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Časopis pro pěstování matematiky* rofc. 82 (19$7), Praha

ZPRÁVY

PROFESOR DR FRANTIŠEK RÁDL ZEM&EL
se narodil 10. ledna 1876 v Pynelíeh (v okrese Hcanskem
v pražském kraji) z obchodnické rodiny jako třetí ze nedrni děti (starší jeho
bratr Emanuel narozený 21* 12. 1873, známý biolog a filonof, byl profexorem
přírodovědecké fakulty Karlovy imivernity). Studia ntředoskolnká konal na
gymnasiích v BeneAovo a I)omayJieíeh. Pak
studoval matematiku a fymku na fitonofícké
fakultř éenké university v Praze, při femž
poslouchal v první řade přednášky profesorů
P. J . KTri)NKviKY a P. KOLÁČKA. Po dosa
žení aprobace pro vyučování matematice a
fysice na ntředníeh ňkoláeh {r. HJOO) -/trávil
Rádl přen dvacet let jako ntredoAkotský uči
tel v Brně, Klatovech, Táboře a konečné
v Praze. Definitivním profesorem se sta 1
v roce Ií)04, kdy púnobil na gymnasiu v Tá
boře. Za pobytu v Táboře předložil také
dinertacní práci 8 fyHikálnf-tooretirkým tho
rnatém „O interferenci v tlustých deskách"
aby] promován na doktora filosofií* v r, I!M>«.
Fr. Bádl v r. 1928
tJeHÍe za svého působení v Táboře uveřejnil
svá první matematická pojednání a po celou
dobu své Sinnofiti jako středoškolský uřitel byl také védeoky činný, okolní rok
1909—10 strávil na studiích v Paříži na Horbonné, í)o Prahy přisel r\ 1911
Za první světové války v r. 1917 se habilitoval z matematiky na strojním
a elektrotechnickém oddělení éenké vysoké Školy technické v Praze*. Po tříleté
docentuře (r. 1920) byl pověřen suplováním přednášek a vedením evicení /.«mtematiky na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství v Praze
za profesora F. NTJŠLA, který «e stal ředitelem státní hvézdárnv. H. \i)2i> byl
Rádl jmenován řádným profesorem matematiky na vysoké škole strojního
a elektrotechnického inženýrství v Praze. Dékanem této školy byl v roce,
1935—36. Roku 1946 odešel do výslužby, přednáSel však a zkouAol jeAté dální
dva roky. Zemřel 30. prosince 1956 v Praze*
FKANTIŠEK RÁDL

