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PAVEL PECH

Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. se narodil
10. března 1951 v Českých Budějovicích. Po
absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze, obor matematika -
deskriptivní geometrie, vyučoval na gymnáziu
Jírovcova ulice v Českých Budějovicích. Od roku
1984 působí na katedře matematiky Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity. V roce 1994 se ha-
bilitoval v oboru geometrie, v roce 2006 byl jme-
nován profesorem v oboru teorie vyučování ma-
tematice.
Do oblastí vědeckého zájmu Pavla Pecha

patří geometrie, automatické dokazování vět
a teorie vyučování matematice. Především v ob-
lasti automatického dokazování vět dosáhl vý-
znamných úspěchů mezinárodního charakteru. Svědčí o tom mimo jiné vydání mo-
nografie Selected Topics in Geometry with Classical vs. Computer Proving v pres-
tižním nakladatelství World Scientific Publishing v roce 2007, stejně jako zvané
přednášky na zahraničních konferencích tohoto zaměření. Pavel Pech dosud publi-
koval kolem 90 prací, z toho 37 vědeckých článků, 7 učebnic a 3 monografie. Jeho
zahraniční renomé zajistilo Pedagogické fakultě účast ve významných evropských
projektech zaměřených na výuku matematiky a její počítačovou podporu. Uveďme
například projekty Intergeo, InnoMathEd či Fibonacci.
Při své vědecké činnosti nezanedbává ani péči o studenty se zájmem o matema-

tiku a popularizaci matematiky vůbec. Podílel se na tvorbě a organizování Jihočes-
kého korespondenčního semináře. Na přelomu 80. a 90. let byl předsedou jihočeského
krajského výboru Matematické olympiády.
Jako dlouholetý předseda českobudějovické pobočky Jednoty českých matema-

tiků a fyziků pak organizoval přednášky významných domácích i zahraničních od-
borníků, do Českých Budějovic přivedl významné mezinárodní konference a založil
zde tradici národní konference Užití počítačů ve výuce matematiky.
Pavel Pech je předsedou České společnosti pro geometrii a grafiku, která je sou-

částí International Society for Geometry and Graphics (ISSG).
Ve volném čase se věnuje především turistice, jízdě na kole, práci na zahradě,

vnoučatům a automatickému dokazování vět.
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PROGRAM KOLOKVIA

Kuželosečky v Maple
prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc.
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Remarks on Kokotsakis meshes
prof. Dr. Hellmuth Stachel
Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie, Technische Universität Wien

Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar ma-
tice
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Phenomenon of rationality in geometric modelling
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Kolokvium pořádala Jednota českých matematiků a fyziků spolu s Pedagogickou
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Záštitu nad kolokviem převzal děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
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OBRÁZKY Z KOLOKVIA

prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. prof. Dr. Hellmuth Stachel

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Vše nejlepší! Gratulace od studentů

Kompletní album fotografií z kolokvia je uvedeno na adrese:

http://home.pf.jcu.cz/~jcmf/Kolokvium_60_Pavla_Pecha/
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