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47JOSEF FINGER(1841 { 1925)Josef Finger byl z hlediska matematicko-fyzikálního nejvýznamnìj¹ím zeètveøice zakladatelù Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky. Bylhlavnì fyzikem, pùsobil nejprve jako støedo¹kolský uèitel, potom jako profesormechaniky a gra�cké statiky na vídeòské technice.1Studium, Spolek, JednotaJosef Finger se narodil 1. ledna 1841 v Plzni jako syn krejèího Josefa Fingeraa Al¾bìty rozené Schnepfové.2Studoval zde na gymnáziu, v osmém roèníku byl druhý ve tøídì ze 14(resp. 13) studentù. Ve v¹ech pøedmìtech mìl výborný prospìch, vynikalpozorností a pílí; kromì povinných pøedmìtù studoval fyziku, nìmèinu, èe¹tinua �lozo�ckou propedeutiku. Jako nemajetný byl osvobozen od ¹kolného; od28. èervna 1856 pobíral stipendium 80 zlatých. Dne 5. srpna 1859 slo¾ilmaturitní zkou¹ku.3 V dobì studia na gymnáziu obdr¾el cenu sibiòskéhokalendáøe za øe¹ení matematické úlohy.4V roce 1859 se zapsal na �lozo�ckou fakultu pra¾ské univerzity, kde sevìnoval hlavnì studiu fyziky, matematiky a chemie (profesoøi J. F. Kulik,V. Matzka, V. Pierre, J. Böhm, A. Reuss, F. Rochleder a J. Lerch). Nav¹tìvovalv¹ak i pøedná¹ky z �lozo�e a pedagogiky (profesoøi J. H. Löwe, R. Zimmermann,J. Padlesak a W. Kaulich), historie (profesor K. Höer) a nìmecké literatury(profesor J. N. Kelle). Na univerzitì se hlásil k èeské národnosti.5 Po celou dobustudia pobíral státní stipendium 33 zlatých a 60 krejcarù.6 Studium ukonèilv zimním semestru 1862/63.V letním semestru 1861/62 se Josef Finger aktivnì podílel na zalo¾ení aèinnosti Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky. Stal se jeho prvním1 Fingerovo jméno nese jedna z ulic 10. vídeòského okresu; nachází se v blízkosti FavoritenBergu.2 Viz matrika narozených øímsko-katolické fary Plzeò, svazek 14, str. 155, Státní oblastníarchív Plzeò. Fingerovo jméno bylo zapsáno latinsky jako Josephus Finger; jeho otcem bylJozef Finger, mistr krejèovský v Plzni è. 71 (syn Jozefa Fingera, mistra krejèovského v Plzniè. 64, a Therezye rozené Kiel ze Staòkova è. 51), jeho matkou byla Al¾bìta (dcera VáclavaSchnepfa, invalidy v Plzni è. 71, a Anny rozené Hegner z Chrástu è. 43). Kmotry byli man¾eléJozef a Magdalena Struskovi, mì¹»ané v Plzni.3 Viz hlavní katalog plzeòského gymnázia 1859, Archív mìsta Plznì, inv. è. 9635, sign.13 c 15. Osvobození od ¹kolného viz naøízení è. 1066 z 28. dubna 1852, stipendium udìlenorozhodnutím è. 30 953.4 Kalendáø pro støedo¹kolské studenty vydaný Rosciem v roce 1859 v Sibini v Sedmihrad-sku (nyní v Rumunsku).5 Viz katalogy posluchaèù �lozo�cké fakulty pra¾ské university 1859{1863, Archív UK; jezde zaznamenáno, ¾e Fingerùv otec v dobì jeho studia ji¾ ne¾il a ¾e koncem ¾ivota pracovaljako pekaø.6 Stále podle vý¹e uvedeného rozhodnutí è. 30 953 z roku 1856.



