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VOJTĚCH JARNÍK 
(22. 12. 1897-22. 9. 1970), 

profesor Karlovy univerzity a řádný člen Československé akademie věd, studoval na Karlově 
univerzitě a na univerzitě v Gottingen. Od r. 1921 do svého odchodu do důchodu v r. 1967 
byl učitelem matematiky na Karlově univerzitě, a jako vynikající pedagog a obětavý organi
zátor byl jednou z vedoucích osobností přírodovědecké a později matematicko-fyzikální 
fakulty. Hlavní oblastí jeho vědeckého zájmu byla teorie čísel, z níž publikoval řadu původ
ních výsledků. Mnohé z nich se staly součástí klasických monografií a jsou dosud citovány 
ve vědeckých pracích. Druhou oblastí Jarníkova zájmu byla matematická analýza. Jeho 
hluboké porozumění pro základní otázky historie matematické analýzy mu umožnilo správně 
pochopit důležitost Bolzanova příspěvku v tomto oboru. 

Jeho čtyřsvazková učebnice diferenciálního a integrálního počtu o více než dvou tisících 
stranách, vydaná po 2. světové válce (1947—1955), se stala hlavním prostředkem vzdělání 
v matematické analýze pro několik generací československých matematiků, přírodovědců 
a výzkumných pracovníků. 
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