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pařát jsem asi v polovině roku 1986 poslal do Minská profesora Jeru-
ginovi, neboť jsem se dozvěděl, že se zabývá klasickým, tzv. Rieman-
novým problémem, týkajícím se jakýchsi grup, který je kupodivu vel
mi blízký tomu, co jsem zpracoval a napsal téměř před padesáti léty. 

I z toho je zřejmé, že moje tehdejší studia v zahraničí a námaha, 
kterou jsem na ně musel mimo domov vynaložit, nebyla ani trochu 
zbytečná. 

A tím raději jsem se vracel do Brna, kde jsem hodlal uplatnit vše
chno, čemu jsem se naučil. 

Brno 

O prázdninách roku 1931 jsem se konečně vrátil domů. Bláhově 
jsem se domníval, že hned od nového semestru začnu přednášet má
lem jako hotový mimořádný profesor, ale ukázalo se, že zpráva od 
profesora Seiferta byla poněkud předčasná a věc nebude zdaleka tak 
jednoduchá. 

A to hned ze dvou důvodů. 
Prvním byl samotný systém výběru a jmenování - na uvolněné mí

sto na příslušné fakultě byl podán návrh na obsazení. Obyčejně byli 
navrhování tři kandidáti. Návrh fakulta předala na ministerstvo škol
ství, které přezkoumalo předepsané náležitosti, potom šel návrh do 
vlády, která jej předala prezidentovi a ten jmenoval nového profeso
ra. Celkem pochopitelný a zřejmě nutný postup, který by nebyl nikte
rak problematický, kdyby ... právě v roce 1931 se o volné profesor
ské místo na fakultě neucházely hned tři obory - matematika, fyzika 
a biologie; a o prioritě měl rozhodnout profesorský sbor. Byl to dosti 
tuhý boj, protože přírodovědecká fakulta byla vlastně nová, pracovala 
teprve deset let, a všechny obory potřebovaly nové síly. 

Nakonec ale všechno dobře dopadlo v můj prospěch. Profesorský 
sbor došel k závěra, že největší potřebu má právě matematika, kde by-
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lo nejvíce posluchačů, a matematika je nesmírně široký obor se stale
tými tradicemi. Výsledkem jednání byl návrh na mé jmenování. 

Jenže v tu chvíli mi vstoupila do cesty ještě drahá příčina nejisto
ty, a snad ještě podstatně pádnější: finanční, hospodářská situace re
publiky nebyla nejlepší. Propukla světová hospodářská krize, najed
nou nikde nebyly peníze, bankroty podniků a firem byly na denním 
pořádku, ulicemi bloumaly zástupy nezaměstnaných a navíc neblahé 
události v Německu s postupujícím nacismem a fašismem nevěstily 
pro nás nic dobrého, bylo třeba myslet na finanční prostředky potřebné 
k budování obrany státu. 

A tak byla za účelem úspor zřízena jakási parlamentní komise, 
která mimo jiné měla vyřešit i otázku úspor na vysokých školách v Br
ně. Silně se tenkrát proslýchalo, že by měla být zrušena především ně
mecká technika v Brně, která se zdála být přebytečná, a navíc se tehdy 
říkalo, že je tam středisko nacistické a dokonce snad protistátní, proti-
československé propagandy. 

Parlamentní úsporná komise měla velké pravomoci, což bylo zdů
razněno i tím, že jejím předsedou byl sám tehdejší předseda vlády, ag
rárník Jan Malypetr. 

Na verdikt komise jsme čekali velmi dlouho. Teprve v roce 1933 
komise zveřejnila svůj návrh a ten, podle mého docela pochopitelně, 
vyvolal na vysokých školách úplné zděšení. Řada vysokých škol, po
případě jejich obory či ústavy, měly být úplně zrušeny nebo jiným 
způsobem omezeny, například připojením k jiným vysokým školám. 

Přírodovědecká fakulta v Brně měla být zrušena úplně, což bylo 
velice podivné, protože na jedné straně byl vidět velký rozmach pří
rodních věd a velký zájem o ně, přičemž v celé republice byly vlastně 
jen dvě fakulty - v Praze a naše v Brně. Brno se vůbec zdálo být nej
více postiženo. Tak například i brněnská filozofická fakulta měla být 
přestěhována do Bratislavy a spojena s fakultou tamější. 

A tehdy tisk proti uskutečnění tohoto plánu rozpoutal velikou 
kampaň, které se posléze zúčastnily i osobnosti nejen z kruhů vyso
koškolských, což bylo pochopitelné, ale dokonce i z kruhů, které před-
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tím k vysokým školám neměly právě ten nejbližší vztah. Dobře si pa
matuji zejména na článek „Univerzita - plíce národa", který velmi dů
sledně a zevrubně zdůvodňoval proč je návrh komise špatný. 

Všechny ty polemiky, hádky a dohady trvaly velice dlouho, mí
chaly se do toho politické strany, všelijaké organizace i ambiciózní 
jednotlivci, ... ale nakonec to všechno přece jenom přineslo kladné 
výsledky. Malypetrův úsporný plán byl revokován a upraven tak, že 
potřebné a žádoucí úspory měly být provedeny přímo na jednotlivých 
školách a fakultách, například omezením nebo pozastavením investic, 
omezením dotací a podobně. 

Po celou tu dobu jsem ovšem intenzivně pracoval. Vykonával jsem 
funkci asistenta u profesora Čecha, přednášel jsem jako docent, vedl 
přednášky ... a také se rozhodoval. 

Profesor Čech v tu dobu založil v Brně velmi významný topolo
gický seminář, který si brzy získával i zahraniční jméno, a vyzval mě 
ke spolupráci. Topologie byla tehdy v úplných začátcích. Je to sice 
obor blízký geometrii, tedy mé zájmové oblasti, ale vyžaduje daleko 
širších prostředků. A navíc - práce v semináři vyžaduje spolupráci ně
kolika lidí, kteří pracují na jednom problému, informují se o výsled
cích své práce, vyměňují si poznatky a tak rozvíjejí řešení daného pro
blému či plnění úkolu. 

Jenže za prvé já se chtěl uplatnit sám, byl jsem už i z Paříže 
a Hamburku navyklý na takový způsob práce, a nebylo mi po chuti po
hybovat se mezi více či méně cizími myšlenkami, a za druhé mě lákala 
algebra. 

Vysvětlil jsem tedy profesoru Čechovi svůj záměr a jeho nabídku 
jsem odmítl. Pravda, nebyl tím příliš nadšen, ale profesor Čech byl po
vznesený nad nějaké osobní věci a postoje, mé rozhodnutí přijal velmi 
liberálně a i nadále jsme vůči sobě zachovávali dobrý vztah. 

Zatím byly konečně vyřízeny i všechny potřebné formality mého 
jmenování a já jsem konečně od 1. září 1934 mohl nastoupit na místo 
mimořádného profesora na naší přírodovědecké fakultě. Čekal jsem na 
to tři roky od chvíle návratu z Hamburku do Brna. 
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