48jednatelem{tajemníkem. Dne 8. kvìtna 1862 zaznìla ve Spolku jeho jedinápøedná¹ka Über die allgemeinen Kennzeichen der Theilbarkeit der Zahlen.V roce 1862 svoji èinnost ve studentském Spolku øádnì ukonèil, nebo» pøestalbýt studentem. V následujícím roce (od 30. øíjna) se po zmìnì spolkovýchstanov stal jeho prvním dopisujícím èlenem; po celou dobu existence Spolkus ním udr¾oval kontakt. Dne 25. bøezna 1870 byl jmenován èestným èlenemJednoty èeských mathematikù, 8. kvìtna 1870 se stal jejím zakládajícím èlenem.Èinnosti Jednoty se pøíli¹ neúèastnil, udr¾oval v¹ak s jejími èleny styky a¾ dokonce ¾ivota.7Poèátky pedagogické dráhyOd roku 1863 do roku 1865 pùsobil Finger jako soukromý domácí uèitel.Dne 5. èervence 1865 pøiznala c. k. zku¹ební komise pro kandidáty uèitelstvína støedních ¹kolách Fingerovi zpùsobilost k vyuèování matematice na vy¹¹ímgymnáziu a k vyuèování fyzice na ni¾¹ím gymnáziu a to v èeském i nìmeckémjazyce.8Dne 1. øíjna 1865 byl Finger jmenován suplujícím uèitelem matematikya fyziky na vy¹¹í reálce v Lokti. V této funkci byl potvrzen dne 20. listopadu1865, dne 4. srpna 1866 byl jmenován øádným uèitelem.9 Ihned po svémjmenování se stal správcem fyzikálního kabinetu.V dobì svého pùsobení na gymnáziu v Lokti slo¾il doplòující zkou¹kuuèitelské zpùsobilosti z fyziky pro vy¹¹í gymnázia. ®ádost o pøezkou¹eníadresoval dne 15. prosince 1866 c. k. ministerstvu kultu a vyuèování a dne20. prosince 1866 státní zku¹ební komisi. Souèasnì po¾ádal o prominutí domácípísemné práce. Svoji prosbu zdùvodnil takto:Pøi zkou¹ce v minulém roce vykonané dostal podepsaný pro domácí prácinásledující fyzikální téma: þvysvìtlit podle vlnové teorie úkazy dvojlomu apolarizace svìtla se zvlá¹tním zøetelem na ty, které se ukazují v dvojrovinnýchdeskách krystalizujícího prostøedíÿ, téma, které rozhodnì patøí do oboru vy¹¹ífyziky na vy¹¹ím gymnáziu. Zpracování bylo hodnoceno jako velmi dobré, jakukazuje vysvìdèení o zkou¹ce od gymnaziální zku¹ební komise v Praze dne5. 7. 1865 è. 522. Proto¾e podepsaný touto prací ji¾ prokázal svoji zpùsobilostk vypracování vìt¹ího elaborátu v oboru fyziky, vìøí a chová nadìji, ¾e mu slavnákomise dobrotivì domácí práci promine.Ostatnì oddaný podepsaný je ve své funkci uèitele na vy¹¹í reálce v Loktitak zamìstnán a ve svém nynìj¹ím bydli¹ti tak vzdálen od vhodných vìdeckýchpomùcek, ¾e by mu bylo nejvý¹ obtí¾né dodat ¾ádanou práci z fyziky, která bymìla vìt¹í rozsah.107 Jednotì napø. blahopøál roku 1912 k 50. výroèí vzniku Spolku (viz [3], str. 63).8 Ve¹keré materiály o prùbìhu zkou¹ky uèitelské zpùsobilosti se ztratily.9 Dekrety è. 62 235 a è. 57 65 C. U.10 Pøeklad èásti Fingerova nìmecky psaného dopisu z 20. prosince 1866, Archív UK,kartón ZKG è. 4.



