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JUBILANT doc. JOSEF POLÁK
K 70. narozeninám doc. RNDr. Josefu
Polákovi, CSc., z katedry matematiky
Fakulty aplikovaných vìd poblahopøál
v záøí rektor ZÈU. Pøipomeòme alespoò
ve zkratce jubilantovy nejdùležitìjší
pedagogické a odborné aktivity:
Pedagogické pùsobení zahájil jako støedoškolský profesor matematiky a fyziky.
Po dvouletém vyuèování na støední škole
v Horažïovicích nastoupil v roce 1960
dráhu vysokoškolského uèitele na Vysoké
škole strojní a elektrotechnické v Plzni.
Postupnì zde pùsobil jako asistent
a odborný asistent na katedøe matematiky
a po dobu deseti let též na katedøe teoretické elektrotechniky. Jeho slibnì se vyvíjející pedagogické a vìdecké zamìøení bylo
však v sedmdesátých letech v tzv. dobì
normalizace negativnì ovlivnìno "kádrovou nedostateèností". Až v roce 1981 mu
byla povolena obhajoba kandidátské disertaèní práce a v roce 1990 byl jmenován
docentem, v roce 1992 se habilitoval na
Fakultì aplikovaných vìd Západoèeské
univerzity v Plzni. Byl vedoucím oddìlení
na katedøe matematiky. Pracoval též v akademických orgánech univerzity a fakult,
byl èlenem vedení ZÈU a kolegia rektora,
akademického senátu univerzity i Fakulty
aplikovaných vìd a èlenem vìdeckých rad
Fakulty elektrotechnické a Fakulty pedagogické. Je pøedsedou edièní rady ZÈU
a zástupcem FAV v redakèní radì pro
odborné a vìdecké publikace. Na FAV je
èlenem oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná matematika.

Velmi iniciativní a záslužná byla èinnost
docenta Poláka v Radì vysokých škol ÈR,
ve které pùsobil od jejího založení po listopadu 1989 a po dvì tøíletá funkèní období
byl èlenem pøedsednictva. Aktivnì pracoval jako funkcionáø a èlen nìkolika pracovních komisí RVŠ. Podílel se též na formování a èinnosti Fondu rozvoje vysokých
škol jako èlen výboru a poté jako první
pøedseda dozorèí rady. Po ètyøleté období
byl pøedsedou redakèní rady èasopisu
ALMA MATER.
Dlouhodobì se angažoval v pøednáškové
a organizaèní èinnosti v matematické
olympiádì, po øadu let zastával funkci
pøedsedy krajského výboru Matematické
olympiády a èlena ústøedního výboru
Matematické olympiády. Byl také dlouholetým èlenem výboru poboèky Jednoty
èeských matematikù a fyzikù a po dvì
funkèní období èlenem výboru matematické
vìdecké sekce JÈMF. V èervnu letošního
roku mu bylo udìleno èestné èlenství
v JÈMF.
Vìdecko-pedagogická aktivita doc. Poláka byla zamìøena pøedevším na aplikovanou matematiku (zejména na analytické
a numerické metody v teorii elektromagnetického pole) a na didaktiku matematiky
a fyziky. Je autorem ètyø knih a spoluautorem dalších ètyø knižních publikací, autorem èi spoluautorem dvanácti skript a desítek výzkumných zpráv, odborných èlánkù

Redakce UN položila jubilantovi nìkolik otázek
Pane docente, dokázal byste charakterizovat, jak se padesát let za katedrou "podepíše" na èlovìku?
V tomto školním roce se skuteènì uzavøe padesát let od doby, kdy jsem v posledním roce vysokoškolského studia pøevzal
èást úvazku za støedoškolského profesora,
který nastoupil základní vojenskou službu.
Bylo to na støední škole (nynìjším gymnáziu) Jana Nerudy v Praze. Zde jsem získával za katedrou první praktické zkušenosti
ve výuce fyziky. Na støední škole v Horažïovicích, kam jsem poté nastoupil na
umístìnku, jsem uèil matematiku a fyziku
ve všech roènících a ve druhém roce pùsobení jsem dostal i tøídnictví v posledním
roèníku. Tato doba se mi hluboce vryla do
mého nitra a získal jsem tu øadu pøátel na
celý zbytek života nejen mezi kolegy, ale
i mezi studenty, kteøí mi byli generaènì
blízko. Pøesto jsem velmi rád, že v dalším
prùbìhu života jsem mohl pùsobit na vysoké škole. Toto pùsobení mi totiž umožnilo
odborný rùst, ale i psychologické poznávání mnoha zajímavých a hodnotných lidí
z øad vysokoškolských pedagogù i studentù nìkolika generací. Pøitom jsem mohl
pozorovat, jak se zmìnami spoleènosti se
vyvíjela mladá generace. Tento vývoj mne
vedl k soustavné inovaci pøednášek, semináøù i cvièení, vytváøení a zdokonalování
uèebních textù. Oproti støedoškolskému
studiu na vysoké škole zpìtná vazba má
ovšem dlouhodobìjší charakter.
Shrnuto a podtrženo – padesát let práce
za katedrou se muselo "podepsat" na èlovìku zcela nesmazatelnì.
Jak s odstupem èasu hodnotíte svoje
minulé studenty a jak v porovnání s nimi
vnímáte dnešní studenty?
Souèasná generace studentù je bezesporu
sebevìdomìjší, má širší rozhled, je vybavenìjší v západních jazycích, znalejší
výpoèetní techniky, dovede využívat poèítaèù, Internetu atd.
Naproti tomu však oproti minulým generacím ménì ète, s èímž souvisí pokles
schopností studia z literatury a pøedevším