m

Rádi uveřejnil 26 pojednání v Rozpravách české akademie (II. tř.), pět
pojednání v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky, jedno pojednání
ve Věstníku královské české společnosti nauk a 4 pojednání v Mathematische Zeitschrift, konečně v posledním roce života (1956) vyšla dvě Rádiová
pojednání (cyklostilovaná). Až na první dvě pojednání uveřejněná v Rozpra
vách a první pojednání uveřejněné v Časopise zabývá se Rádi ve svých pra
cích formální teorií diferenciálních rovnic lineárních obyčejných i parciálních.
Rádi vydal také „Učebnici matematiky pro vysoké učení technické" (první
vyd. 1031., druhé vyd. pozměněné 1946), určenou především pro jeho poslu
chače.
Tento souhrn životopisných dat zesnulého jakož i bohatý výčet jeho činnosti
pedagogické i vědecké je třeba uzavřít zhodnocením jeho životního díla po
stránce lidské, pedagogické i vědecké.
Zapomeňme při tom na některé trpkosti a nepříjemné události, způsobené
bez zlé vůle v našem matematickém životě před poslední světovou válkou
některými osobitostmi zesnulého a to jak ve věcech osobních, tak i ve věcech
vědeckých. Zapomeňme na ně ne pro zásadu „o mrtvých jen dobré", ale proto,
že se nám jeví z delšího rasového odstupu jako malicherné. Vyzdvihněme to
podstatně kladné, co zťistává životním dílem a zásluhou profesora Rádla.
Profesor Rádi nebyl rozhodně typem upjatého katedrového učence: Byl
člověkem prostým, nelíčeným, s hojným smyslem pro radosti pozemské. Tako
vým byl i v poměru ke studentům. Jako přednášející i jako examinátor byl
oblíben, jeho požadavky byly mírné, ovšem jisté minimum vědomostí vyža
doval bezpodmínečně.
Ve svých přednáškách a ve své učebnici pro techniky se snažil o co největší
názornost a o to, aby těžký předmět studentům techniky co nejvíce přiblížil
a usnadnil. Měl také poehoj>ení pro fysikálně-technické aplikace matematiky
a svoji vědeckou činnost začal disertační prací z matematické fysiky.
Ovšem způsoby a formy, jakými matematiku na tehdejší spojené fakultě
strojního a elektrotechnického inženýrství vykládal, jakož i jeho učebnice,
přijatelné v době t. zv. klasické analysy, byly pochopitelně vystaveny kritice
s hlediska současných požadavků na logickou přesnost a správnost. Podobné
výtky byly kladeny i jeho vědeckým pracím; je proto třeba těmto výtkám
věnovat aspoň tolik osvětlení, aby jejich generalisováním a zveličováním nebyla
nepoměrně snižována cena Rádiová celoživotního snažení.
Pokud jde o Kádlovu činnost vyučovací na technice, je třeba připomenout
obtížnost problému nejlepšího vyučování matematice na technice (problému
nepoměrně didakticky obtížnějšího, než je stejný problém na universitě).
I když nesouhlasíme s příliš populárním Rádiovým řešením tohoto pro
blému, musíme si přiznat, že jsme jej sami dosud ještě nedokázali (relativně)
definitivně vyřešit.
Pokud jde o Rádlovu činnost vědeckou, je třeba uvážit toto:
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Mladý Radí studoval matematiku na české universitě v Praze na přelomu
století, tedy v době, kdy profesor Studnička, tehdejší vedoucí náš matematik,
na sklonku svého života chronicky churavý, Již téměř nepřednášel. Profesor
Koláček byl fysikem, matematika mu byla pouze pomocným nástrojem a samo
přesné budování matematiky jej nezajímalo. Neutěšený stav vyučování
matematiky na české universitě té doby se krátce na to radikálně zlepšil zá
sluhou mladého profesora K. PETRA; jeho působení však jen o 8 let mladšího
Rádla již na universitě nezastihlo. A tak mladý Rádi byl na universitě v pod
statě bez vedení odkázán na vlastní výběr a studium literatury (rozumí se
přístupné cizí literatury; naše knižní matematická literatura v té době prak
ticky neexistovala). Odnesl si tedy (jako jiní naši matematikové té generace
a s podobnými následky) z universitních studií bez své viny vědomosti více
méně i v základních věcech nahodilé, neuspořádané a co do pojetí zpravidla
zastaralé nebo rychle zastarávající v době bouřlivého rozvoje matematiky
na přelomu století.
•V existenčních a Jiných osobních starostech profesor Rádi za své dvacetileté
činnosti středoškolského učitele ani později již nenašel dosti podmínek k tomu,
aby pevně stanul na půdě soudobého matematického myšlení.
Na druhé straně však samostatná matematická invence a vědecká zvídavost
Rádiová, probouzející se sice za daných podmínek poměrně zvolna, ale zato
neustále sílící, ukazovala na nadprůměrný talent a pobízela Rádla k vlastní
vědeeké práci. A je právě určitou tragedií Rádiový vědecké snahy, že musel
po celý život zápasit s naznačenými nedostatky svého matematického vzdě
lání (či lépe snad: matematické výchovy), jež si bez své viny odnesl z univer
sitních studií. Zdá se, že hlavně v důsledku této okolnosti jeho dosti početné
vědecké práce, které Jistě nejsou bez původních myšlenek, nesou (zejména
ve svém provedení) stopy těchto nedostatků — a zůstaly tak jednak pro svou
logicky nedokonalou, až mnohdy nejasnou formu, a jednak pro nedostatek
kontaktu se soudobými pracemi podobné tematiky skoro nepovšimnuty;
profesor Rádi také bohužel neměl vědeckých žáků.
K opravdovému a spravedlivému ocenění vědeckých zásluh a původnosti
profesora Rádla v jeho pracovním oboru, t. j . v t. z v. formální (aritmetiekoalgebraické) teorii lineárních diferenciálních rovnic, by bylo zapotřebí učinit
myšlenky těchto prací jasně srozumitelnými průměrně vzdělanému matema
tikovi naší doby tím, že pojmy Rádlem mlčky předpokládané budou výslovně
definovány, a pokud jsou již známé, budou označeny obvyklými termíny —
a že budou výslovně formulována tvrzení a jejich předpoklady. Uvažme také
to, že podstata mnoha Rádlem mlčky používaných pojmů patří do abstraktní
algebry, která se teprve tvořila v letech po první světové válce. Takové osvět
lení Rádiových prací by bylo nejen -cenné pro dějiny naší matematiky, ale
mohlo by být snad ještě dnes i věcně podnětné přes obrovský rozvoj v teorii
lineárních diferenciálních operátorů (od předválečných, dnes již klasických
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prací RITTOVÝCH a OBEHO) k výsledkům sovětské školy (NAJMARK,

ŠILOV,

KBIJIST a j . ) , kde se uplatňuje hledisko funkcionální analysy.
Vědecký

úděl Rádlův je vlastně s m u t n ý m údělem nadaného samouka

(který se vypracoval až do postavení vysokoškolského

profesora), to jest

pracovníka, který žil isolován od současné v ě d y nejen v t o m smyslu, že neměl
s ní náležitého k o n t a k t u prostřednictvím literatury, ale i v t o m smyslu, že
R á d i neměl spolupracovníků a žáků, b a neměl, pokud je n á m známo, ani
vědeckých přátel, s nimiž by si vyměňoval myšlenky. Není naším úkolem zde
posoudit, nakolik si zesnulý tento úděl přivodil sám a nakolik je výsledkem
okolností, které nemohl změnit (i kdyby si jich byl vědom).
Profesor Rádi měl však svoje studenty r á d a věnoval se jim podle svých
sil a svého pojetí co nejlépe.
Profesor Rádi přes výhrady, které musíme m í t k některým jeho vědec
k ý m výsledkům, udělal v matematice kus původní práce a měl matematiku
v pravém smyslu slova rád, to jest nebyla m u náplní rutinní výdělečné čin
nosti, nýbrž jí platilo tvořivé nadšení nejlepší stránky složité Rádiový osob
nosti. —• A už to je dost, abychom zachovali prof. Rádla v dobré paměti.
Karel Rychlík

a Ladislav

Rieger, Praha.
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