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Vladimír Kořínek. 1965 



ŽIVOTNÍ OSUDY VLADIMÍRA K O Ř Í N K A 

H o d i n a 

Vladimír Kořínek se narodil dne 18. dubna 18!)!) v Praze na Královských 
Vinohradech ě.p. 450 v rodině Viléma Kořínka, c.k. solidního adjunkta, který 
byl hlášený v Bílině č. 15.1 (Duchcov). 1 n Růženy Kořínkové. rozené Sedlecké.2 

Pokřtěn byl 12. května jako Vlndimír Antonín Josef. 

Vilém Kořínek se nnrodil v Jíiidříehové Hradci c. 03. byl z učitelské rodiny. 
Jeho otcem byl Josef Kořínek, c.k. gymnaziální profesor, matkou Terezie Plat-
zerová z Jindřieiiovn Hradce. V rodině se říkalo, jak vzpomíná Jana Zachová* 
neteř Vladimíra, Kořínka*, že po předcích z Jindřichova Hradce jsme téměř 
všichni učitelé. 

V Jindřichově Hradci žil též Josef Kořínek (182!) 1892), prnstrýc Vladimíra 
Kořínka, autor učebnice Latinská mluvnice, kterou ku potřebě žáků zvláště niz-
šicfi a středních, tříd (jymnasijnícJt. sepsal Josef Korút( k\ <\k. (jymnusijni profe
sor v Jindřichovi: Hradce Vyšla v pěti vydáních, poprvé roku 188L naposledy 
roku 1922,4 roku i 920 pak jestc v ukrnjinstiné. 

I^n tetičku'* bylo velmi příjemné, že patřila do teto rodiny, zvyšovalo to její 
prestiž mezi koleyy. Podle této učebnice se totiž vyučovalo velmi, dl.otilt.ott. dobu. 

Za druhč světové 'války, když byli všicfmi nuceni prokazovat sviij původ, se 
zjistilo, že náš rod sahá k buditeli Fnmtišku Martinu Pdclovi. Jeho třetí dcera 
Karolina se. provdala za Josefa Corílio a přes tuto včíev jsme spřízněni s bioche-
mtkem Carlcm FcTdin.and.cm Corim, nositelem Nobelovy ceny za objev tzv. Co-
rif to cyklu, který vysvětluje syntézu glukózy v jdtiv.cJi z kyseliny mlčené, vznikle 
ve svalech. 

Vilém Kořínek n Růžena Sedlecká se* vzali dne 19. února 1898 u sv. Ludmily 
v Praze; měli tří děti dva syny a jednu dceru. Prvorozený byl Vladimír, násle
dovala dcera Jarmila (nar. 23. 9. 11)00), nejmladší byl Antonín (nar. 20. ?. 1900). 
Všichni žili v Praze na Vinohradech, od 15. května 1915 bydleli ve Slovenské 
ulici c. 13 (é,p. 1182)/' 'Přestože1 rodina rozhodné netrpěla nouzí, žíla ve Jmi 

1 Vilém Kořínek se narodí! 5. ledna 1808 v Jindřichovi* Hradci, zemřel 8. dubna 1928 
v Praze v Národním divadle. Byl radou c.k. zemského sondu (dekr. c.k. ministerstva práva 
a spravedlnosti z 27. 12. 1912, č. Praes. 4008/15, služební přísahu vykonal 19. I. 1913). 

2 Házena Kořínková stí narodila 25. ledna 1871 v Opočně (:. 109, zemřela 7. prosinec; 1957 
v Pra/e. Jejím otceir byl Antonín Sedlecký, c.k. soudní adjunkt, matkou Františka Hlavenská 
z Královská. Koku 1898 bydlela rodina Sedleckých v Praze* na Královských Vinohradech 
c.p. 450. 

, ! HNDr. Jana Zachová, C S c , rozená Kořínková, dcera Ing. Antonína Kořínka Vladimí
rova bratra, Jejími vzpomínkami prokládáme; následující text. 

4 Toto je poslední vydání, které je uvedeno v rejstříku Národní knihovny v Praze. S velkou 
pravděpodobností bylo skutečně poslední. 

(> Olga Kořínková, manželka Vladimíra Kořínka, byla středoškolskou profesorkou latiny 
a francouzštiny. 

(> Toto datum uvádí V. Kořínek; na konskripční karto Viléma Kořínka (Archív h l města 
Prahy) je uvedeno datum přihlášky do tohoto bytu k 31. 1. 1917. 



skromně; patrně to souviselo s tím, že otec se domohl slušného postavení po
měrně pozdě. 

Vzpomírním na deník sucho otce, kde si zapsal, že když měl svátek, tuk měli 
háhovku u on si smd vzít dokonce dva plátky. To byl pro třináctiletého kluka 
ohromný zážitek. 7mn se opravda úzkostlivě šetřilo, nic se nesmělo vyhodit. 

Dcera .Jarmila zůstala svobodná. Rodiče jí vybrali kancelářské povolání, ona 
si vsak přála studoval. To se jí nakonec splnilo, stala se středoškolskou pro
fesorkou tělesné výchovy a přírodopisu . Jak již tomu bylo po první světové 
válce, dostala po ukončení studia umístění, a to do Košic. Později učila v Čes
kých Budějovicích,7 kde byla v období po a tentátu na Heydricha zatčena. Na 
dopise na rozloučenou, který napsala rodině, když ji pozvali na gestapo, jo pís
mem Vladimíra Kořínka připsáno, že byla předvolána proto, že přišla do školy 
v den výročí smrti T. G. Masaryka v černých šatech. Tehdy ji ještě propustili, 
ale zanedlouho zatkli znovu. Jarmila Kořínková byla totiž členkou odbojové 
skupiny Věrni zůstaneme, která byla za hcydriehiády odhalena . Zbytek války 
strávila v koncentračních táborech Ravensbnick a Birkenau jako vězen číslo 
22791. Hrůzy pracovních táboru přivála.8 

Když přijížděly po 2. světové válce transporty z koncentračních táboru, 
bratři se střídali a stále na ni čekali. Rodina se obávala, že se již nevrátí, 
ale nakonec přece přijela. Podle svých slov měla velké štěstí břišním tyfem se 
nakazila, až na samém konci války. Vrátila se vyčerpaná a její rekonvalesccnee 
trvala dlouhou dobu. Později učila na dívčím gymnáziu v Praze, pak působila 
jako krajská iuspektorka v Českých Budějovicích a od roku 1954 pracovala 
na ministerstvu školství, od roku 1959 byla v důchodu. Koncentrační tTibor 
se však podepsal na jejím zdraví, v pozdějších lotech měla zdravotní potíže: 
zemřela 1S. září 1902. 

Teta vskutku nemelu lehký život. Nikdy se. nevdala,, ale nakonec si našla 
partnera, který si jí velmi vážil. S ním žila asi posledních- pět let. Zemřda tak. 
jak bylo v rodině tradicí. l)ědevekJ zemřel v Národním divadle, dostal srd(ěni 
infarkt. Ona taky seděla u nějaké ruční práce a tak ji tam našli. Srdce. 

Antonín svého staršího brat ra velmi ctil a miloval; vždy drželi pohromadě. 
1 on vystudoval vysokou školu, a to slaboproudou elektrotechniku na Č V U T 
v Praze, studoval však i v Paříži, kam za ním po ukončení studií v roce 1937 
přijela i jeho nastávající. Věra Skorkovská (1913 1900), na delší „předsvatební 
cestu". Francii si zamiloval, výborně hovořil francouzsky. Bohem války pracoval 
v konstrukci v Č K D jako vedoucí zkušebny, později jako ředitel podniku Pal 
a nakonec ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích. 

