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P Ř E D M L U VA

Dějinám Německé univerzity v Praze1 a vzniku a vývoji německých odbor-
ných spolků v českých zemích nevěnovala donedávna ani česká ani ně-
mecká historiografie větší pozornost. Do jisté míry to souviselo se značně 
omezeným přístupem k archivním pramenům, s všeobecně zakořeněným 
povědomím, že se většina materiálů z německého prostředí nezachovala,2 
a také s tím, že se u nás „německá tematika“ z řady důvodů netěšila příliš 
velké oblibě. Další příčinou mohl být prostý fakt, že problematika vývoje 
univerzity, vědecké komunity a vědeckých společností nestojí v centru his-
torického výzkumu.

Až do počátku devadesátých let 20. století pojednávalo o vývoji vědec-
kých škol, vzdělávacích institucí a odborných spolků jako o svém stěžejním 
výzkumném tématu jen nemnoho knih, větších či menších studií a článků. 
Relativně dobře bylo na základě studia dochovaných archivních pramenů 
zmapováno a zachyceno období před vznikem Československé republiky, 
méně již období tzv. první a druhé republiky a téměř vůbec období válečné. 
Oč snadněji se hledaly a hledají informace z období habsburské monarchie, 
o to náročnější a složitější je pátrání byť jen po základních údajích z válečného 
a těsně poválečného času.

Až téměř do počátku 21. století byly sepisovány víceméně jen vstupní studie 
o hlavních vývojových etapách a trendech Německé univerzity v Praze, které 
vyšly jako samostatné kapitoly v monografiích či reprezentativních publika-
cích.3 Po delší čas byly studovány zejména tzv. „nekonfliktní“ dějiny německé 

1 V letech 1882 až 1919 univerzita užívala jméno Německá Karlo ‑Ferdinandova univerzita v Praze, 
od roku 1920 nesla jméno Německá univerzita v Praze, od roku 1939 Německá Karlova univerzita 
v Praze. V následujícím textu budeme užívat „zkratku“ Německá univerzita.

2 Předkládaná monografie se snaží ukázat, že tento názor je alespoň v případě pražské německé 
matematické komunity mylný.

3 Ze starších prací bezesporu stojí za připomenutí monografie [3] (o Německé univerzitě 
s. 253–289) a přehledová práce o sudetském školství [4] doplněná stručnou historií Německé 
univerzity v Praze. Z novějších prací je nutno upozornit zejména na monografii [2] (především 
kapitoly: A. Míšková: Německá univerzita (s. 181–211), Německá univerzita za druhé světové války 
(s. 213–231)).

výuka matematiky na německé univerzitě.indd   7 13.06.16   10:02



Předmluva

školy a vědy do roku 19184 a některé spolkové aktivity.5 V posledních letech 
se díky rozsáhlé česko -německé spolupráci badatelský zájem soustředil přede-
vším na období těsně před druhou světovou válkou a vlastní válečné období.6 
Podrobnější a komplexnější studie, které by analyzovaly vývoj jednotlivých fa-
kult Německé univerzity v Praze, jsou zcela ojedinělé. Stejně tak (až na čestné 
výjimky) chybí rozsáhlejší práce, které by postihovaly a zasvěceně hodnotily 
vývoj a úroveň vědeckého výzkumu v jednotlivých disciplínách a oborech 
a pokusily se výsledky německých vědců zařadit do kontextu vývoje světové 
či alespoň evropské vědy. Tato problematika totiž předpokládá vytvoření 
větších odborných týmů, zajištění vhodných podmínek pro jejich náročnou 
práci a podporu dlouhodobými mezioborovými a mezinárodními projekty.

