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ÚVODNÍ SLOVO 

Tato monografie je věnována životu a dílu akademika Vladimíra Kořínka, 
jednoho z našich významných matematiků 20. století. Svým pojetím volně 
navazuje na publikace věnované Eduardu Weyrovi, Janu Vilému Pexiderovi, 
Františku Josefu Studničkovi, zakladatelům Spolku pro volné přednášky z ma
tematiky a fyziky, který se přerodil v Jednotu českých matematiků, a Karlu 
Rychlíkovi.1 

První kapitola popisuje životní osudy Vladimíra Kořínka. Je sepsána na 
základě četných biografických článků a mnoha archívních pramenů. 

Druhá kapitola je věnována Kořínkově vědecké práci. Jeho publikace jsou 
rozděleny do pěti tématických skupin (aritmetická teorie kvadratických forem, 
teorie algeber, teorie grup, teorie svazů, Prattiniovy podgrupy), v nichž je o jed
notlivých pracích podrobně referováno. Je zmíněna návaznost Kořínkových vý
sledků na práce předchůdců, uveden je též ohlas, který Kořínkovy práce měly ve 
světové literatuře, a jsou připomenuty i výsledky matematiků, kteří na V. Ko
řínka navazovali. 

O pěti Kořínkových statistických pracích souvisejících se zkoumáním úmrt
nosti v Československu informuje kapitola třetí. 

Čtvrtá kapitola pojednává o Kořínkově učebnici Základy algebry, z níž po 
několik desetiletí studovalo mnoho našich studentů. V první části této kapitoly 
se čtenář podrobně seznámí s obsahem a strukturou této knihy, ve druhé části 
je připomenuto několik učebnic a knížek, které ovlivnily do určité míry výuku 
algebry na našich vysokých školách v období 1865 až 1990. 

Pátá kapitola je věnována ostatním publikacím Vladimíra Kořínka, jsou to 
různé referáty, zprávy, recenze, popularizační články, statě věnované vzdělávání, 
apod. Tyto články jsou podle svého tématického zaměření rozděleny do dvaceti 
skupin. 

1 J. Bečvář a kol.: Eduard Weyr 1852-1903, edice Dějiny matematiky, sv. 2, Prométheus, 
Praha, 1995. 
J. Bečvář (ed.): Jan Vilém Pexider 187^-19H, edice Dějiny matematiky, sv. 5, Prométheus, 
Praha, 1997. 
M. Němcová: František Josef Studnička 1836-1903, edice Dějiny matematiky, sv. 10, Pro
métheus, Praha, 1998. 
M. Bečvářova: Z historie Jednoty 1862-1869, edice Dějiny matematiky, sv. 13, Prométheus, 
Praha, 1999. 
M. Hykšová: Karel Rychlík 1885-1968, edice Dějiny matematiky, sv. 22, Prométheus, Praha, 
2003. 



V šesté kapitole, jsou přetištěny (bez jakýchkoli úprav) a kimient ovány ně
které zajímavé dokumenty, v sedmé jsou vzpomínky pamětníku, které se poda
řilo shromáždit . 

V závěru této monografie jsou zařazeny faktografické přílohy: seznam publi
kací Vladimíra Kořínka, přehled jeho výuky na Univerzitě Karlově a v ústavech 
akademie véd. seznam disertačních prací, které posuzoval, vědeckých řízení, kte
rých se účastnil, a přehled jeho studia na univerzitě v Praze v letech 1918 až 
1923. 

Bohatá obrazová příloha obsahují* kopie dokumentů a fotografií z Kořínkovy 
pozůstalosti a jiných zdrojů. 

Základem této monografie je disertační práce Mgr. Zdeňky Kohoutové, Ph.D. , 
která vznikala, pod mým vedením v hitech 1995 až 2003. 2 V letech 200 1 až 2005 
jsem tuto disertaci se souhlasem autorky upravil, rozšířil a doplnil. 

Děkuji RNDr. M. Bečvářové, Ph.D., d o c RNDr. L. Beranovi, D r S c , RNDr. 
.1. Bočkové, doc. RNDr. L. Bočkovi, C S c , prof. RNDr. T. Ciprovi, D r S c , prof. 
RNDr. V. Dlahoví, D r S c , prof. RNDr. A. Havránkovi, C S c . RNDr. E. Kozá
kové, prof. RNDr. Z. Nádeníkovi, D r S c , prof. RNDr. L. Procházkovi, D r S c , 
RNDr. I. Saxlovi, D r S c , a prof. RNDr. Š. Schwabikovi, D r S c , kteří nejrůzněj
šími způsoby přispěli ke zkvalitnění a doplnění této monografii*. Rovněž děkuji 
všem, kteří sepsali své vzpomínky na Vladimíra Kořínka a pomohli tak jeho 
osobnost přiblížit. 

V neposlední řadě je t řeba ocenit pomoc a ochotu pracovníků Archívu Aka
demie věd České republiky. Archívu Univerzity Karlovy, Archívu Českého vy
sokého učení technického. Archívu hlavního města Prahy, Literárního archívu 
Památníku národního písemnictví, pracovníků knihoven Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy, Matematického ústavu Akademie věd České repub
liky, Knihovny Akademie věd ČR, Národní knihovny v Praze a Státní technické 
knihovny v Praze. 

Za velmi cenné informace a ochotné zapůjčení materiálů z rodinného archívu 
děkuji RNDr. J a n ě Záchově, C S c , neteři Vladimíra Kořínka, která svými vzpo
mínkami výrazně přispěla k dokreslení osobnosti svého strýce. 

JINDŘICH BEČVÁŘ 

2 Z. Kohoutová: Vladimír Kořínek (1899-1981), disertační práce, MFF UK, Praha, 2003, 
149 stran. 12 obrázků. 
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