49Dne 1. února 1867 c. k. ministerstvo kultu a vyuèování na základì dobrozdánípra¾ské univerzity Fingerovi domácí práci prominulo.11 Tuto zprávu mu9. února oznámil profesor W. Volkmann spolu s rozhodnutím profesorskéhosboru, které mu umo¾nilo slo¾it klauzurní práci a ústní zkou¹ku v letnímsemestru 1867/68. Finger se v¹ak na zkou¹ku nedostavil; svoji nepøítomnostomluvil dne 8. èervna 1868, odvolal se na nároènost svého povolání (na loketskéreálce prý v té dobì chybìli dva øádní profesoøi). Ani na druhou výzvu seke zkou¹ce v zimním semestru 1868/69 nedostavil, pouze se písemnì omluvil.To v¹ak ji¾ c. k. zku¹ební komise nepøijala. Proto¾e se ke zkou¹ce dvakrátnedostavil, propadlo rozhodnutí o prominutí domácí práce. Finger v¹ak vyu¾ildal¹í mo¾nosti, aby si ulehèil zkou¹ku | místo domácí práce odevzdal své dvìpublikace [F1] a [F2], které byly profesorem E. Machem uznány za dostateèné.Dne 28. ledna 1869 profesor Volkmann Fingera vyzval, aby se dostavil k sepsáníklauzurní práce a slo¾ení ústní zkou¹ky:. . . dvì Vámi dodaná pojednání byla uznána jako platná za domácí práci vesmyslu x 15.4 zákona; zatímco se Vám to oznamuje, jste naléhavì vyzýván,abyste se pøi pøí¹tím zku¹ebním termínu dostavil, jinak byste si musel pøísnénásledky své absence sám pøipsat.12Na poèátku léta 1869 se Finger skuteènì ke zkou¹ce dostavil. Dne 9. èervnastanovil profesor E. Mach téma klauzurní písemné práce: Uvést zákony o prou-dìní v trubicích. Jakou analogii nabízí proudìní kapalin a proudìní elektøiny ?O ètyøi dny pozdìji E. Mach zhodnotil Fingerovu práci takto:Kandidát správnì odvodil rovnice proudìní tekutin a Ohmovy rovnice proproudìní elektøiny. Také vzájemné analogie byly dobøe i kdy¾ ne úplnì pro-vedeny. Proto¾e kandidát Kirchho�ovo pojetí pohybu elektøiny vùbec neuvedl,bude muset teprve ústní zkou¹ka rozhodnout, zda je mu toto pojetí známé.13Dne 15. èervna se Finger pøed komisí, kterou tvoøili profesoøi E. Mach,V. Matzka, W. Volkmann a J. N. Kelle, podrobil ústní zkou¹ce z fyziky. Jejíprùbìh zhodnotil E. Mach takto:Kandidát správnì uvedl Ohmovu úvahu o proudìní elektøiny, u modi�kacíKirchho�ových v¹ak nebyla úplnì jasná. Kirchho�ovy zákony o vìtvení proudubyly správnì uvedeny a vy¹etøení odporu vedení podle Wheatstona hbitì prove-deno. Se stejnou rychlostí odpovìdìl kandidát na nìkteré otázky z vy¹¹í fyzikyo akustice.14Vzhledem k nìkolikaleté uèitelské praxi byla Fingerovi prominuta pøedná¹kana zkou¹ku. Na základì výsledku ústní zkou¹ky získal dne 30. èervna 1869zpùsobilost k vyuèování fyzice na vy¹¹ím gymnáziu a to v obou zemskýchjazycích.1511 Rozhodnutím è. 794/C. U.12 Pøeklad èásti Volkmannova nìmecky psaného dopisu z 28. ledna 1869, Archív UK,kartón ZKG è. 4.13 Pøeklad nìmecky psaného Machova hodnocení z 13. èervna 1869, tamté¾.14 Pøeklad Machova hodnocení z 15. èervna 1869, tamté¾.15 Fingerova ¾ádost o zkou¹ku uèitelské zpùsobilosti, pøíslu¹ná korespondence, hodnocenídomácí práce, klauzurní práce a ústní zkou¹ky jsou ulo¾eny v Archívu UK, kartón ZKG è. 4.



