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ŽIVOTOPISNÁ DATA 
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1899 10. května se narodil v Uherském Ostrohu 
1905 - 1910 první až pátá třída obecné školy v Uherském Ostrohu 
1910 - 1911 první třída školy měšťanské v Uherském Ostrohu 
1911 - 1916 druhý až sedmý ročník osmiletého gymnázia v Uher

ském Hradišti 
1916 - 1917 třetí (poslední) ročník Vyšší vojenské reálky v Hrani

cích na Moravě 
1917 maturity na vojenské reálce v Hranicích a na vídeňské civilní 

reálce 
studentem Vojenské technické akademie v Módlingu u Vídně 

1918 - 1922 studentem České vysoké škole technické v Brně 
1919 členem Jednoty československých matematiků a fyziků 
1920 - 1921 asistentem fyzikálního ústavu České vysoké školy tech

nické v Brně 
1920 - 1922 mimořádným posluchačem přírodovědecké fakulty Ma

sarykovy univerzity v Brně 
1921 asistentem Matyáše Lercha na Ústavu matematiky přírodově

decké fakulty 
1922 státní zkoušky a získání aprobace z matematiky a fyziky pro 

učitelství na středních školách 
1923 doktorem přírodních věd (RNDr.) 
1926 jednání o profesuře matematiky na univerzitě v Záhřebu 
1926 -1927 studijní pobyt v Paříži u prof. E. Cartana 
1928 soukromým docentem na přírodovědecké fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně 
1929 - 1930 studijní pobyt u prof. E. Cartana v Paříži (Rockefellero-

vo stipendium) 
1930 -1931 studijní pobyt v Hamburku u prof. W. Blaschkeho (Roc-

kefellerovo stipendium) 
1934 mimořádným profesorem na přírodovědecké fakultě Masaryko

vy univerzity v Brně 
„Cena České akademie" za práce z diferenciální geometrie 

1935 sňatek s dcerou prof. Leopolda Grimma z České vysoké školy 
technické v Brně 
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1936 narození syna Otakara 
1937 řádným členem Moravské přírodovědecké společnosti 
1940 „dovolená s čekatelným" v důsledku uzavření vysokých škol 
1941 zatčen gestapem a ve 14-ti denní vazbě vyslýchán 
1942 stěhuje se s rodinou do Uherského Ostrohu 
1944 narození dcery Yvony 
1946 řádným profesorem na Masarykově univerzitě v Brně s platnos

tí od roku 1940 
1946 - 1951 externě přednáší na České vysoké škole technické v Br

ně 
zakládá semináře o M. Lerchovi a o diferenciálních rovnicích 

1947 - 1958 externě přednáší na přírodovědecké fakultě v Bratislavě 
zakládá tradici „matematických výletů" 

1948 přednáškový pobyt - Brusel, Liěge 
Medaile univerzit v Bruselu a Liěge 

1949 „Uznání zásluh" brněnským odborem JČMF 
1953 členem korespondentem Československé akademie věd 

sjezd polských matematiků - Varšava 
1955 přednáškový pobyt - Varšava, Vratislav, Krakov 
1956 doktorem fyzikálně-matematických věd (DrSc.) 

přednáškový pobyt - Bukurešť, Jasy 
sjezd rakouských matematiků - Vídeň 

1957 oslavy L. Eulera - Berlín 
„Eulerova medaile" Německé akademie v Berlíně 
sjezd Jednoty německých matematiků v Drážďanech 

1959 „Státní cena Kl. Gottwalda" za práce v oboru diferenciálních 
rovnic 
oslavy J. P. G. L. Dirichleta v Berlíně 

1960 „Eulerova medaile" AV SSSR 
přednáškový pobyt - Budapešť 
oslavy 150. výročí založení Humboldtovy univerzity v Berlíně 

1961 členem čestného výboru pro pořádání Archimedových oslav 
v Syrakusách 
přednáškový pobyt - Paříž 
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1962 „Čestným členem JCMF" 
přednáškový pobyt - Berlín, Greifswald, Roztoky, Halle 
mezinárodní vědecká konference Equadiff I - Praha 

