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František Josef Studnička a Americký klub dam 

Martina Němcová, Praha 

František Josef Studnička byl prvním 
profesorem matematiky s českým vyučo
vacím jazykem na pražské univerzitě. Na
rodil se roku 1836 v Janově u Soběsla
vi. P o studiu na gymnáziu v Jindřicho
vě Hradci (matur i ta 1857) a na filozofic
ké fakultě vídeňské univerzity (doktorát 
1861) působil krátce jako soukromý učitel 
v Miskowitz (dnešní Myslkovice, asi 2 km 
od Janova). Od roku 1862 byl suplujícím 
profesorem matemat iky a fyziky na vyš
ším německém gymnáziu v Českých Bu
dějovicích. V roce 1864 požádal o místo 
asistenta na Polytechnickém ústavu krá
lovství českého. Nastoupil jako honorova
ný docent vyšší matemat iky a analytic

ké mechaniky k prof. Gustavu Skřivanovi 
(1831-1866); po jeho smrti byl jmenován 
řádným profesorem. 

V roce 1871 změnil František Josef 
Studnička své působiště. Byl jmenován 
řádným profesorem matematiky pražské 
univerzity Po rozdělení univerzity pře
šel na její českou část. Tam byl až do 
své smrti v roce 1903 jediným řádným 
profesorem matematiky; více než třicet 
let tak ovlivňoval výuku matemat iky na 
české univerzitě. Velký vliv měl rovněž 
n a přípravu a výchovu středoškolských 
profesorů. 

František Josef Studnička byl jedním 
z našich nejvýznamnějších popularizátorů 
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přírodních věd druhé poloviny 19. století. 
Patřil ke generaci přírodovědců a mate
matiků, která završila obrozenecké ten
dence české vědy. Psal popularizační člán
ky z matematiky, fyziky, astronomie, me
teorologie a historie matematiky a pří
rodních věd. Usiloval o povznesení české 
vědecké práce v matematice i v přírodních 
vědách. Napomáhal rozvoji vzdělávání 
mládeže i žen. Vědecky pracoval zejména 
v teorii determinantů (více než 50 pra
cí). Je autorem vysokoškolských i středo
školských učebnic matematiky a třídílné 
učebnice Všeobecný zeměpis. 

Profesor Studnička byl členem řady vý
znamných spolků, společností a organiza
cí. Zasloužil se o rozvoj Jednoty českých 
matematiků (od roku 1869 byl jejím pro
tektorem), o vznik Časopisu pro pěstová
ní mathematiky a fysiky (v letech 1872-81 
byl jeho prvním výkonným redaktorem). 
Přispěl k rozvoji Svatoboru, Národního 
muzea a Matice české. Byl členem Králov
ské české společnosti nauk (od r. 1871), 
České akademie (od r. 1891) a několika 
zahraničních vědeckých společností a aka
demií. O životě a díle F. J. Studničky 
viz [1]. 

Velmi málo známá je Studničkova čin
nost v Americkém klubu dam, který vzni
kl v roce 1865 z popudu Vojty Náprstka 
(1826-1894), českého mecenáše kultury, 
vědy a umění. Klub usiloval o vzdělanost 
českých žen, podporoval dobročinné akce, 
pečoval o zdokonalení výchovy dětí apod. 
(viz [2-4]). 

Studnička přišel v roce 1864 z Českých 
Budějovic do Prahy jako známý popu
larizátor přírodních věd, zejména astro
nomie. Prostřednictvím svého mladšího 
bratra Aloise (1842-1927), který byl blíz
kým spolupracovníkem Vojty Náprstka, 
byl brzy uveden do společnosti české in
teligence, která se scházela v Náprstkově 

domě U Halánků na Betlémském náměs
tí (dnes Náprstkovo muzeum). Studnička 
zde vyprávěl o svých vzdělávacích před
náškách z astronomie, které konal ve škol
ním roce 1863/64 v Českých Budějovi
cích.1) Vojta Náprstek Studničku vyzval, 
aby podobné přednášky pořádal i v Praze. 
Navrhl Karolině Světlé (1830-1899), aby 
informovala své přítelkyně a pozvala je na 
Studničkovy přednášky. 

Dne 15. ledna 1865 se sešlo asi 30 čes
kých žen na první astronomické přednáš
ce. Tak byl položen základ přednáško
vých cyklů v Náprstkově knihovně v do
mě U Halánků. V průběhu zimy proslovil 
F. J. Studnička dalších pět astronomic
kých přednášek. 

Na jaře 1865 se Náprstkovi podařilo 
zajistit přednášky i z jiných oborů. Poz
ději se konaly přednášky z medicíny, psy
chologie, chemie, fyziky, geologie, bota
niky, zoologie, ekonomie, práva, filozo
fie, náboženství, historie umění a litera
tury. Tyto vzdělávací přednášky pro že
ny vedli přední čeští profesoři, spisovatelé 
a umělci. Od šedesátých do devadesátých 
let minulého století v Americkém klubu 
dam přednášeli např. A. Bráf, P. Dur-
dík, J. Goll, A. Heyduk, O. Hostinský, 
F. Kavan, J. Kořenský, E. Krásnohorská, 
T. G. Masaryk, P. Mužák, V. Náprstek, 
T. Nováková, S. Podlipská, G. Preissová, 
J. E. Purkyně, F. L. Rieger, J. V. Slá
dek, K. Světlá, K. Tieftrunk, M. Tyrš, 
J. Vrchlický a J. Zeyer. Přednášky, výsta
vy a výlety Amerického klubu dam po
pisuje V. Neff v románu Císařské fialky 
(druhý díl známé pentalogie). 

F. J. Studnička aktivně působil v Ame
rickém klubu dam do poloviny 70. let. 

*) Výnos z těchto veřejných přednášek 
byl věnován ve prospěch tkalců a textilních 
dělníků. 
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