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ÚVODNÍ SLOVO
Tato nevelká monogra e vìnovaná historii Spolku pro volné pøedná¹ky
z mathematiky a fysiky, jeho¾ pøímým pokraèovatelem je dne¹ní Jednota èeských
matematikù a fyzikù, je nejen vzpomínkou, ale i podìkováním ètveøici studentù,
kteøí tento spolek zalo¾ili a sna¾ili se o jeho rozkvìt. Pøispívá k podrobnìj¹ímu
pohledu na rozvoj èeské matematické obce v ¹edesátých letech 19. století.
První èást monogra e popisuje vznik a vývoj Spolku pro volné pøedná¹ky
z mathematiky a fysiky od jeho zalo¾ení v roce 1862 a¾ do roku 1869, kdy
byl pøetvoøen v Jednotu èeských mathematikù. Tato èást práce byla sepsána na
základì studia Protokolù ze zasedání Spolku pro volné pøedná¹ky z mathematiky
a fysiky, které jsou ulo¾eny v Archívu Akademie vìd Èeské republiky, Houdkova
Dìjepisu Jednoty èeských mathematikù a øady novinových zpráv.
Druhá èást monogra e je vìnována ¾ivotu a dílu ètyø zakladatelù Spolku,
Gabriela Bla¾ka (1842{1910), profesora matematiky na èeské technice v Praze
a øí¹ského poslance, Josefa Fingera (1841{1925), profesora mechaniky a gra cké
statiky na vídeòské technice, Josefa Rudolfa Vaòause (1839{1910), støedo¹kolského profesora matematiky a fyziky na gymnáziu v Jièínì, a Josefa Launa
(1837{1915). Tato èást je sestavena z nìkolika èlánkù o jejich ¾ivotních osudech, odborných pracích a aktivitách. Vznikla na základì studia archívních
materiálù, èasopiseckých a novinových zpráv, odborných prací a referativních
èasopisù.
V závìru monogra e jsou uvedeny faktogra cké pøílohy, které dokreslují historii Spolku a odborné aktivity jeho zakladatelù. Tato èást byla zpracována na
základì studia Houdkova Dìjepisu (tyto informace byly provìøeny, doplnìny a
roz¹íøeny pomocí protokolù ze zasedání Spolku ), o ciálních seznamù pøedná¹ek
na nìkolika vysokých ¹kolách, referativních èasopisù a dal¹ích zdrojù.
Poslední èástí monogra e je obrazová pøíloha obsahující reprodukce nìkterých dokumentù a fotogra í.
Je tøeba upozornit na nìkolik problémù, které se objevovaly pøi studiu archívních materiálù a pøi jejich zpracovávání. Problémy byly zejména s rùznými
verzemi jmen a pøíjmení, které v nìkterých pøípadech kolísaly od nìmecké verze
(napø. Waniaus) pøes þkombinovanouÿ (Waòaus) a¾ k èeské (Vaòaus). Citáty,
které byly do monogra e vøazeny, byly pøepsány bez oprav; proto se v nich
objevují men¹í èi vìt¹í prohøe¹ky proti pravidlùm, gramatice a stylistice. Pøi
pøekladech nìmeckých originálù byl do jisté míry zachován archaický styl.
Monogra e vznikala v letech 1998{1999 na Dopravní fakultì ÈVUT. Pøi
jejím sepisování jsem èerpala inspiraci z publikací Eduard Weyr (1852{1903),
Jan Vilém Pexider (1874{1914) a Franti¹ek Josef Studnièka (1836{1903),
které vy¹ly v roce 1995, 1997 a 1998 v nakladatelství Prometheus.
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Dìkuji v¹em, kteøí se mnou v uplynulých dvou letech o Spolku a jeho zakladatelích diskutovali. Z tìchto rozhovorù vyplynula øada podnìtù pro tuto
práci. Dìkuji prof. RNDr. Liboru Pátému, DrSc., za zapùjèení cenných materiálù, doc. ing. Ivanu ©tollovi, CSc., za sepsání stati o fyzikálních pracích Josefa
Fingera, doc. RNDr. ©tefanu Schwabikovi, DrSc., za obìtavou pomoc s pøípravou obrazové pøílohy a mému man¾elovi, doc. RNDr. Jindøichu Beèváøovi,
CSc., za peèlivé proètení rukopisu.
Rovnì¾ dìkuji pracovníkùm archívù a knihoven, kteøí mi pomáhali pøi
pátrání po archívních materiálech a literatuøe.
Pøi práci byly vyu¾ity materiály z následujících institucí: Archív Univerzity
Karlovy, Archív ÈVUT, Archív AV ÈR, Literární archív Památníku národního
písemnictví, Archív hlavního mìsta Prahy, Státní ústøední archív v Praze,
Archív Èeské poji¹»ovny v Praze, Státní oblastní archív v Praze, Státní
oblastní archív v Tøeboni, Státní oblastní archív v Zámrsku, Okresní archív
v Jindøichovì Hradci, Archív Masarykovy univerzity v Brnì, Archív vídeòské
univerzity, Archív vídeòské techniky, Národní muzeum v Praze, Knihovna MFF
UK, Knihovna MÚ AV ÈR, Základní knihovna AV ÈR, Národní knihovna
v Praze, Státní technická knihovna v Praze, Knihovna Národního muzea,
Knihovna J. A. Komenského v Praze, Mìstská knihovna v Praze aj.
Martina Beèváøová