1963 přednáškový pobyt - Kluž, Bucuresť, Jasy 
„Krajská cena z oboru přírodních věd" za dílo „Základy teorie 
grupoidů a grupu) 

1964 oslavy 600. výročí založení Jagellonské univerzity v Krakově 
„Medaile Jagellonské univerzity v Krakově" 
přednáškový pobyt - Stuttgart, Giessen, Tubingen 
„Bronzová plaketa" a „Čestné uznání" za pomoc při budování 
katedry matematiky ve Vyšším vojenském učilišti ve Vyškově 

1965 oslavy K. Weierstrasse v Berlíně (NDR) 
„Řád práce" za vynikající pedagogickou i vědeckou činnost 
v matematice 
akademikem - řádným členem Československé akademie věd 
„Zlatá medaile Univerzity Komenského v Bratislavě" za pomoc 
při budování přírodovědecké fakulty UK 
„Zlatý klíč Kaunicových kolejí" za význačnou práci pro Kauni-
covy koleje a pro brněnské vysoké školy 
zakládá matematický časopis Archivům mathematicum 

1966 mezinárodní kongres matematiků - Moskva 
matematická konference na VŠT - Karl-Marx-Stadt 
mezinárodní vědecká konference Equadiff II - Bratislava 

1967 přednáškový pobyt - Řím, Florencie 
vědecká konference - Kluž, Bologna 

1968 „Cena osvobození města Brna" za vynikající dílo vědecké a pe
dagogické 
„Zlatá medaile University Palackého v Olomouci" za zásluhy 
o budování přírodevědecké fakulty UP 
přednáškový pobyt - Londýn, Cambridge, Coventry, Paříž 

1969 vědecká konference - Bukurešť, Brašov 
„doctor honoris causa" University Komenského v Bratislavě 
„Zlatá plaketa Bernarda Bolzana" za zásluhy o rozvoj matema-
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tických věd udělená Presidiem ČSAV 
„Zlatá medaile University J. E. Purkyně v Brně" 

1970 vynucený odchod z přírodovědecké fakulty a začátek práce 
v nově založeném Matematickém ústavu ČSAV v Brně 

1972 mezinárodní vědecká konference Equadiff III - Brno 
1973 matematická konference na VŠT - Karl-Marx-Stadt 
1974 vědecká konference - Dundee 

konference čs. matematiků - Ostrava 
1975 „Pamětní medaile Strojní fakulty VUT v Brně" 
1977 mezinárodní vědecká konference Equadiff IV - Praha 
1979 „Památná strieborná medaila VŠD v Žilině" 

„Medaila Vysokej školy technickej v Košiciach" za mimoriad-
ne zásluhy o její budovanie a rozvoj 
„Medaila JSMF" za výchovu nových vědeckých pracovníkov 
v matematike 

1980 „Zlatá medaila přírodovědeckej fakulty UK v Bratislavě" 
1981 mezinárodní vědecká konference Equadiff V - Bratislava 
1985 „Zlatá medaile MFF Univerzity Komenského v Bratislavě" 
1987 „Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky 

JČSMF" 
1989 „Medaile MFF Univerzity Karlovy 1. stupně" za zásluhy o roz

voj fakulty 
„Zlatá čestná plaketa Jura Hronca" za zásluhy v matematických 
védách udělená predcedníctvom SAV 
„Zlatá plaketa za zásluhy o vědu a lidstvo" udělená Prezídiem 
ČSAV 
„Zlatá pamětní medaile VUT v Brně" za zásluhy o rozvoj školy 
„Medaile za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky" JSMF 
„Stříbrná matematická medaile" za vynikající vědeckou a peda
gogickou práci v matematice udělená MVS JČSMF 

1994 „doctor honoris causa" Masarykovy univerzity v Brně 
Čestné občanství města Brna 

1995 Čestné občanství města Uherského Ostrohu 
22. července zemřel v Brně 
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