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ZPRÁVY

Vzpomínka na doktora Juru Charváta

Jura Charvát, doktor přírodních věd, kandidát věd, učitel na Sta-
vební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, zemřel dne
19. srpna 2009 ve věku 62 let. Vzpomínáme na něj na stránkách Rozhledů
matematicko-fyzikálních, protože pro náš časopis několik let pracoval.

Dále citujme ze smutečního oznámení, které zveřejnila Stavební fa-
kulta v Praze:

”
Jura Charvát se narodil 29. dubna 1947 v Novém Jičíně, dětství prožil

v Kopřivnici, v nedalekém Příboru vystudoval SVVŠ. Již během studia
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze začal působit
na Katedře matematiky a deskriptivní geometrie FSv ČVUT – nejdříve
jako pomocná vědecká síla (od roku 1967), později jako poloviční asis-
tent (od roku 1968) a od absolvování MFF UK v roce 1970 nepřetržitě
působil na katedře nejprve jako pedagogický a později jako odborný asi-
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stent. V roce 1976 na základě rigorózní práce (diferenciální geometrie)
získal titul RNDr., v roce 1989 v rámci externí aspirantury v oboru ma-
tematická analýza na katedře matematiky FEL ČVUT (metoda časové
diskretizace, školitel prof. Rektorys) titul CSc.

Dr. Charvát se intenzivně věnoval pedagogické činnosti, byl přísným a
náročným učitelem, vyučoval přitom s láskou a opravdovým zaujetím. Ve
výuce se soustředil především na matematiku, dlouhá léta působil na stu-
dijním oboru KD, na kterém organizoval diferencovanou výuku. Kromě
řady textů a skript napsal i úspěšnou dvoudílnou celostátní učebnici
(společně s B. Budinským), vyznamenanou literární prémií České ma-
tice technické a MŠMT. Byl rovněž spoluautorem gymnaziálních učebnic
(poz. autora: např. společně jsme připravili učebnici Rovnice a nerov-
nice vydanou nakladatelstvím Prometheus) a skript v roli recenzenta –
mj. byl recenzentem za Matematickou vědeckou sekci JČMF vznikají-
cího patnáctidílného kompletu učebních textů pro víceletá gymnázia.
Od roku 2002 intenzivně pracoval na přípravě třístupňového studia. Byl
pověstným znalcem sazby TEXem, postupně sázel nejen texty své, ale i
texty kolegů.

Jura byl také velmi aktivní na poli kulturně-literárním. V sedmde-
sátých a osmdesátých letech se podílel na organizaci stovek kulturních
programů v rámci Klubu spřízněných duší, později Jonáš-klubu, kterého
byl po určitou dobu předsedou. Samizdatově vydal asi 40 knižních titulů
(dnes) známých autorů (Hrabal, Vodňanský, Pavel, Burian, Dědeček,
Havel, Vaculík atd.), přitom mnohdy šlo o první vydání.“

Doplňme ještě úspěchy Jury Charváta jako středoškoláka v soutěži
matematická olympiáda. Ve 12. ročníku soutěže (1962–1963) se v se-
veromoravském kraji umístil na 1. místě v kategorii C, ve 13. ročníku
(1963–1964) se v témže kraji umístil na 5. místě v kategorii B a ve
14. ročníku (1964–1965) se umístil v celostátním kole kategorie A na
1. –2. místě. Na základě tohoto posledního úspěchu se v roce 1965 zú-
častnil 7. mezinárodní matematické olympiády konané v Berlíně.

Jak již bylo řečeno, v letech 2005–2007 se dr. Charvát podílel na ob-
nově vydávání našeho časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální, a to
jako člen redakční rady, hlavně však jako sazeč a korektor. Také díky
němu časopis získal vysokou kvalitu grafickou i obsahovou.

Na Juru Charváta budeme vzpomínat s úctou jako na pracovitého,
spolehlivého, náročného vůči sobě i jiným a tvůrčího kolegu.

Jaroslav Zhouf, PedF UK Praha
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