50 Od roku 1869 byl øádným profesorem. Ve výroèních zprávách loketské reálkypublikoval práce [F1] { [F4].Od 11. èervna 1870 Finger pùsobil jako øádný profesor matematiky a fyzikyna vy¹¹í státní reálce v Lublani, kde setrval a¾ do roku 1874; vyuèovalmatematice a fyzice takøka ve v¹ech tøídách. Ve výroèních zprávách publikovalsvé èlánky [F5] { [F9], spravoval fyzikální kabinet. V Lublani byl jmenovánèlenem místního musea. Dne 28. èervence 1874 se stal øádným profesorem nastátním gymnáziu v Hernals v 17. vídeòském okresu. Od 29. èervence 1876 uèilmatematice a fyzice na vy¹¹í reálce v Leopoldstadtu ve Vídni. V letech 1873 {1875 publikoval práce [F10] { [F12].DoktorátNa pra¾ské �lozo�cké fakultì slo¾il Josef Finger 2. srpna 1871 rigoróznízkou¹ku z matematiky s prospìchem valde bene, tj. velmi dobøe.Dne 20. bøezna 1874 po¾ádal profesorský sbor pra¾ské �lozo�cké fakulty,aby mohl v souladu se znìním nového zákona o doktorátech získat doktorátpodle pøechodných opatøení16 platných do konce roku 1874, tj. na základìdvou rigorózních zkou¹ek a nìkolika pojednání; zapoèítávaly se v¹echny døíveslo¾ené rigorózní zkou¹ky. Souèasnì pøedlo¾il své práce [F1] { [F10], po¾ádalo jejich zhodnocení a v pøípadì, ¾e práce budou dostaèující k získání doktorátu,prosil o stanovení termínu chybìjící rigorózní zkou¹ky z �lozo�e. Vzhledemk nákladnosti cesty z Lublanì do Prahy a vzhledem ke své uèitelské profesipo¾ádal o vypsání termínu zkou¹ky na poèátek prázdnin, tj. na konec èervencenebo poèátek srpna.Dne 28. dubna 1874 Fingerovy práce zhodnotil profesor F. Lippich adoporuèil jeho pøipu¹tìní ke zbývající rigorózní zkou¹ce. Finger v¹ak nakoneczkou¹ku v Praze neskládal. Dne 11. ledna 1875 napsal dìkanátu �lozo�ckéfakulty pra¾ské univerzity, ¾e mu c. k. ministerstvo kultu a vyuèování povolilona základì souhlasu pra¾ské univerzity slo¾it chybìjící zkou¹ku z �lozo�ena vídeòské univerzitì. Souèasnì poprosil o zaslání pøíslu¹ných materiálù(vysvìdèení o vykonané rigorózní zkou¹ce z matematiky, svá pojednání, kterápra¾ské univerzitì dodal, a doporuèení k vykonání chybìjící zkou¹ky); tìmitomateriály podmiòoval dìkan vídeòské �lozo�cké fakulty profesorW. Hartel svùjsouhlas s konáním rigorózní zkou¹ky z �lozo�e. Dne 21. ledna 1875 dìkanátpra¾ské �lozo�cké fakulty po¾adované materiály do Vídnì zaslal.17Dne 17. bøezna 1875 Finger koneènì doktorát �lozo�e na �lozo�cké fakultìvídeòské univerzity získal.1816 16. a 17. paragraf zákona o doktorátech z 15. 4. 1872.17 Ve¹keré materiály týkající se Fingerovy cesty k dosa¾ení doktorátu (jeho dopisyz 20. 3. 1874 a 11. 1. 1875, Lippichùv posudek z 28. 4. 1874 a koncept dopisu dìkanátu�lozo�cké fakulty v Praze z 21. 1. 1875) jsou ulo¾eny v Archívu UK, fond FF Prof. kolegium,Zkou¹ky 1849{1882, kartón è. 8.18 Viz doktoráty �lozo�cké fakulty vídeòské univerzity, Archív vídeòské univerzity.