' Dne 1. září 1931 nabyla příslušnosti v Českých Budějovicích. 
8 Dne 27. 12. 1944 V. Kořínek píše: O sestře 'nemohu napsat nic význačného. Je stále 

v Mechlenbursku, nyní v N'eubrandenburgu v Arbeitslagcru, kde prý pracuje v kanceláři. Zdá 
se, ze zdravotně se jí dam dobře. Jen aby zimu dobře přečkala. Vše nebere stále žádného 
konce. Naše % její očekávání, že o letošních vánocích budeme pohromadě, nás zklamalo. 
Fond Šafář Karel, Literární archív PNP. 

9 Vilem Kořínek, otec Vladimíra Kořínka. 



Jako jediný z dětí Viléma Kořínka měl potomky, syna Vladimíra (1946 2002) 
a dcery Janu (nar. 1939) a Danielu (nar. 1942). Všechny tři děti vystudovaly 
vysokou školu, Jana šla částečně ve stopách svého strýce, studovala organickou 
chemii zpočátku na chemické části matematicko-fyzikální fakulty, z níž se po 
reformě stala část fakulty přírodovědecké. Antonín Kořínek zemřel 9. dubna 
1975. 

Poznamenejme, že rodina Viléma Kořínka byla římsko-katolického vyznání; 
začátkem dvacátých let však všichni tři sourozenci, Vladimír, Jarmila i Antonín, 
z církve vystoupili.10 

Dětství a středoškolská s tudia 

V letech 1910 až 1918 studoval Vladimír Kořínek na gymnáziu v Hálkově 
třídě (dnešní Londýnská), kde matematiku a fyziku vyučoval profesor Miloš 
Kóssler (1884-1961)'. Byl výborným žákem, prospíval s vyznamenáním, matu
ritní zkoušku s úspěchem složil 3. července 191811 a získal vysvědčení dospělosti 
s vyznamenáním. 

Již od prvních tříd gymnasia mne velmi zaujala matematika a fysika. Jakmile 
jsem si koupil učebnice těchto předmětů, ihned jsem je doma prostudoval a je
jich látku zvládl. Někdy v kvintě jsem objevil sbírku Sammlung Góschen, je
jíž svazečky byly dostupné mé kapse. Z této sbírky jsem se učil diferenciálnímu 
a integrálnímu počtu. A tu měla na můj vývoj vliv první velmi pHznivá okolnost: 
Mým učitelem matematiky a fysiky na gymnasiu byl vynikající učitel prof Mi
loš Kóssler. Ten když viděl můj zájem, věnoval mi velkou pozornost nejen tím, 
že mně vysvětloval, čemu jsem nerozuměl, nýbrž půjčil mně tehdy právě vyšlé 
první vydání Vojtěcha i Weyrův Diferenciální počet. K ústní maturitní zkoušce 
jsem dostal Taylorův rozvoj pro sin x kolem počátku. Ten jsem na tabuli napsal 
i se zbytkem, neboť jsem měl již jakési ponětí o významu zbytku v Taylorově 
rozvoji.12 

Ve svém životopise z 16. června 1958 vzpomíná na počátky své lásky k ma
tematice takto: 

Od kvarty až do oktávy měli jsme na matematiku a v septimě a oktávě i na fy
siku prof Dr. M. Kósslera, který měl na mne svými krásnými výklady i svou 
láskou pro matematiku velký vliv. V septimě a oktávě půjčoval mně matematické 
knihy jako na př. Vojtěchovy Základy matematiky (1. vydání).13 

Poznamenejme ještě, že V. Kořínek nebyl odveden, vojenské službě se tedy 
vyhnul. 

1 0 Vladimír Kořínek vystoupil z církve dne 12. února 1921. 
1 1 Vladimír Kořínek někde uvádí 3. července, někde 4. července. Maturitní zkoušky pro

bíhaly v roce 1918 ve dnech 2. až 4. července; pravděpodobně tedy 3. července vykonal 
maturitní zkoušku a 4. července dostal vysvědčení. 

1 2 Úryvek z projevu, jehož rukopis měl Vladimír Kořínek založen u jedné z gratulací ke 
svým osmdesátým narozeninám. Přestože zde není uvedeno ani datum ani příležitost, při 
které se chystal promluvit, je pravděpodobné, že se jednalo o projev na oslavě některých jeho 
narozenin. Byl asi použit vícekrát. Archív AV CR, fond V. Kořínek. 

1 3 Archív AV CR, fond V. Kořínek. 
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V y s o k o š k o l s k á s t u d i a a d o k t o r á t 

Vysokoškolská studia zahájil Vladimír Kořínek na podzim roku 1918, stal se 
posluchačem filozofické fakulty české univerzity. 1 4 Na své vysokoškolské profe
sory vzpomínal takto: 

Když jsem přišel nu fakultu, přednášel prof Petr právě diferenciální počet. 
Protože látku z úvodu do difcrcnciáhiího a rritcyrálního počtu jsem již žnul, mohl 
jsem velmi dobře sledovat tuto Petrovu přednášku, která nebyla určena prvnímu 
ročníku. Přednášku se rtu velmi líbila a sczndmi.la mne s moderním vědeckým 
budováním analysy. Po celou dobu studia jsem poslouchal především prof. Petra 
a puk fez prof. Bydžovskcho a prof. Kosslcrn, který se zatím habilitoval. Chodil 
jsem též nu přednášky prof Rychlíku. Naproti termu mne nezajímala (jeometrie, 
takže jsem byl nu přednáškách prof. Sobotky jen naprosto výjimečně. 

V scnunáři mi vybral profesor Petr za ternu scniind.rnipra.ee dokázat vzorce 
pro poě.ct vlastních representací celého záporného číslu rodem tcrnárnícii kva
dratických forem irulcJinUnícJi, které uveřejnil v Comptes rendus ... francouzský 
matematik C. llumbcrtXl} jen s nuzmičciiýnii důkazy. Tuto seminární[práce byla 
přijatu prof. Petrem jako domácí préicc státní. Nu domácí práci státní z fysiky 
jsem dostal od prof. Závišky těma: Teorie op(ilcscencc.l() 

Pod vedením Karla Petra (1868 A950) vypracoval Vladimír Kořínek v roce; 
1922 svou disertační práci O representaci celých čísel icrnéirními. kvadratickými 
formami indcjiniťnimi [ K l ] . 1 7 Navázal na svoji domácí práci, státní a odvodil 
vzorce analogické I lumbertovým vzorcům, ale pro reprezentace přirozených čí
sel. Jeho disertační práci posuzovali Karel Petr a Bohumil Bydžovský (1880 
1969); jejich posudek ze dne 17. ledna 1923 zní takto: 

Francouzský matematik C. Ilumbcrt uveřejnil v r. 1918 rudu krátkých, prací 
v Comptes Rendus. sv. 166, 167 pojednávajících o representaci zéipornýeh.. ce
lých čísel formami tcrnárními indefinitními. Při tom uvádí z veliká části je
nom výsledky svých, uvalí, takže nebylo dosud zevrubné odvození oněch výsledků. 
P. Kořínek v předložené práci dává. toto odvození, a, rozšiřuje výsledky Ilum-
bertovy i pro případ obecnějšího O. resp. A (Humbert uvažoval daný problém 
za předpokladu, že íl jest liché, A pak bud'liché aneb sudoliché). Dále puk po
jednává p. Kořínek také o representaci kladných čísel formami mdejinitními 
ternárními a dospívá ku periodám pro representaci celých kladných čísel, zná
mých nám dosud v nejjednodušším případě formy x\ — r-yr^. Při. tom propočí
tával p. Kořínek též několik příkladu numerických. 