O Německé univerzitě v Praze existují kvalitní, více či méně podrobné a roz-
sáhlé práce pojednávající o dílčím rozvoji oborů (lékařství,7 germanistika,8 
slavistika,9 indologie,10 historie,11 slovanská studia,12 teologie,13 právo,14 

4 Viz např. kolektivní práce [5] pojednávající o vývoji vědy na našem území od vzniku Univerzity 
Karlovy až do počátku 20. století, monografie [6], resp. článek [1] mapující historii Německé 
univerzity v Praze a studie [7] obsahující nevelké torzo univerzitních dějin vydané u příležitosti 
600. výročí Univerzity Karlovy, které vzniklo jako výsledek válečného pokusu o sepsání velkých 
dějin pražské univerzity.

5 Jednou z prvních studií o historii německého studentského spolku Lese ‑ und Redehalle der 
deu tschen Studenten in Prag byla diplomová práce A. Slavíčka z roku 1975 (viz [15]), která 
zůstala pouze ve strojopise. V osmdesátých letech 20. století bylo publikováno několik studií 
o vývoji Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (např. [8], [9] a [10]), 
tj. o historii nejvýznamnější německé vědecké společnosti nepřetržitě působící na našem území 
déle než padesát let. Od počátku devadesátých let se obdobnou problematikou zabývali například 
A. Míšková, M. Neumüller a J. Pešek (viz např. [11], [12], [13] a [14]), kteří využili zpřístupnění 
dříve nedostupných a nezpracovaných archivních pramenů.

6 V německé historiografii se hlubší zájem o vývoj univerzit a univerzitního života v tzv. „třetí říši“ 
poprvé objevil v polovině osmdesátých let 20. století (viz např. [17] a [24]), zesílil na počátku 
devadesátých let 20. století (viz např. [16]) a nejnověji se projevil v prvním desetiletí 21. století 
(viz např. [19]). V české historiografii první články s podobnou tematikou vznikly již v šedesátých 
letech 20. století (viz např. [18] a [25]), dále pak v osmdesátých letech (viz [23]) a nejnověji na 
počátku 21. století (viz např. [21] a [22]). Na rozsáhlejší monografii si však český čtenář musel 
počkat až do počátku 21. století (viz [20]).

7 Historii Lékařské fakulty Německé univerzity v Praze, výuce a vědecké práci na ní byla v našich 
zemích věnována poměrně velká pozornost, a tak vznikla řada velmi kvalitních studií (viz 
např. [26], [32], [33], [46], [47], [48] a [55]).

8 O historii germanistiky na Německé univerzitě nejnověji pojednávají např. práce [29], [30] a [34].
9 Slavistická studia na Německé univerzitě přibližují monografie [34] a [55] a série článků [49], [50] 

a [51].
10 Historii pražských německých indologických studií popisuje článek [53].
11 Stěžejní výsledky historického bádání na Německé univerzitě v Praze a životní osudy vybraných 

historiků osvětlují např. práce [27], [29], [34], [39] a [41].
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 chemie15), o životě a díle některých osobností (ať již ve12131415 formě samostat-
ných monografií, konferenčních příspěvků, biografických slovníků nebo 
přehledů).16 Řadu dílčích informací o jednotlivých profesorech a vědcích, 
jejich životních osudech, pedagogické a výzkumné práci, resp. o historii někte-
rých oborů lze vyhledat v biografických monografiích, přehledových statích, 
vzpomínkových článcích, nekrolozích či publikacích věnovaných historii škol 
a spolků. Základním, neopominutelným a nedocenitelným pramenem jsou 
především archivní materiály uložené v různých fondech Archivu Univerzi-
ty Karlovy v Praze, Archivu Českého vysokého učení technického v Praze, 
Národního Archivu České republiky (Praha), Archivu Akademie věd České 
republiky (Praha), Archivu bezpečnostních složek (Praha), Österreichisches 
Staats archiv (Vídeň), Bundesarchiv (Berlín) a v unikátní sbírce Society for 
the Protection of Science and Learning, která je uložena v Department of 
Special Collections, Radcliffe Science Library, Bodleian Library, Oxford. 
Důležitým zdrojem poskytujícím osobité a neotřelé pohledy a názory na 
život, pedagogické působení a vědu samotnou, činnost vysokých škol a ak-
tivity vědeckých spolků jsou paměti jednotlivých „aktérů“,17 u nichž je však 
nutno mít na zřeteli, že mohou být (a také místy jsou) subjektivně laděné, 
problematická období mohou úmyslně zamlžovat, mohou se o nich zmiňovat 
jen velmi stručně nebo se jim mohou zcela vyhýbat.