51Kariéra vysoko¹kolského uèiteleV roce 1876 se Finger habilitoval na vídeòské univerzitì pro analytickoumechaniku. Jako soukromý docent byl potvrzen c. k. ministerstvem kultu avyuèování dne 23. bøezna 1876.19 Od letního semestru 1876 zaèal na vídeòskéuniverzitì pøedná¹et; pùsobil zde a¾ do letního semestru 1890.Dne 7. øíjna 1878 byl Finger jmenován mimoøádným profesorem èistémechaniky a gra�cké statiky na vídeòské technice (Technische Hochschule)s tím, ¾e pøevezme i pøedná¹ky o encyklopedii mechaniky a nauce o strojích prochemickou odbornou ¹kolu (Chemische Fachschule) a v pøípadì potøeby (pøivelkém poètu posluchaèù) bude konat i paralelní pøedná¹ky z tìchto pøedmìtù.Finger skuteènì v¹echny tyto obsáhlé povinnosti pøevzal.Dne 2. èervence 1884 byl na vídeòské technice jmenován øádným profesoremèisté mechaniky a gra�cké statiky. V letech 1888{1890 byl dìkanem chemickéodborné ¹koly, v letech 1895{1901 dìkanem v¹eobecného oddìlení (AllgemeineAbtheilung) a koneènì v letech 1901{1904 dìkanem ¹koly pozemního stavitelství(Hochbauschule).Ve ¹kolním roce 1890/91 byl Finger rektorem techniky. Dne 14. øíjna 1890pøednesl svoji inauguraèní øeè, ve které ob¹írnì pojednal o vzniku a vývojivídeòské techniky, která v roce 1890 slavila 75. výroèí svého zalo¾ení.20 Odroku 1901 vedl katedru èisté mechaniky.V dobì svého pùsobení na vídeòské univerzitì a technice publikoval Fingerpráce [F13] { [F29]; pøitom [F19] je velmi obsáhlá uèebnice mechaniky, kterávy¹la ve tøech vydáních (1884{1886, 1901, 1911).V roce 1888 se stal èlenem Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldinain Halle. V roce 1904 byl jmenován dvorním radou. Byl té¾ komturem øáducísaøe Franti¹ka Josefa I. a rytíøem øádu ¾elezné koruny III. tøídy.Bìhem svého pùsobení na technice zasedal Finger v øadì komisí, aktivnìse podílel na èinnosti ¹koly. V roce 1880 se zapojil do diskuse o udìlovánídoktorátù technických vìd. Po¾adoval, aby diplomovaní technici mìli stejnápráva jako absolventi univerzit a aby ti, kteøí slo¾ili odbornou zkou¹ku natechnické vysoké ¹kole, mohli získat doktorský titul. Do roku 1901 Fingerzasedal v knihovní komisi, zaslou¾il se o rozvoj ¹kolní knihovny. V roce 1905 sestal protektorem prvního matematického studentského spolku Mathematisch-naturwissenschaftliche Verein an der Technischen Hochschule in Wien, kterýbyl právì zalo¾en a jeho¾ cílem bylo podporovat pøedná¹kovou a publikaèníèinnost studentù v matematice a pøírodních vìdách.21 Je pravdìpodobné, ¾eFinger výraznì ovlivòoval èinnost tohoto studentského matematického spolku.19 Viz Personalia vídeòské �lozo�cké fakulty, Archív vídeòské univerzity.20 Tato øeè vy¹la ve zkrácené podobì jako [F21].21 Byl to první studentský matematický spolek ve Vídni. Poznamenejme, ¾e se v roce1862 pokusili studenti chemie zalo¾it na vídeòské technice spolek, který by se scházel jednoutýdnì k vìdeckým rozpravám a pøedná¹kám; jeho cílem mìlo být dal¹í vzdìlávání chemikù.Dne 12. 4. 1862 v¹ak místodr¾itelství Dolního Rakouska ¾ádost zamítlo, nebo» technika sezalo¾ením spolku nesouhlasila. V roce 1866 se ètyøi studenti (E. Mach, E. Meissel, C. Reichela F. Schwackhöfer) pokusili znovu zalo¾it spolek, který mìl vzájemným spolupùsobením



