
Časopis pro pěstování matematiky

Karel Drbohlav
Akademik Vladimír Kořínek osmdesátiletý

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 104 (1979), No. 2, 210--211,213

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/118007

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1979

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/118007
http://project.dml.cz


časopis pro pěstování matematiky, roč. 104 (1979), Praha 

ZPRÁVY 

AKADEMIK VLADIMÍR KOŘÍNEK OSMDESÁTILETÝ 

KAREL DRBOHLAV, Praha 

18. dubna 1979 se dožil osmdesáti let akademik VLADIMÍR KOŘÍNEK, jehož jméno 
je nerozlučně spjato s rozvojem československé algebry. 

Velká část jeho životního díla spadá do oblasti jeho působení na Karlově universitě 
v Praze. Habilitoval se na ní v roce 1931, mimořádným profesorem se stal v roce 
1935 a řádným profesorem v roce 1940. Působil na ní, s výjimkou okupačních let, 
až do roku 1970, kdy odešel na odpočinek. Svým působením zanechal za sebou hlu
bokou brázdu, dlouhou řadu žáků, jimž vštípil nejenom lásku k matematice, ale i etiku 
vědecké práce. Za své zásluhy byl jen na akademické půdě Karlovy university 
několikrát vyznamenán: V roce 1960 stříbrnou medailí „Za mimořádné zásluhy 
o rozvoj Karlovy university", v roce 1968 „Pamětní medailí University Karlovy*', 
v roce 1978, u příležitosti oslav 25. výročí vzniku matematicko-fyzikální fakulty 
fakultní medailí 1. stupně. 

Autor těchto řádků uveřejnil před pěti lety článek, ve kterém je nastíněn průběh 
jubilantova života, charakter a význam jeho vědecké práce, připomenuta jeho činnost 
v našich vědeckých institucích [Pokroky MFA XIX, 4 (1974) 185-187]. V dnešním 
vzpomínkovém zamyšlení si dovolí proto zůstat jen u několika poznámek z oblasti 
jubilantova pedagogického působení. 

Vracím se v myšlenkách zpět do doby, kdy jsem sám studoval a po studiích začal 
na universitě působit. V duchu vzpomínám na jubilantovy přednášky a semináře. 
Myslím, že profesor Kořínek přednášel velmi rád a vždy tak činil s velikým zaujetím. 
Přednášel se strhujícím elánem, který vyburcoval k aktivitě i ty posluchače, kteří 
jinak trpěli sklonem k pohodlnosti. Byl zdrojem nevyčerpatelné energie a činorodosti, 
která přecházela na všechny, kteří s ním přišli do styku. Velmi mu záleželo na tom, 
aby každý jeho přednášce rozuměl. Stačil malý dotaz, prosba o vysvětlení, a profesor 
Kořínek vždy s nevšední ochotou a důkladností vysvětloval nejasné místo tak dlouho, 
než nabyl přesvědčení, že tazatel vše dokonale pochopil. Své postavení vysokoškol
ského učitele vždy chápal jako něco, co ho zavazovalo a hleděl všem svým povinnos
tem dostát co nejlépe. O své práci často přemýšlel a názory, ke kterým dospěl, rád 
konfrontoval s názory druhých. Jeho vztah ke každé otázce byl opravdový, zásadový 
a těmito vzácnými vlastnostmi působil na své okolí. S vědeckým způsobem myšlení 
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byl tak opravdově spjat, že prostupovalo i praktické stránky jeho života. Od studentů 
vyžadoval poctivost, miloval pořádek, nesnášel povrchnost a odbytou práci jakého
koliv druhu. 

Dnes po letech sami známe z vlastní zkušenosti, kolik nejrůznějších problémů 
přináší s sebou profese vysokoškolského učitele; dokážeme proto ocenit, jak správné 
a pravdivé byly jubilantovy názory, postoje, činy, jež ve svém souhrnu tvořily jeho 
dlouholetou pedagogickou činnost. Osmdesáté narozeniny akademika Kořínka jsou 
příležitostí, abychom si my všichni, kteří jsme mohli být dlouhá léta v jeho blízkosti, 
uvědomili, jak často se vědomky či nevědomky opíráme o všechno, čím žil, co prožil, 
co vytvořil, jak jednal. 

Za všechny, kteří vzpomínáme jeho významného životního jubilea, za desítky 
a stovky těch, kteří tvoří dnes již početnou československou matematickou obec, 
za všechny jeho žáky a přátele přejeme akademiku Vladimíru Kořínkovi ještě dlouhá 
léta plná spokojenosti a plného zdraví, léta, v nichž se bude těšit z plodů své celo
životní neúnavné práce. 
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