Životní osudy, odborné, pedagogické, popularizační a spolkové aktivity 
některých českých matematiků, profesorů matematiky na našich vysokých 
školách, byly v odborných, historických, politických, kulturních a sociálních 
souvislostech komplexně analyzovány v monografiích vydávaných od druhé 
poloviny devadesátých let 20. století v edici Dějiny matematiky.18 O někte-
rých specifických aspektech vývoje české matematické komunity a o rozvoji 
některých matematických oborů pojednala v posledních dvou desetiletích 
řada kratších i delších studií a také několik monografií.19 Teprve v několika 
málo posledních letech česká historie matematiky zaměřila svoji pozornost 

12 Slovanskému výzkumu ovlivněnému fašistickými idejemi se věnují práce [37] a [52].
13 Dějiny Teologické fakulty Německé univerzity v Praze zachycují práce [31], [35] a [36].
14 O životních osudech a díle předních osobností německé právnické vědy se lze dočíst 

např. v pracích [28], [38] a [40].
15 Chemie se pokusila alespoň částečně zhodnotit přínos vybraných německých chemiků k rozvoji 

chemického výzkumu v našich zemích (viz např. studie [42], [43], [44] a [45]).
16 Viz např. [56], [57], [58], [59], [60] a [61].
17 Viz např. [62], [63], [64] a [65].
18 Viz např. [67], [68], [70], [74], [84], [87], [91] a [93].
19 Viz např. [69], [71], [72], [75], [85] a [88].

/9/
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i na jednotlivé osobnosti pražské německé matematické komunity.20 Výuku 
matematiky a aktivity matematiků na německé technice v Brně podrobně 
popsala jediná česká práce.21

Podobná problematika byla a je zpracovávána i v zahraničí. Personální 
obsazení matematických ústavů a institutů, stolic, resp. kateder matematiky, 
vývoj výuky matematiky a matematického výzkumu na předních německých 
a rakouských univerzitách a technikách a proměny institutů a akademií, ma-
tematických spolků a společností byly v šedesátých až devadesátých letech 
20. století námětem několika prací,22 které se snažily zachytit různé vývojové 
trendy, avšak obvykle se vyhýbaly podrobnějšímu hodnocení předválečného 
a válečného období. Změna nastala až od počátku devadesátých let 20. století, 
kdy se začaly objevovat práce otevřeně se vyjadřující i k matematice a aktivitám 
matematiků v nacistické éře.23 Teprve na konci osmdesátých let 20. století ně-
mečtí historici matematiky otevřeli oficiální, soukromé i rodinné archivy, kolek-
ce, sbírky a pozůstalosti a s nimi i bolestnou a smutnou otázku nacistické per-
zekuce a likvidace židovských matematiků, resp. otázku jejich komplikované 
cesty do bezpečné emigrace. Tato problematika se na přelomu 20. a 21. století 
stala dominantní tematikou nejen německé historie matematiky.24

Předkládaná práce přináší podrobný popis a první ucelenou analýzu rozvoje 
vědecké práce v matematice na Německé univerzitě v Praze a vývoje vyučování 
matematice v letech 1882 až 1945, tj. od jejího vzniku až po její zánik. Zapl-
ňuje tak mezeru v dostupné literatuře, neboť pražské německé matematické 
komunitě až na několik biografických monografií nebyla dosud věnována 
žádná práce většího rozsahu.25 Klade si též za cíl alespoň částečně splatit 
dluh německým matematikům, jejichž jména u nás jsou skoro zapomenuta, 
ačkoliv výsledky jejich práce byly významné a v některých případech jsou 
živé dodnes. Současně chce představit a přiblížit základní archivní prameny, 
naznačit rozsah jejich zachování a jejich obsah, analyzovat informace v nich 
obsažené a nastínit možnosti jejich dalšího využití.