Práce p. Kořínka jest sestavenu přehledli c a jasně. Se zřetelem k obtížným 
vyšetřováním, se kterými jest spojena, projevuje se jí značné math. nadání 

14 Přehled přednášek a seminářů, které měl během svého studia zapsány, je uveden ve fak
tografických přílohách této monografie. Osvobození od kolejného žádal Y. Kořínek s výjimkou 
posledních dvou semestrů. 

1 5 Marie-Georges Humbert (1859 1921). 
1(> Ze životopisu Vladimíra Kořínka z 16. června 1958, Archív A V ČH, fond V. Kořínek. 
1 7 Kolkovaná rukopisná práce o 91 stranách dokončená v prosinci 1922 je v Archívu 

AV CK, fond V. Kořínek. 
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autorovo, jakož i jeho veliká píle a láska k vědeckému bádání Pokládá ji tudíž 
podepsaný za výbornou pro účel jí sledovaný18 

Výběr tématu disertace byl ovlivněn seminární prací, kterou Karel Petr 
v podstatě určil zaměření prvních vědeckých výsledků Vladimíra Kořínka. Prá
ce z oblastí teorie kvadratických forem publikoval V. Kořínek až do roku 1929 
(publikace [Kl] až [KS]). 

Do dob studií také spadá počátek přátelství Vladimíra Kořínka s Vojtěchem 
Jarníkem (1897-1970). 

Na fakultě měl jsem to štěstí seznámit se hned na začátku studia s matema
tikem, který vyrostl později v jednoho z našich prvních moderních matematiků, 
a který, ač byl o dvě léta starší, stal se mým dobrým přítelem a druhem: Voj
těcha Jamtka. V rozhovorech s Jarníkem jsem se učil, jak je třeba studovat 
matematiku19 

Poté, co s vyznamenáním složil velké rigorosum z algebry a matematické ana
lýzy a malé rigorosum z teoretické fyziky, byl Vladimíru Kořínkoví 30. června 
1923 udělen titul doktora přírodních věd, a to jíž na nově vzniklé přírodovědecké 
fakultě. Dne 12. května 1923 složil státní zkoušku z matematiky a v zimě 1924 
státní zkoušku z fyziky, obě „velmi dobře"; dne 12. prosince 1924 byl uznán za 
výborně způsobilého vyučovati matematice a fysice na vyšších středních školách. 

Školní rok 1923/24 strávil Vladimír Kořínek jako stipendista francouzské 
vlády na Sorbonně (Faculté des Sciences de PUníversíté de Paris) a Collěge de 
France v Paříží. Navštěvoval přednášky významných matematiků, mezí jinými 
J. S. Hadamarda (1865-1963), H. L. Lebesguea*(1875-1941), P. A. A. Mon-
těla (1876-1975), Ch. E. Pícarda (1856-1941), zajímaly ho hlavně přednášky 
z teorie funkcí komplexní proměnné a teorie automorfních funkcí. 

Sport 

Z toho, co jsme dosud o Vladimíru Kořínkovi řekli, by se mohlo zdát, že 
veškerý svůj čas trávil studiem. Samozřejmě tomu tak nebylo. Spolu s bratrem 
často jezdil na Radov, do tábora u Nového Města nad Metují, kde se scházela 
tzv. pokroková mládež a inteligence sdružená v Etickém hnutí. Zde se spřátelil 
např. s prof. Václavem Karfíkem (1904-1981), plastickým chirurgem, prof. Bo
huslavem Havránkem (1894-1978) a jeho bratrem prof. Miroslavem Havránkem 
(1897-1963) a dalšími intelektuály. Na Řadově se seznámil i se svou budoucí 
m*anželkou Olgou. Účastnící tohoto tábora se stýkali i později. Tam se uzavírala 
přátelství i partnerství na celý život. 

Vladimír Kořínek o sobě velmi dobře věděl, že není příliš prakticky zaměřený 
a soustřeďuje se často jen na jednu jedinou věc, na svou odbornou práci. Snažil 
se proto rovněž věnovat sportu, utužovat zdraví a udržovat kondicí. V mládí 

1 8 Archív UK, osobní složka Vladimíra Kořínka. Poznamenejme, že na posudku je omylem 
uvedeno datum 17. 1. 1922. 

1 9 Úryvek z projevu, jehož rukopis měl V. Kořínek založen u jedné z gratulací ke svým 
osmdesátým narozeninám. Archív AV ČR, fond V. Kořínek. 
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pěstoval horolezectví, lezl na pískovcových skalách Českého ráje (ještě v dobo 
druhé světové války). Jezdil také na kanoi, ale jak říká jeho neteř, byl to takový 
kanoista, který . . . když se vyhýbal jednomu šutru, narazil do druhého. 

To byly sporty jeho mládí. Do pozdního veku zůstala Vladimíru Kořínkovi 
láska k vysokohorské turistice, která byla blízká i jeho manželce. Dalším spor
tem, který pěstoval po celý život, bylo lyžování. Na hory jezdil rád i se studenty 
jako pedagogický dozor. 

P o č á t e k p e d a g o g i c k é č i n n o s t í 

V červenci 1923 podal V. Kořínek žádost o místo suplujícího středoškolského 
profesora: 2 0 

Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze, 

Podepsaný dr, Vladimír Kořínek žádá za laskavé udělení místa suplujícího 
profesora pro skupinu: matematika a fysika na střední škole a uvádí ke své 
žádosti tyto okolnosti: 

Narodil se dne 18. dubna 1899 na Kr. Vinohradech. Jest národnosti, české 
a příslušný do Praky. V letech 1910 až 1918 studoval na gymnasiu na Kr. Vi
nohradech, kdež roku 1918 maturoval s vyznamenáním. 

V letech 1918-1923 studoval na přírodovědecké fakultě university Karlovy 
matematiku a fysiku. Na jaře roku 1921, dne 17. března výkonní filosoficko-
pedagogickou zkoušku. Dne 12. května 1923 vykonal zkoušku z matematiky pro 
vyšší střední školy s prospěchem velmi dobrým. 

Podepsaný zamýšlí se věnovati učitelské dinze na střední škole a proto žádá, 
aby mu bylo laskavě uděleno od začátku, příštího školního roku t. j . od, 1. září 
1923 místo suplujícího profesora pro matematiku a fysiku na střední škole. Pro
tože však v prosinci hodlá složiti státní zkoušku z fysiky a nabýti tak úplné 
aprobace, žádá, aby byl ponechán na některé střední škole v Praze, aby se mohl 
na zkoušku řádně připraviti, a dovoluje si podotknouti, že bydlí u svých rodičů 
na Kr. Viiwhradech, takže o byt má v Praze úplně postaráno. 

V Praze, dne 17. července 1923. 
Dr. Vladimír Kořínek 

Praha-Vinohrady Slovenská 13. 

