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ZPRÁVY
Vzpomínka na docentku Marii Kubínovou

Marie Kubínová, doktorka přírodních věd, kandidátka pedagogických
věd, docentka pro obor didaktiky matematiky, vedoucí Katedry matematiky a didaktiky matematiky a donedávna i proděkanka Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, zemřela náhle dne 3. března ve věku nedožitých 55 let. Odešla tak nečekaně, že nikdo z jejích přátel a spolupracovníků nedokázal zprávu o jejím úmrtí v prvním okamžiku vzít na vědomí
a trvalo dlouho, než jsme byli schopni přijmout ji jako tragickou realitu.
Marie Kubínová se narodila 4. října 1952 v Chrudimi. Svoje dětství
prožila v malé vesničce Otáňka poblíž Hlinska v Čechách, kde pomáhala
svým rodičům při práci v hospodářství i v péči o své tři mladší sestry. Zde
si zvykla na tvrdou práci a poznala, že za člověka mluví jeho činy spíše
než pouhá slova. Po maturitě na gymnáziu v Hlinsku získala Marie Kubínová solidní matematické vzdělání studiem na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy. Zájem o výuku matematiky ji přivedl na
54

Rozhledy matematicko-fyzikální

RECENZE

Pedagogickou fakultu, která se stala trvalým místem její pedagogické a
vědecké činnosti. V roce 1979 se Marie Kubínová provdala a brzy k jejím
povinnostem přibyla i péče o její dvě děti, Karla a Janu. Byla hrdá na
jejich úspěchy, které se brzo dostavily i díky její láskyplné, ale současně
vždy důsledné výchově. Byla do posledních dnů svého života pevným bodem své rodiny a ta byla pro ni pevnou základnou, na kterou se mohla
vždy spolehnout.
Marie Kubínová byla nesmírně pracovitá, svědomitá a obětavá pracovnice s vysokou odbornou erudicí. Připomeňme zde jako příklad pouze
jednu z jejích aktivit na poli didaktiky matematiky, a to její dlouholetý
výzkum, jak v hodinách matematiky využívat tzv. projekty, které by
měly vést k většímu pochopení matematiky a k většímu zájmu žáků
o tuto disciplínu.
Nikdy však nebyla uzavřena v příslovečné věži ze slonoviny teoretického výzkumu. Naopak, neustálá účast v procesu matematického vzdělávání jak na vysoké, tak i na základní škole byla pro ni nezbytnou a
samozřejmou součástí jejího odborného růstu. O jejím zájmu o nalézání
a podporu matematických talentů svědčí její činnost v redakční radě
časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální i v pražském výboru Matematické olympiády. V loňském roce ji sjezd Jednoty českých matematiků a
fyziků zvolil zasloužilou členkou, když již v minulosti byla její práce Jednotou oceněna pedagogickým vyznamenáním. Své znalosti a zkušenosti
uplatnila i v nejvyšší formě vysokoškolského studia, ve studiu doktorském. Svým doktorandům a doktorandkám byla vysoce odborně fundovanou rádkyní. Nevyhýbala se však ani nepříliš oblíbeným organizačním
činnostem – byla vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky,
předsedkyní oborové rady pro didaktiku matematiky i proděkankou pro
studium. Svými odbornými výsledky si získávala úctu ostatních pracovníků v oboru, svou vstřícností a porozuměním přátelství svých studentů
a žáků, svojí rozvážností a svědomitostí v organizačních funkcích uznání
vedení fakulty i celé akademické obce.
Uvědomujeme si dnes, jak velkou ztrátu utrpěla česká didaktika matematiky jejím předčasným odchodem, jak mnoho mohla ještě Marie
Kubínová dokázat – vždyť byla právě v období přípravy na profesorské
řízení. Její odborné výsledky, ale i vzpomínka na ni samotnou – na spolupracovnici, učitelku i přítelkyni – nám však budou v budoucnu pomáhat
náš zármutek překonat.
Jiří Jarník, PedF UK, Praha
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