20 Viz např. [73], [76] a [86].
21 Viz [100].
22 Viz např. [79], [81], [82] a [92].
23 Viz např. [89], [90], [94], [98], [101] a [102].
24 Viz např. [66], [77], [78], [80], [83], [95], [96], [97] a [99].
25 V několika článcích a monografiích (viz seznam literatury uvedené v závěru této monografie) byly 

stručně popsány životní osudy některých matematiků (např. L. Berwald, K. Bobek, W. Fröhlich, 
G. K. E. Gentzen, G. H. W. Kowalewski, H. Löwig, K. Löwner, E. Mohr, W. H. H. Petersson, 
G. A. Pick, H. J. A. Rohrbach), nejdůležitější výsledky jejich práce a některé události spojené 
s obsazováním stolic či proměnou výuky.

/10/
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Na základě studia dochovaných archivních pramenů dostupných u nás 
i v zahraničí, původních odborných časopiseckých prací, vybraných učebnic 
a monografií a rozmanité sekundární literatury se snaží objasnit postavení 
německé matematické komunity v českých zemích, resp. ve střední Evropě, 
zachytit její specifika vyplývající z pražského „genia loci“ a popsat její přínos 
k rozvoji vědy, naznačit její provázanost s okolním německým vědeckým 
světem a ukázat její vztahy k našim i zahraničním odborným spolkům a spo-
lečnostem.

V historickém, politickém i odborném kontextu si všímá lidských a odbor-
ných osudů jednotlivých aktérů. Dokumentuje vývoj personálního obsazení 
„matematických stolic“ a proměny pedagogického sboru. Na základě rozsáhlé 
faktografie poprvé přehledně charakterizuje změny obsahu a rozsahu vyučo-
vaných předmětů, důvody vypisování výběrových přednášek, seminářů a pro-
seminářů a nastiňuje základní příčiny nezbytných úprav výuky. Připomíná 
i vlastní vývoj vědecké výchovy (např. úpravy podmínek studia a „státních“ 
zkoušek, podmínky udělení doktorátů a habilitací, odborná i procesní nároč-
nost jednotlivých řízení, struktura a náročnost zkoušek učitelské způsobilos-
ti). Poskytuje první souborný přehled o všech doktorských a habilitačních 
řízeních z matematiky a základní přehled takřka o všech zkouškách učitelské 
způsobilosti z matematiky konaných na Německé univerzitě v Praze v letech 
1882 až 1945. Poprvé detailně mapuje vznik, vývoj a zánik netradičního a dnes 
zapomenutého německého matematického spolku Mathematische Kränzchen in 
Prag, který působil v Praze v letech 1913 až 1934. Jeho činnost začleňuje do 
kontextu rozvoje světové matematiky a ukazuje, jak vysokou odbornou úro-
veň měl a jak takřka okamžitě reagoval na nejnovější poznatky a výzkumné 
trendy. Poukazuje také na vztah slavného a známého přírodovědného spolku 
Deutscher naturwissenschaftlich ‑medizinischer Verein für Böhmen – „Lotos“ in Prag k mate-
matice a zmiňuje též přínos spolku Deutsche physikalisch ‑mathematische Gesellschaft 
in Prag k pořádání matematických přednášek, které se konaly v Praze v jeho 
rámci v letech 1934 až 1937.

V závěru práce jsou připojeny vzpomínky několika univerzitních pedagogů 
a bývalých studentů, které přibližují a dokreslují atmosféru nejen německé 
matematické komunity první poloviny 20. století.

