matematickej analýzy, najma v teorii ortogonálnych polynomoch a Fourierových 
radách, kde dosiahol vynikajúcich úspechov — dovršených udělením titulu doktora matema-
ticko-fyzikálnych vied. Dnes pósobí na Vysokej škole dopravnej v Žiline ako vedúci katedry 
matematiky a deskriptívnej geometrie na fakultě prevádzky a ekonomiky dopravy. Nachádza 
však čas, aby svoje bohaté skúsenosti a široké vědomosti mohol prednášať i na iných vysokých 
školách. Tak v rokoch 1962—64 prednášal externě na fakultě technickej a jadernej fyziky ČVUT 
v Prahe, v šk. rokoch 1964/65/66 na univerzitě v Košiciach. Prof. Korous pósobil aj v akademic
kých funkciách — v šk. rokoch 1954/55 a 1960/61 bol prodekanom. Je zaslúžilým členom JČMF, 
predsedom pobočky JČMF v Žiline a členom Slov. výboru, podpredsedom komisie JČMF pre 
vyučovanie matematiky na vysokých školách technických, členom redakčnej rady „Matematiky 
v škole" atď. 

Prof. Korous dožívá sa v plnom zdraví 60 rokov. Pre svoju prívetivú povahu a nadmieru spra-
vodlivý postoj je u spolupracovníkov oblubený, a preto mu všetci želáme ďalšieho zdravia a nových 
tvorcích úspechov. 

Michal Harant 
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