Po návratu z Paříže* působil Vladimír Kořínek od 1. října 1924 do 30. září 
1925 jako nehonorovaný asistent matematického semináře na přírodovědecké 
fakulto Univerzity Karlovy. Zastupoval Vojtěcha Jarnika, který mel v té dobo 
placenou dovolenou a studoval v Gottingen. Současné vyučoval asi 10 hodin 
týdně matematice a fyzice na gymnáziu v Londýnské ulici na Královských Vi
nohradech, kde dříve studoval. Snažil se získat perspektivní zaměstnání. Později 
ve svém článku Karel Petr učitel [K59] napsal: 

Počet asistentských míst byl sice po 28. říjnu značně zvětšen, přesto dostat 
takové místo nebylo snadné. Matematický seminář Karlovy university měl tehdy 

Žádost je uložena v osobní složce V. Kořínka v Archívu UK. 
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jen jednoho neb dva asistenty. Značně větší počet asistentských míst pro obor 
matematiky byl na Českém učení technickém v Praze. A tu se Petr usilovně 
staral o to, aby ti z jeho žáků, které pokládal za schopné vědecké práce, taková 
místa dostali. Sám měl v patrností, kdy bude které místo na technice uprázď 
něno, a nesčetné byly jeho přímluvy u kolegů z techniky, aby toho neb onoho 
mládence vzali si za asistenta na uprázdněné místo ve svém, ústavě. A tak to 
byla především Petrova zásluha, že mnozí z našich matematiků ve svých mla
dých letech dostali místa, na nichž měli dosti času ke studiu i vědecké práci. 

Vladimír Kořínek vycházel z vlastních zkušeností; i on byl totiž v situaci, 
kdy potřeboval získat řádné asistentské místo. Když nastoupil dne 1. října 1925 
jako asistent II. fyzikálního ústavu ČVUT (Ústav teoretické fyziky pro vyso
kou školu strojního a elektrotechnického inženýrství a vysokou školu chemicko-
technologického inženýrství), který vedl prof. Václav Felix (1873-1933), bylo to. 
jak sám říká, na velkou přímluvu prof. Petra. Pracoval zde dva roky (ve školním 
roce 1926/27 byl přednostou ústavu prof. František Nachtikal (1874-1939)). 
Poté nastoupil dne 1. října 1927 jako asistent II. ústavu matematiky ČVUT 
pro vysokou školu strojního a elektrotechnického inženýrství, jehož přednostou 
byl Karel Rychlík (1885-1968). 

Roku 1928 se V. Kořínek-zúčastnil na vlastní útraty Mezinárodního kongresu 
matematiků v Bologni; přednesl příspěvek E. Schoenbauma (1882-1967), který 
se kongresu nemohl zúčastnit. 

Na podzim roku 1929 odjel na zahraniční pobyt do Hamburku. V projevu, 
který byl jíž dvakrát zmíněn, říká: 

Když jsem vstoupil na universitu na podzim r. 1918, dostal jsem se od 
prof. Kosslera k jinému vynikajícímu učiteli, k prof Karlu Petrovi Ten se o své 
schopné žáky pečlivě staral Sledoval bedlivě i po státních zkouškách mé práce 
a později mi opatřil Rockefellerovo stipendium ke studiu ve velkém algebraickém 
studiu v Hamburgu. 

Na univerzitě v Hamburku (Naturwissenscliaftlíche Fakultát der Universitát 
Hamburg) strávil Vladimír Kořínek školní rok 1929/30, a to především u profe
sorů E. Artína (1898-1962) a E. Heckea (1887-1947). Studoval zde abstraktní 
algebru, pracoval v teorii hyperkomplexních čísel a v teorii asociativních alge
ber. 

Po návratu z Hamburku působil dál jako asistent II. ústavu matematiky, 
a to až do 30. dubna 1931.2 1 Na své asistentské působení u Karla Rychlíka rád 
vzpomínal: 

Bylo to ideální místo pro mladého vědeckého pracovníka. Velký matematický 
zájem prof Rychlíka projevoval se také v tom, že s velkou účastí sledoval mou 
vědeckou práci. V rozhovorech s ním jsem mohl čerpat mnohý podnět k vlastní 
práci a vydatně jsem využíval jeho rozsáhlých vědomostí a jeho znalostí a pře
hledu o matematické literatuře. 

2 1 Informace o Kořínkově působení na ČVUT viz Program ČVUT v Praze na studijní 
rok 1925/6 . . . 1930/1. 
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Když jsem chtěl jet na studijní rok 1929 80 k prof. Artinovi do Hamburgu, 
velmi ochotně mne vyhověl a spokojil se s tím, aby můj zástupce byl matematik 
bez aprobace. Po mém návratu s velkým zájmem poslouchal vyprávění o mém 
pobytu v Hamburgu. Vypůjčil si, ode mne zápisy přednášek prof. Artina, protože 
obsahovaly originální, 'nepublikované věci a sěrm je důkladně pročetl. 

Na tu dobu svého života, kdy jsem byl asistentem u prof. Rychlíka, nikdy 
nezapomenu, nebo(. jemu vděčím, že jsem mohl jako mladý matematik ve velmi 
příznivých poměrech studovat a pracovat.22 

Státní úřad statist ický 

V roce 1930 a 1931 byly vyhlídky na další akademickou dréihu i po hubilitaci 
velmi slabé. Proto jsem se, ač s těžkým srdcem, rozhodl odejíti jakožto úředník 
statisťickovědccké služby do Státního úřadu statistického, kdež jsem nastoupil 
1. května 1931 .. ín 

Krátce po nástupu začal pracovat v populačním odboru, který tehdy vedl 
doc. Antonín Boháč . 2 4 Hlavní činnost Vladimíra Kořínka ve Státním úřadu 
statistickém spočívala v přípravě československých tabulek úmrtnost i sestavo
vaných z materiálu získaného při sčítání lidu v roce 1930. 

Ačkoli tyto práce odváděly mne do značné míry od pníce v čisté matematice, 
pro níž jsem byl zaujat, mám na tehdejšího svého šéfa Doc. Dr. Ant. Boháče 
a na práci pod jeho vedením krásné vzpomínky.25 

Dne 14. prosince 1932 byl V. Kořínek povýšen na ministerského komisaře, 
dne 1. ledna 1934 pak na vrchního ministerského komisaře ve skupině úředníku 
vědecké statistické služby. 2 6 

V tomto období publikoval jak vědecké práce z teorie hyperkomplexníeh čísel 
(tj. [K9] až [K12]), tak články související s jeho prací na tabulkách úmrtnost i 
(tj. [K2G] až [K29]). Zároveň studoval matematiku, hlavně teorii grup a ab
straktní algebru. Ve Stá tn ím úřadě statistickém byl zaměstnán až do 30. září 
1935. 

H a b i l i t a c e 

Dne 28. ledna 1931 podal Vladimír Kořínek žádost o habilitaci na přírodo
vědecké fakultě Karlovy univerzity. Jako habilitační práci předložil spis Kva
dratická tělesa v kvaternionových okruzích [K9]. Tři témata, která navrhl na 
svoji habilitační přednášku, byla: 

1. Rozklad ideálů v prirnideály v obecných komutativních okruzích, 

2 " Koncept projevu předneseného V. Kořínkem dne 3. 6. 1968 na pohřbu K. Rychlíka, 
Archív AV Cil, fond V. Kořínek. 

2 3 Ze životopisu V. Kořínka z 16. června 1958, Archív AV Cit, fond V. Kořínek. 
2 4 Antonín Boháč (1882 1950), český statistik a demograf, od roku 1934 viceprezident 

Státního úřadu statistického. 
2 5 Z téhož životopisu. 
2 6 Viz Statistický obzor 1932, str. 278 a 279, 1933, str. 172, 1934, str. 277, 1936, str. 144. 
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2. Novější výsledky z teorie nekonečných grup, 
3. Základy aritmetické teorie algebraických funkcí. 

Program svých přednášek pro prvních šest semestrů navrhl takto: 
Úvod do moderní algebry (2 semestry), 
Základy teorie čísel (2 semestry), 
Aritmetická teorie algebraických těles (2 semestry). 