52Intenzívnì se zabýval i problémy rakouských støedních ¹kol. V letech 1887{1898byl èlenem zemské ¹kolní rady pro Dolní Rakousko a v letech 1898{1906 èlenemrakouského patentního úøadu.Josef Finger mìl patrnì i výrazné sociální cítìní. Zastupoval toti¾ technikuv øadì sociálních a humanitárních komisí. Od svého pøíchodu na ¹kolu zasedalv komitétu pro studentský konvikt, který vznikl 3. dubna 1874; jeho hlavnímcílem bylo poskytovat nemajetným studentùm bezplatné obìdy. Dále pùsobil vesprávìRudol�na| studentského domova (koleje), který poskytoval sedmdesátinemajetným studentùm techniky bezplatné bydlení a ve¹keré zaopatøení pocelou dobu studia. Anga¾oval se i v èinnosti menzy (Mensa), která pøipravovalalevné obìdy studentùm a asistentùm.Na technice Finger pùsobil a¾ do roku 1910/11, kdy byl v sedmdesáti letechpenzionován. Jeho pøedná¹ky pøevzal F. Jung.22Konec ¾ivotaPo svém penzionování v roce 1911 ode¹el Finger z Vídnì do St. Georgenuim Attergau, do letoviska, které le¾í blízko jezera Attersee v Horním Rakousku.V roce 1916 byl jmenován èestným doktorem technických vìd.Dne 2. listopadu 1912 zaslal Finger Jednotì èeských mathematikù u pøíle¾i-tosti oslav padesátého výroèí jejího vzniku pozdravný dopis, ve kterém mimojiné napsal:Arci» netu¹il pøed padesáti lety ¾ádný z nás zakladatelù spolku ani ve snách,¾e z nepatrného semínka, kterého jsme tehdy kladli do pùdy vìdecké, vzrosteonen krásný, onen mohutný strom, jeho¾ skvostné plody jsou ku slávì národaèeského.23Roku 1923 se obrátil na výbor Jednoty èeskoslovenských mathematikù afysikù a nabídl k odkoupení svoji odbornou knihovnu. Jednota ji skuteènìzakoupila a v následujícím roce roztøídila; duplikáty vìnovala do knihovnybrnìnské poboèky.24povzbudit èilé úsilí pro vìdecké studium mezi posluchaèi chemické technické odborné ¹koly.Dne 6. 3. 1867 byly schváleny jeho spolkové stanovy. V roce 1873 byl na technice zalo¾endal¹í studentský spolek, Naturwissenschaftliche Verein an der k. k. Technischen Hochschulein Wien, který po jedenácti letech zanikl pro nezájem studentù. V roce 1897 zalo¾ili natechnice svùj první spolek posluchaèi stavebního in¾enýrství a architektury pod názvem DerBaukonstrukteur, který se v roce 1911 spojil se spolkem architektù nazvaným AkademischeArchitektenverein, který vznikl ve ¹kolním roce 1906/07. Je tedy patrné, ¾e zalo¾ení pra¾skéhoSpolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky a fysiky byla událost, která výraznì pøedbìhladobu.22 Viz Personalia vídeòské techniky, osobní fond Josef Finger, Archív vídeòské techniky;viz té¾ Die k. k. Technische Hochschule in Wien 1815{1915, Gedenkschrift herausgegebenvon Professorenkollegium redigiert von Hofrat Prof. Dr. Joseph Neuwirth, Wien 1915,700 stran.23 Viz Pùlstoleté jubileum Jednoty èeských mathematikù a fysikù v Praze, Praha 1913,str. 21.24 Viz Výroèní zpráva JÈMF za správní rok 1922{1923, str. 4; 1925{1926, str. 12; 1928{1929, str. 19.



53V dubnu 1923 Finger Jednotì napsal:Slavné Jednotì èeských matematikù a fysikù posílám co jediný je¹tì ¾ijícízakladatel Jednoty tisíceré nejúpøímnìj¹í pozdravy a nejvøelej¹í pøání z celéhosrdce k hojnému blahému vìdeckému rozkvìtu, k slávì vlasti a národa èeského.( [3], str. 63)Josef Finger zemøel dne 6. kvìtna 1925 v St. Georgenu im Attergau ve vìku85 let. LITERATURA[1] Houdek F., Dìjepis Jednoty èeských mathematikù, JÈM, Praha, 1872.[2] Posejpal V., Dìjepis Jednoty èeských mathematikù, JÈM, Praha, 1912.[3] Veselý F., 100 let Jednoty èeskoslovenských matematikù a fyzikù, SPN, Praha, 1962.
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