výrazný pokles vyjadøovacích schopností
v ústní a písemné podobì. Poèet nadaných
a pilných studentù se asi pøíliš nezmìnil,
ale se zvìtšováním poètù pøijímaných studentù narùstá poèet tìch studentù, jimž
postaèují prùmìrné a žel i podprùmìrné
výsledky. Zøejmì jim chybí náležitá motivace, resp. potøebné volní vlastnosti.
Speciálnì v této souvislosti bych chtìl
pøipomenout, že již starovìký øecký matematik Eukleides zdùraznil svému králi:
"K matematice nevede cesta královská."
Bez píle, houževnatosti a pøekonávání pøekážek nelze být úspìšným nejen v matematice, ale v žádném vìdním oboru. Další
vìc, kterou pokládám za nutné zdùraznit,

Doc. Josefa Poláka (na snímku vlevo) pøijal u pøíležitosti jeho životního jubilea rektor
ZÈU doc. Josef Prùša.
a pøíspìvkù na vìdeckých a pedagogických konferencích. Mezi jeho nejvýznamnìjší práce patøí monografie "Variaèní
principy a metody teorie elektromagnetického pole" (Praha, Academia 1988). Již
v osmi vydáních vyšla jeho velmi úspìšná
didaktická knižní publikace "Pøehled støe-

doškolské matematiky" (8. vyd. Praha,
Prometheus 2005) v celkovém nákladu
pøes dvì stì tisíc výtiskù. Doplòkem užiteèným i pro vysokoškoláky je dvoudílná
sbírka øešených pøíkladù “Støedoškolská
matematika v úlohách I, II” (2. vyd. Praha,
Prometheus 2006).

je skuteènost, že cílem výuky matematiky
nemùže být jen sdìlování hotových výpoèetních a dalších algoritmù, ale jejím cílem
musí být pøedevším pìstování logického
myšlení, matematických schopností
a umìní praktického užití matematických
poznatkù. Proto ve výuce matematiky je
nutné vést studenty k tomu, aby byli
schopni odpovídat nejen na otázky typu:
"Jak?", ale pøedevším na otázky typu:
"Proè?" a "Za kterých pøedpokladù (podmínek)?"

V dobì mého vysokoškolského studia
mì zaujala nejen matematika, ale i fyzika
a zejména mne fascinovala Maxwellova
teorie elektromagnetického pole a Einsteinova speciální i obecná teorie relativity.
Klasickou teorii elektromagnetického pole
i kvantovou teorii jsem pak uplatnil ve své
absolventské práci "Optické vlastnosti
polovodièù" pod vedením prof. E. Kliera.
Tato práce byla nejen teoretická, ale
i experimentální s uplatnìním spektrografických metod. V této dobì a zejména
pozdìji jsem si stále více uvìdomoval, že
matematika je nutným základem moderní
fyziky a techniky. Význam matematiky
spoèívá zejména v tom, že je vyjadøovacím
jazykem v tìchto i dalších oborech. Za
hlavní úkol didaktiky matematiky pak
považuji zkoumání, jak uèinit výuku matematiky zajímavou.
Matematice a její didaktice jsem se proto
vìnoval s obdobným zaujetím jako aplikacím matematiky (zejména v teorii elektromagnetického pole).

V prùbìhu své akademické dráhy jste se
vìnoval nejen matematice, ale též teoretické elektrotechnice, zejména teorii elektromagnetického pole. Kterému z tìchto
vìdních oborù jste se vìnoval s vìtším
zaujetím?

Mezi øadou gratulantù jeden významný
chybìl osobnì, ale nezapomnìl Vám
poblahopøát alespoò na dálku…
Ano, z Ameriky, kontinentu mých pøedkù,
mi blahopøání poslal ze své cesty vedoucí
katedry matematiky FAV prof. Pavel Drábek. Jeho upøímné a krásnì stylizované
pøání mne velmi potìšilo.
Prozradíte nám, jak to bylo se støedoamerickým pùvodem Vašich pøedkù?
Pradìdeèek z matèiny strany odešel
z Èech nejprve do Spojených státù a posléze
do Guatemaly. Zde se oženil s dívkou, jejíž
maminka byla støedoamerická indiánka
z kmene Mayù. Mìli spolu dvì dcery,
z nichž se mladší – moje babièka provdala
zpìt do Èech. Podrobnì velmi zajímavé
osudy mého pradìdeèka v Americe popsal
èeský cestovatel E. St. Vráz.

Doc. Polák má indiánské pøedky...

Pøejeme v dalších letech hodnì štìstí,
radosti a jen samé pøíjemné události!
Kolektiv katedry matematiky FAV
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