K posouzení jeho žádosti o habilitaci byla dne 12. března 1931 sestavena komise 
složená z Karla Petra, Bohumila Bydžovského a Miloše Kósslera.27 V referátu 
této komise ze dne 20. dubna 1931 se vedle životopisných údajů a přiblížení 
výsledků Kořínkovy habilitační práce mimo jiné říká: 

Habilitační prací prokazuje p. Dr. KoHnek všestrannou znalost četné pří
slušné literatury; ačkoliv spadá do doby nejnovější, osvojil si plně její výsledky. 
Úvahy jeho jsou bystré i sestaveny v přehledný celek pm postupu přesně logic
kém a podány v důsledku toho ve tvaru snadno přístupném, ačkoliv úkol, který 
řeší, jest dosti obtížný. Můžeme plným právem na základě této práce zařaditi 
p. Dra Kořínka mezi vážné a úspěšné badatele ve vědě matematické. Ostatní 
práce, které dříve vydal, soud, tento plně potvrzují. . . . 

Vědecké práce p. Dra Kořínka, jak z uvedeného jest patrno, jsou takového 
druhu, že jest plně oprávněn návrh, který podepsaní členové komise činí, aby 
p. Dr. KoHnek byl připuštěn k dalším stadiím řízení habilitačního.28 

Kolokvium proběhlo dne 21. května, přednáška na zkoušku 11. června. Jejím 
tématem byly Základy aritmetické teome algebraických funkcí. Protože Vla
dimír Kořínek vyhověl všem požadavkům, byla mu udělena „venia docendi" 
pro matematiku na přírodovědecké fakultě. Svou habilitační prací zahájil vý
zkum v oblasti teorie algeber, který mu později přinesl nemalý úspěch a mezi
národní uznání. 

Ministr školství a národní osvěty potvrdil dne 11, září 1931 usnesení profe
sorského sboru o udělení docentury; děkanát sdělil tuto skutečnost V. Kořínkovi 
dne 17. září. Jíž v zimním semestru školního roku 1931/32 Vladimír Kořínek na 
fakultě vyučoval, své pedagogické působení zahájil dvouhodinovou přednáškou 
o teorií grup. Vzhledem k tomu, že byl zaměstnán ve Státním úřadě statistic
kém, oznámil děkanát dne 22. října 1931 tomuto úřadu, že V. Kořínek byl na 
fakultě připuštěn za soukromého docenta matematiky, a požádal, aby mu úřad 
vyšel vstme při konání učitelské působnosti na universitě. 

Dne 14. prosince 1931 požádal Vladimír Kořínek o přenesení své habílí-
táce na vysokou školu strojního a elektrotechnického inženýrství a na vysokou 
školu speciálních nauk ČVUT. Do komise pro jeho habilitaci bylí zvoleni Karel 
Rychlík, František Eádl (1876-1956) a Václav Hruška (1888-1954). Kořínkovu 
habilitační prácí Kvadratická tělesa v kvaternionových okruzích [K9] posuzo
vali K. Eychlík a V. Hruška. Karel Rychlík se soustředil zejména na výsledky 
Kořínkovy habilitační práce, v závěru svého posudku uvedl: 

2 7 Poznamenejme, že Karel Petr posuzoval Kořínkovu prácí [K9] pro vydání v Rozpravách 
ČAVU. 

2 8 Referát o žádostí p, dra Vladimíra Kořínka za habilitaci z matematiky. Archív UK, 
osobní složka Vladimíra Kořínka. 
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Kdežto o „číselnýcli teoriích/' pro tělesa, rozmanitého druhu pojednává řada 
prací a tyto jsou v 'podstatě vybudovány, je dosud velmi málo známo o číselných 
teoriích pro okruhy, speciálně pro okruhy nekomutativní a obsahující dělitele 
nuly. Předložená práce zabývá se z tohoto stanoviska okruhy kvaternionovými 
a dosahuje tu řady nových a zajímavých výsledku. . . . 

Předloženou práci, považuji jako zcela vhodnou práci habilitační. 

Naproti tomu Hruškův posudek ze dne 11. listopadu 1932 je zaměřen spíše 
na možné aplikace výsledku, které ve své habilitační práci V. Kořínek sepsal: 

Výsledky bádání p. RNDra V. Kořínka, uveřejněné v předložené jeho habi
litační práci, sotva bude možno kdy přímo aplikovati v některé vědě technické. 
Obor však, v němž pracuje, souvisí dosti úzce s různými eminentně praktic
kými otázkami. . . . Druhý možný směr užití kvaternionu v aplikované matema
tice spočívá v jejich interpretaci ve více rozměrných prostorech, asi tak, jako 
obyčejná komplexní čísla interpretujeme body nebo vektory v rovině. Tato in
terpretace se, jak známo, velice osvědčila v elektrotechnice střídavých proudů, 
konformním zobrazení a j . Jelikož vícerozměrné prostory se jeví čím dále tím 
užitečnější k interpretaci všude tam, kde jde o více než tři proměnné (na př. 
v teorii relativity), jest zcela pravděpodobné, že by se zde mohlo dosáhnouti ur
čitých zjednodušení užitím kvaternionu pro prostory čtyřrozměrné a hyperkom-
plcxních čísel, zobecnění to kvaternionu, pro prostory o ještě více dimensích. 

Kvalifikace p. RNDra Kořínka ve vědeckém bádání jest nepochybná dle před
ložené práce, ačkoliv se v ní zabývá pouze jednoduššími kvaterniony. Méim ji za 
zcela vyhovující habilitační práci a připojuji se plně k posudku p. prof. Ph.Dra 
Rychlíka29 

Jako téma přednášky na zkoušku stanovil profesorský sbor Vladimíru Ko
řínkovi téma Moderní směry v počtu pravděpodobnosti Komise pro habilitaci 
se na schůzi dne 7. března 1932 jednomyslně usnesla, aby p. kandidátu byla 
dána dispens od doktorátu věd technických vzhledem k jeho doktorátu přírodních 
věd*{) Vzhledem ke kladným posudkům habilitační práce, prominutí habilitač
ního kolokvia a vyhovující a to jak po stránce formální, tak i věcné přednášce 
na zkoušku, mohla být Vladimíru Kořínkovi udělena ,, venia docendi" . Udě
lení hodnosti mu ministr školství a národní osvěty potvrdil výnosem ze dne 
19. dubna 1933. 3 1 

J m e n o v á n í m i m o ř á d n ý m p r o f e s o r e m 

Dne 10. května roku 1931 zemřel profesor J a n Sobotka (1862 1931) a na pří
rodovědecké fakultě UK se tak uvolnilo místo profesora matematiky. K podání 
návrhu na obsazení stolice matemat iky byla jmenována komise ve složení: Ka
rel Petr, Bohumil Bydžovský, Miloš Kóssler, Vojtěch Jarník a Václav Hlavatý 

2 9 Archív AV Cil, fond V. Kořínek. 
3 0 Zápisy profesorského sboru vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství, 

1932. Archív ČVUT. 
3 1 V programech ČVUT je V. Kořínek veden mezi soukromými docenty vysoké školy 

strojního a elektrotechnického inženýrství v letech 1934/35 až 1939/40; neměl však vypsánu 
žádnou přednášku. 
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(1894-1969). Komise doporučila obsadit uvolněné místo Vladimírem Kořínkem. 
Potřeba obsazení uvolněné stolice byla tím větší, že v brzké době měl odejít na 
odpočinek i Václav Láska (1862-1943), profesor užité matematiky. Návrh na 
jmenování Vladimíra Kořínka mimořádným profesorem je velmi podrobný: 

Podepsaná komise, uváživši otázku obsazení stolice matematiky uprázdněné 
úmrtím prof. Sobotky, usnesla se jednomyslně navrhnouti profesorskému sboru, 
aby byl pfedložen ministerstvu školství a národní osvěty návrh na jmenování 
pana soukromého docenta Dra Vladimíra Kořínka mimořádným profesorem 
matematiky na přírodovědecké fakultě Karlovy university. Při tom by učitel
ský příkaz jeho zněl přednášeti čtyři hodiny týdně Úvod do differenciálního 
a integrálního počtu a tři, hodiny týdně vedle toho o svém oboru. 