Předkládaná kniha vznikala v letech 2013 až 2015 na Katedře didaktiky 
matematiky Matematicko -fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na 
Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní Českého vysokého učení 
technického v Praze. Vychází však z mnohaletého výzkumu vývoje matema-
tické komunity v našich zemích. Je založena na extenzivním studiu pramenů 
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Předmluva

dochovaných v našich i zahraničních archivech, na studiu pamětí a vzpomínek 
zúčastněných osobností a na analýze četných odborných materiálů (původní 
časopisecké články, monografie a učebnice, habilitace, disertace, doklady 
o zkouškách učitelské způsobilosti, zápisy ze zasedání profesorských sborů 
a zápisy ze schůzí vědeckých spolků). Nepřináší jen pouhý popis proměn ma-
tematiky a výuky matematice na Německé univerzitě v Praze, nýbrž se pokouší 
o hlubší zachycení vývoje vědeckých a pedagogických aktivit v období více 
než šedesátileté historie univerzity, a to v dobách vzniku, relativního rozkvětu 
i úpadku. Vyzdvihuje a do širších souvislostí zařazuje vědecké zásluhy němec-
kých matematiků působících v Praze, zásluhy dodnes oceňované mezinárodní 
komunitou díky dopadu jejich výsledků na moderní matematiku.

Příprava této knihy znamenala do jisté míry průkopnickou práci, neboť 
v naší matematické komunitě byly o Německé univerzitě v Praze, vědecké 
a učitelské práci matematiků na ní působících známy jen útržkovité, různě 
roztříštěné a zkreslené informace. Předkládaná kniha otevírá historikům, 
matematikům i širší veřejnosti prostor pro další studium specifik pražské 
německé matematické komunity a především pro analýzu předválečné spolu-
práce a kolegiální symbiózy české a německé matematické komunity, kterou 
zničila až nacistická perzekuce, okupace a válka.

Děkuji všem kolegům a přátelům, kteří se mnou v uplynulých letech dis-
kutovali o matematicích a matematice na Německé univerzitě v Praze. 
Z těchto rozhovorů vyplynula řada cenných a inspirativních podnětů a ná-
mětů. Můj velký dík patří především Jindřichu Bečvářovi a Ivanu Netukovi 
z Matematicko -fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří pečlivě 
pročetli celý rukopis a přispěli tak k dokončení monografie. Jejich zájem 
o studovanou problematiku a neustálá podpora mi dávaly energii potřeb-
nou k dalšímu hledání pramenů, jejich studiu a analyzování a především 
k sepisování výsledků.

Dále děkuji Janu Škodovi z Archivu hlavního města Prahy, Vlastě Měšťán-
kové z Národního Archivu České republiky v Praze, Janě Ratajové, Zdeňku 
Poustovi a Aleně Homolkové z Archivu Univerzity Karlovy v Praze, Haně 
Kábové z Archivu Akademie věd České republiky, Janě Matoušové ze Základ-
ní knihovny Akademie věd České republiky a Marii Škvainové z Knihovny 
Matematického ústavu Akademie věd České republiky za pomoc při téměř 
detektivním pátrání po archivních fondech a knižních materiálech.

Je mou milou povinností poděkovat také Ivanu Netukovi, Jaroslavu 
Horovi z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Milanu 
V. Šimůnkovi z Kabinetu dějin Akademie věd České republiky, recenzentům 
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monografie, kteří svými náměty a připomínkami přispěli k jejím závěrečným 
úpravám.

Při práci byly využity zejména materiály z následujících institucí:26 Archiv 
Univerzity Karlovy v Praze, Archiv Českého vysokého učení technického 
v Praze, Archiv Akademie věd České republiky v Praze, Národní archiv 
České republiky v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Národní knihovna 
České republiky v Praze, Knihovna Matematicko -fyzikální fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze, Knihovna Matematického ústavu Akademie věd České 
republiky v Praze, Základní knihovna Akademie věd České republiky v Praze 
a Bundesarchiv v Berlíně.

Martina Bečvářová

26  V citovaných materiálech je důsledně ponechána původní jazyková podoba.
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