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K nedožitým sedmdesátinám   

Doc. Ing. Ji�ího PYŠKA, CSc. 

(16. 2. 1937  Loreta -Týnec   −   2. 6. 1995  Plze�) 
 

  
 

 
Ji�í Pyšek se narodil 16. února 1937 v malé pošumavské vesni�ce Loret�-Týnci. 

V letech 1943 – 1955 navšt�voval obecnou školu v B�šinech u Klatov, státní st�ední 
školu v �achrov� a maturitu složil na jedenáctileté st�ední škole v Klatovech. Již tehdy 
m�l velmi rád matematiku a p�írodu. P�estože jeho p�edci i starší brat�i se v�novali 
kanto�in�, vybral si k dalšímu studiu obor Geodézie a kartografie na �VUT v Praze, kde 
strávil léta 1955 – 1960. V pr�b�hu studia ho zaujala matematická kartografie, které se 
pozd�ji v�noval.  

 Po absolutoriu �VUT Ji�í Pyšek n�kolik let pracoval v geodetické praxi 
v Klatovech a v Plzni. V roce 1964 se stal vysokoškolským pedagogem na kated�e 
matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, kde p�sobil 20 let. V tomto 
období získal rozsáhlé znalosti z matematiky a p�íbuzných v�dních obor�, které mu daly 
základ pro v�deckou práci v oboru matematické kartografie. Té se dále v�noval.  

Od roku 1984 p�sobil jako odborný asistent katedry geografie Pedagogické fakulty 
v Plzni, kde zajiš�oval výuku zejména matematického zem�pisu, kartografie a topografie. 
Jako pedagog byl velmi oblíbený. M�l neoby�ejný dar (z�ejm� d�dictví sedmi generací 
kantorských p�edk�), díky n�muž dokázal získat studenty a zaujmout je ve svých 
p�ednáškách. A� m�l mnoho povinností, vždy si na konzultaci se svými studenty našel 
�as, a� už se jednalo o problém odborný, studijní nebo také osobní. Jako otec �ty� d�tí 
m�l pro studenty pochopení. Získal si mezi nimi velkou popularitu. Byl velmi tolerantní 
k chybám druhých.  To ale neznamenalo, že by zkouška u n�j byla snadná. Práv� naopak. 
Nebylo výjimkou více termín� zkoušky, svou trp�livostí donutil každého (s p�ihlédnutím 
k jeho matematickým znalostem) alespo� základ�m kartografie porozum�t.  

Stále hledal cestu, jak ješt� více p�iblížit kartografii a zejména matematickou 
kartografii student�m, kte�í by ale zárove� m�li pot�ebné znalosti matematiky. Teprve 
rok 1990 s sebou p�inesl nové možnosti.  

To už ale Ji�í Pyšek nebyl jen pedagogem, ale stanul v �ele fakulty. Vážil si projevené 
d�v�ry svých student� a koleg� v akademickém senátu a stal se d�kanem fakulty už 
koncem roku 1989. Na tuto roli m�l ale p�íliš dobrosrde�nou povahu a stála ho hodn� sil. 
V tomto období se mu bohužel nevyhnuly ani životní krize (v roce 1990 tragicky zem�el 
jeho syn Ji�í). Funkci d�kana vykonával do r. 1992 a b�hem tohoto dvouletého funk�ního 
období se zam��il na zajišt�ní nové orientace fakulty a na ustavení Západo�eské 
univerzity.  

Vyvrcholením jeho úsilí ve funkci d�kana bylo založení nového odborného 
magisterského studia matematické kartografie na Pedagogické fakult� v Plzni. První 
studijní rok byl zahájen v zá�í 1991. P�ed�asná smrt Ji�ího Pyška v roce 1995 zastihla 
jeho první studenty v pr�b�hu studia a �ást jeho odborných p�ednášek vlastn� nikdy 
nezazn�la. Stejn� tak se již neujal diplomových prací a nedožil se prvních absolvent�. 
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Studijní obor matematická kartografie v transformované podob� však existuje dál 
na Fakult� aplikovaných v�d Z�U v Plzni v rámci inženýrského oboru geomatika. 

Svou v�deckou prací se Ji�í Pyšek za�adil mezi p�ední �eské matematické kartografy. 
V roce 1980 obhájil kandidátskou diserta�ní práci na téma „Obecné �ešení t�ídy 
jednoduchých zobrazení“ na VŠSE v Plzni. Publikoval �adu odborných �lánk� zejména 
v �asopise Geodetický a kartografický obzor s �ešením teoretických problém� 
matematické kartografie a vydal n�kolik skript s tématikou p�edm�t�, které vyu�oval. 
Sta�il ješt� dopsat u�ební texty z matematické kartografie podle jeho pojetí, která se stala 
jedním ze st�žejních studijních materiál� sou�asných student� geografie i geomatiky. 

Velká pracovní odpov�dnost, zaujatost a vytrvalost jít za svým p�i �ešení 
organiza�ních, pracovních i odborných problém� ho kolikrát vedla až ke stavu vy�erpání. 
Zem�el ne�ekan�, uprost�ed rozd�lané práce, ve v�ku 58 let. S ním odešly odborné 
znalosti, osobitý p�ístup k výkladu, ale i životní moudrost a jeho „werichovský“ humor. 

 
Vzpome�me na Doc. Ing. Ji�ího PYŠKA, CSc. jako na v�dce, kartografa, pedagoga a 

laskavého �lov�ka. V letošním roce, 16. února 2007, by oslavil své 70. narozeniny. 
 
     

Pracovníci katedry geografie     
                 Západo�eské univerzity v Plzni 