Svůj návrh odůvodňuje komise takto: 

... Tak například v tomto semestru konají profesoři matematiky podle svých 
učebních úvazků 25 týdenních hodin matematických přednášek, z toho je věno
váno plných 15 hodin přípravě k přímí státní zkoušce, pouze 7 hodin týká se 
látky, vyžadované u druhé státní zkoušky a dokonce jen tři hodiny jsou věno
vány speciálním přednáškám, z nichž nadaní posluchači mají čerpati podněty 
k samostatné vědecké práci. ... 

Na základě vylíčené vědecké činnosti pana doc. Kořínka dospěla komise k ná
zoru, že doc. Kořínek je po stránce vědecké plně kvalifikován k tomu, aby mohl 
býti profesorem matematiky na naší fakultě. 

Též o učitelských schopnostech pana doc. Kořínka mají podepsaní příznivé 
mínění; četné přednášky, které konal na týdenních schůzích Jednoty čs. mate
matiků a fysiků, byly vždy obsahově cenné a formálně pečlivě připraveny. ... 

Z předešlého je patrno, že návrh komise na jmenování doc. Kořínka mimo
řádným profesorem matematiky je dostatečně odůvodněn; je však ještě uvážiti, 
zda by nebylo snad možno nalézti jiného kandidáta, ještě vhodnějšího. Zde při
cházejí především v úvahu veškeří matematikové, kteří jsou již profesory na 
jiných českých vysokých školách mimo Karlovu universitu. Na prvním místě 
je jmenovati prof. Masarykovy university E. Čecha, jehož naprosto výjimečná 
vědecká kvalifikace byla oceněna ve zprávě minulé komise. . . . Ježto však návrh 
na jmenování prof Čecha nedosáhl v profesorském sborn naší fakulty většiny 
a ježto dále není za dnešních poměrů naděje, že by ministerstvo mohlo vyhověti 
některým oprávněným požadavkům prof Čecha, nepovažuje komise za účelné, 
opakovati návrh na jmenování profesora Čecha.22 

O tomto návrhu hlasoval profesorský sbor na schůzi dne 21. dubna 1932; ná
vrh byl jednomyslně přijat, a tak dne 27. dubna téhož roku žádal děkan August 
Žáček (1882 1961) ministerstvo o jeho schválení. Vzhledem k hospodářské krizi 
a úsporné politice vlády byl Vladimír Kořínek jmenován mimořádným profe
sorem až roku 1935. 

Na školní rok 1933/34 požádal Karel Petr o dovolenou pro letní semestr, 
neboť zamýšlel sepsat učebnici algebry. Protože nebyl jiný docent, který by 

3 2 Návrh na jmenování pana soukr, doc. Dr. Vladimíra Kořínka mimořádným profesorem 
matematiky, Archív UK, osobní složka Vladimíra Kořínka. 
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mohl vest přednášku z algebry pro první a druhý ročník, požádal děkanát dne 
1. června 1933 presidium Státního úřadu statistického, aby mohl jejich zaměst
nanec Vladimír Kořínek přednášet dvakrát v týdnu na univerzitě. Žádosti bylo 
vyhověno již (hic 14. června a V. Kořínek v letním semestru Petrovu přednášku 
opravdu převzal. 

Státní úřad statistický byl velmi vstřícný, pokud se jednalo o uvolňování 
Vladimíra. Kořínka, a to nejen pro přednášky na fakultě. Bylo vyhověno i žá
dosti o delší Kořínkovu dovolenou ke studijní cestě do SSSR. , U Uskutečnila se 
v září roku 1935. V. Kořínek pobýval jeden měsíc na univerzitách v Moskvě, 
Leningradě a Kyjevě; cestu podnikl společně s docentem Masarykovy univerzity 
Bohuslavem Havránkem, lingvistou, kterého znal z Kt ického hnutí; zúčastnil se 
i topologické konference na moskevské univerzitě. V té době navázal kontakty 
se sovětskými matematiky, zejména s Alexandrem Gennadievičem Kurošcm 
(1908• 1971). Od roku 1935 byl členem Společnosti pro kulturní a hospodářské 
styky se SSSR a pracoval v její vědecké sekci. 

Rozhodnutím prezidenta- republiky ze dne 21. srpna 1935 (tedy krátce před 
cestou do SSSR) byl Vladimír Kořínek jmenován mimořádným profesorem ma
tematiky na Univerzitě Karlově, a to s účinností od 1. října 1935. Byla mu 
stanovena učební povinnost konati ze svého oboru přednášky a cvičení v roz
sahu odpovídajícím potřebám university, nejméně však 5 hodin týdne v každém 
semestru, vedle potřebných cvičení. Vzhledem k tomu, že byl V. Kořínek stále 
zaměstnán ve Státním úřadu statistickém, požádalo ministerstvo presidium to
hoto úřadu o Kořínkovo uvolnění. 

Fakultní komisí4 pak dne 1G. října 1935 stanovila Kořínkovy konkrétní učební 
povinnosti takto: 

/. přednáška „Úvod do počtu diferenciálního a integrálního u 4 hodiny týdne 
v každém semestru, 

2. speciální předmiška z jeho oboru 3 hodiny týdne v každém semestru, 

mimo to v každém semestru praktická cvičení z matematiky v rozsahu 2 hodiny 
týdně. 

Návrh byl předložen ministerstvu ke schválení dne 6. listopadu 1935 a od letního 
semestru 1935/36 začal Vladimír Kořínek přednášet jako mimořádný profesor. 
Byl mu přidělen plat mimořádného vysokoškolského profesora 1. s tupně: 

služné 30.600 Kč ročně, 
činovné 6.600 Kč ročně. 

Od října 1938 pobíral služné 2. stupně, které činilo 33.600 Kč hrubého ročně. 

P ř e d v á l e č n é o b d o b í 

Roku 1936 se V. Kořínek zúčastnil Mezinárodního kongresu matemat iků 
v Oslo; na kongresu ještě byli B. Bydžovský, V. Hlavatý a V. Jarník z české 
univerzity Karlovy a K. Dusí (1884 -1948), J. Svoboda (1884- 1941) a J. Vojtěch 
(1879 1953) z ČVUT. V té dobo se věnoval teorii grup (práce [K13] až [K16]). 

3,3 Tuto žádost podal děkan fakulty dne 12. srpna 1935. 
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Od 1. března 1936 byl V. Kořínek členem zkušební komise pro učitelství na 
školách středních a od 7. května 1936 odborným examinátorem pro matema
tiku34 

Poznamenejme, že od 1. října 1937 do 31. března 1938 vedl filozofický semi
nář za prof. V. Hlavatého; za tento mimořádný úvazek obdržel honorář 2.000 
K č . 3 5 

Dne 21. října 1937 byla zvolena komise, která se měla zabývat převzetím 
aktivit Karla Petra, který měl dne 30. září 1938 odejít do výslužby. Jejími cleny 
byli Karel Petr, Emil Schoenbaum, Vojtěch Jarník, Miloš Kossler a Vladimír 
Kořínek. 

Komise se sešla za účasti všech členil ... dne 24- března 1938 o 10 hod. 
a usnesla se jednomyslné navrhnouti, aby vedením semináře a prosemináře, jež 
se uvolní odchodem prof K. Petra na odpočinek, byl prozatímně až na další 
pověřen prof. VI. Kořínek, a to od počátku zimního běhu 1938 9 A6 

Profesorský sbor návrh komise dne 31. března jednomyslně přijal, a když 
tento návrh schválil dne 7. května 1938 ministr školství a národní osvěty, začal 
Vladimír Kořínek od školního roku 1938/39 vést matematický seminář a pro
seminář. 

D r u h á s v ě t o v á v á l k a 

Pedagogická d r á h a Vladimíra Kořínka byla násilně přerušena v roce 1939; 
dne 17. listopadu byly české vysoké školy nacistickými okupanty uzavřeny. 
V. Kořínek pracoval doma, ministerským výnosem ze dne 11. července 1940 
byl dán z moci úřední na dovolenou s čckatclným a to s platností od 31. čer
vence 1940. Čekatelné činilo 33.600 korun ročně, tj. stejně jako služné, které mu 
náleželo před válkou, navíc měl drahotní příplatek 1.200 korun ročně. Vladimír 
Kořínek však na pedagogické působení zcela nerezignoval. I během okupace se 
stýkal s bývalými studenty, pomáhal j im při dalším vzdělávání, př ípadně s pří
pravou jejich disertace. Jedním z těch, kdo za války připravovali svoji disertační 
práci, byl například Ladislav Svaříte Rieger (19161963), který brzy po válce 
obhájil disertaci nazvanou O uspořádaných grupách. 

Mnohem širšímu okruhu „ s t u d e n t u " byl určen Kořínkův Návod ke studiu 
algebry pro začátečníky [K49] otištěný v Časopise pro pěstování matematiky 
a fysiky. Jak již sám název napovídá, jeho cílem bylo usnadnit českým čte
nářům samostatné s tudium algebry, především jejích základů. 3 7 Nejednalo se 
o ojedinělý článek, obdobné články sepsali ve stejné době i Vojtěch Jarník 
a Bohumil Bydžovský (Návod ke studiu analýzy a Studium geometrie). Velmi 
důležitým počinem Jednoty českých matemat iků a fyziků bylo vydávání uži
tečné edice Cesta k vědění v níž od roku 1940 vycházely velmi pěkné drobné 

3 4 Jmenovací dekrety jsou uloženy v Archívu AV ČR, fond V. Kořínek. 
3 5 Viz Archív AV ČR, fond V. Kořínek. 
3 6 Ze zprávy komise ze dne 24. března 1938, Archív UK, osobní složka Vladimíra Kořínka. 
3 7 Podrobněji viz kapitola Ostatní články Vladimíra Kořínka. 
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knížky uvádějící čtenáře do různých partií matematiky a fyziky. I ty sloužily 
k samostatnému studiu . 

Bohem druhé světové války so V. Kořínek věnoval teorii grup a teorii svazů 
(práce jK18j a [K19J), začal též pracovat na své učebnici Základy algebry. Podle 
jeho slov byla kniha, na konci války z osmdesáti procent hotova. 

Za války byl penzionován, v podstatu sedel doma a psal tu svou knihu. Sedel 
doma, psal a maminka mu vařila.xW 

V dopise Bohumilu Bydžovskému z 11. ledna 1945 Vladimír Kořínek píše: 

. . . Budu velmi rád, když se s Vámi někdy v ledna setkáni a budu mít příle
žitost promluvit si o své alycbřc a o Vašich determinantech. Prozatím Vám jen 
stručné napíši, jak se na vec dívám. Svou algebru jsem prvotně rozvrhl do tří 
částí. .,. Nevím však dnes, nevydám-li prozatím jen část I. a III. Cely plán, 
by vyžadoval totiž dvou dílu. Rukopis mám sice z první vody hotov celý. Dě
lám však právě důkladnou, revisi t.j. celé části píši znova a tu nevím, budu-li 
mít na. celou knihu tak, jak jsem ji původně plánoval, dosti času. Avšak i když 
vyjde kniha ve trčeli částech., pak podle mého mínění nezmenšuje to nikterak 
potřebnost takové knihy jako jsou Vaše determinanty. . . . J 9 

Když se v prosinci 19 M Němci rozhodli pracovně, nasadit většinu vysokoškol
ských profesorů, kteří do té doby byli na dovolené s čckatclným, byl Vladimír 
Kořínek formálně zaměstnán. Josef Fric ho totiž přijal do továrny na přesné 
měřicí přístroje/ 1 0 a tak ho zachránil přod totálním nasazením. 

Za války studoval Vladimír Kořínek též ruštinu, jak bylo tehdy mezi inte
lektuály zvykem. Chtěl kromě zpráv z Londýna poslouchat i vysílání z Moskvy. 

P o v á l e č n é o b d o b í 

Ihned po skončení druhé světové války se Vladimír Kořínek vrátil na mri-
Již dne 12. května 1945 byl pověřen Národním výborem vysokých 

3 8 Jana Zachová. 
3 9 Archív AV ČR, fond V. Kořínek. 
4 0 Firma Josef a Jan Fric na Královských Vinohradech (pozdější n. p. Metra). Josef 

(Í80F 1915) a Jan (1803-1897) Fricové byli synové žurnalisty a spisovatele Josefa Václava 
Frice (1829 1891), revolucionáře z r. 1848. Josef Fric založil r. 1898 hvězdárnu v Ondřejové 
a r. 1928 ji předal státu. Firma Josef a Jan Fric konala za války velmi dobré služby české 
inteligenci. Ve stejné firmě stí tehdy učil mechanikem Jan Havránek (1928 2003), pozdější 
historik, když jako židovský míšenec nemohl pokračovat ve studiu na středili škole. 

4 1 O poválečné situaci na vysokých školách viz Včela v Československu v letech 1945 
1953, Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1998), UK, Karolinum, Praha. 1999: 
J. Havránek: Stav a proměny vysokých škol v letech 1945-1953, 15 19. F. Morkes: Léta nadějí, 
iluzí i zklamání. Poznámky k proměnám vysokých skol v letech 1945-1953, 21 37, R. Zilynská: 
Universitas, unitas, uniforniitas, 39-55. Viz tež M. Devátá: FiHspěvek k dějinám vysokých 
škol v letech 194$'1950 na základě dobových dokumentů. Semináře a studie Výzkumného 
centra pro dějiny védy z let. 2902- 2003, Práce z dějin vědy (i, VCDV, Praha, 2003, 031 051. 
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škol zajištěním, převzetím a prozatímní správou celé univerzitní budovy ve Vi
ničně ulici a převzetím a prozatímní správou matematického ústavu německé 
univerzity v této budovo. 4 2 

Dne 22. června 1945 jmenoval V. Trkal (1888 1956), děkan přírodovědecké 
fakulty, V. Kořínka (podle paragrafu 13 pokynů pro posuzování národní a po
litické spolehlivosti posluchačů českých vysokých škol) členem fakultní vyšet
řovací komise pro posluchače přírodních věd. 4 3 

Dekret o odchodil na dovolenou s čekatelným byl zrušen až dne 10. července 
1945, ke stejnému datu byl Vladimíru Kořínkovi přiznán nový plat: 

služné 4. s tupně 39.600 Kč ročně, 
činovné 6.600 Kč ročně, 
drahotní příplatek 9.960 Kč ročně, 
osobní příplatek 18.000 Kč ročně. 

Od 1. ledna 1946 měl V. Kořínek přiznán ještě zvláštní služební příplatek ve 
výši 4.000 Kč r o č n ě . 4 1 

Dne 16. června 1945 navrhl V. Jarník profesorskému sboru uUofení ko
misí* pro jmenování V. Kořínka řádným profesorem matematiky, zvolena byla 
21. června ve složení V. Jarník, B. Bydžovský a V. Hlavatý. Dne 25. června do
poručila Kořínkovo jmenování, které bylo dne 28. června 1945 profesorským 
sborem přírodovědecké fakulty jednomyslně schváleno. Jmenování molo být 
provedeno se zpětnou platností od 1. ledna 1940.1;> Učební povinnost navr
žená profesorským sborem, kterou měl mít V. Kořínek jako řádný profesor, 
byla stejná jako ta, která mu byla dříve stanovena jako profesoru mi-nořád-
néinu; měl konat nejméně 5 hodin přednášek týdně a k nim příslušná praktická 
cvičení. Rádným profesorem byl jmenován rozhodnutím prezidenta republiky 
v září 1946 se zpětnou platností od 28. října 1940.4 h 

Po válce mělo být obsazeno profesorské místo po Karlu Petrovi, který byl 
penzionován již roku 1938. Petrův nástupce měl převzít i jeho seminář, který 
do té doby prozatímně vedl V. Kořínek. Proto žádal V. Kořínek dopisem ze 
dne 13. června 1945 ministerstvo školství a národní osvěty o zřízení nového 
semináře. 

Podepsaný Vladimír Kořínek, profesor přírodovědecké fakulty university Kar
lovy vede dosud seminář a proseminář po profesom Karlu Petrovi., který byl 

4 2 Děkanát oznámil dne 23. května 1945 ministerstvu, že V. Kořínek nastoupil na příro
dovědeckou fakultu již 10. května. 

4 3 Jmenovací dekret je uložen v Archívu AV OR, fond V. Kořínek. 
4 4 Viz rozhodnutí děkana z 1. července 1946. Archív A V Clí, fond V. Kořínek. 
4 5 Oficiální návrh děkana V. Trkala ze dne 3. 7. 1945 má tento dovětek: Závodní rada 

nemá námitek a rovněž doporučuje hrzké jmenování navrhovaného. Archív UK, osobní složka 
Vladimíra Kořínka. 

4 6 Dne 13. prosince 1946 ministerstvo školsví a národní osvěty sdělilo V. Kořínkovi, jaký 
měl pobírat plat: od 1. října 1940 služné 39.000 Kč a činovné 5.400 Kč ročně, od 1. ledna 
1944 služné 58.500 Kč a činovné 16.416 Kč ročně. Po odečtení již vyplaceného čekatelného 
mě! tedy V. Kořínek obdržet doplatek. 
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dán roku 1938 při dosazení věkové hranice do pensc. Tento seminář i prose
minář převezme profesor Brněnské university Eduard Cech, jakmile bude podle 
návrhu přírodovědecké fakulty na místo po profesoru Petrovi jmenován. Pode
psaný proto žádá, aby mu byl zřízen vlastní matematický serrunéiř (seminární 
cvičení z matematiky). Podepsaný je clen zkušební komise pro učitelství na 
školách středních.. Potřebuje proto vlastní seminář, aby studenti mohli u něho 
pracovat seminární práce, které by pak podali jako domácí práce ke státním 
zkouškám. Dále přednáší podepsaný jako jediný na přírodovědecké fakultě algeb
ru. Potřebuje seminář k tomu, aby v něm mohl vésti posluchače k vědeckým pra
cím z algebry, která jest jeho vlastním oborem pracovním, aby v jeho semináři 
mohli posluchači pracovat doktorské disertace. Bude-li podepsanému seminář 
povolen, bude konat cvičení scmvnéirní dvě hodiny týdně.47 

Zadosti bylo vyhoveno dne 8. srpna a od zimního semestru 1945/46 Vladimír 
Kořínek vedl nový seminář v požadovaném rozsahu, tedy 2 hodiny týdne. 

V roce 1946 (dopisem z 24. března) se Vladimír Kořínek vzdal možnosti 
působit jako doeent na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství 
ČVUT. 

. . . Jakožto profesor přírodovědecké fakulty university Karlovy jsem v dnešní 
době touto svou funkcí velmi zaměstnán, takže je mi naprosto nemožno před
nášeti jako docent na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství, 
čehož velmi lituji, neboí jsem byl vždy pevně přesvědčen o tom, že vědecká teo
rie má zůstávati stéde v těsném styku s vědeckou praxí. Okolnosti jsou však 
silnější než všechna přéiní. Protože se nedá očekávati, že časové a pracovní ná
roky na mne na přírodovědecké fakultě se v dohledné době zmenší, vzdávám se 
veniac legendi, kterou mne Vaše vysoká škola udělila. Zároveň si dovoluji vyslo
viti profesorskému sboru této vysoké školy co nejsrdečnější poděkování za poctu 
a důvěru, kterou mně udělením veniac leqeruli projevila, a jíž 'jsem si vždy velmi 
vážil™ 

Vzhledem k povinnostem Bohumila Bydžovského jako rektora Univerzity 
Karlovy byl ve školním roce 1946/47 pověřen vedením jeho prosemináře z ana
lytické geometrie V. Kořínek. Profesora B. Bydžovského nahradil i v ústřední 
komisi pro vypracování přechodných osnov pro střední školy. Tuto funkci pře
vzal dne 8. ledna 1948 a od tohoto dne se intenzivně věnoval i otázkám vyučo
vání matematice, které ho os tatně vždy zajímaly. 4 9 

Dne 23. září 1946 byl V. Kořínek děkanem F. A. Novákem (1892 1964) 
jmenován předsedou čestného fakultního soudu pro školní rok 1946/47. 

V červnu roku 1948 rezignoval na funkci clena vyšetřující komise akčního 
výboru Národní fronty na přírodovědecké fakultě. 

V prosinci roku 1948 profesorský sbor přírodovědecké fakulty UK navrhnul 
jmenování V. Kořínka technickým cleném patentního soudu. 

4 7 Archív UK, osobní složka Vladimíra Kořínka. 
4 8 Archív AV CR. fond V. Kořínek. 
4 9 Od 1. ledna 1947 měl V. Kořínek služné 63.000 Kčs a činovné 16.416 Kčs ročně, od 

1. ledna 1950 plat 67.500 Kčs ročně plus osobní požitky, od 1. března 1951 měsíční plat 17.000 
Kčs. 
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V září roku 1949 organizoval V. Kořínek spolu s F. Vyčichlém (1905-1958) 
společný sjezd československých a polských matematiků. 

Do listopadu roku 1950 byl správcem univerzitní budovy Ke Karlovu 3. Do 
konce roku 1950 působil ve dvou personálních komisích fakulty. 

I po válce pokračoval V. Kořínek v práci zkušebních komisí. Od roku 1945 
byl členem zkušební komise pro učitelství na středních školách, od roku 1948 
členem zkušební komise pro vyučování na gymnáziích. Výnosem ministra škol
ství z 29. května 1947 byl jmenován zkušebním komisařem pro algebru pro 
státní zkoušky z užité fyziky, výnosem z 11. června pak komisařem pro algeb
ru, geometrii a matematickou analýzu pro I. s tátní zkoušku a komisařem pro 
II. státní zkoušku z matematické statistiky, pojistné matematiky a ekonoinet-
riky.5 0 V těchto funkcích byl potvrzen pro roky 1948 až 1951, v únoru roku 1951 
bylo jeho jmenování prodlouženo na dobu potřeby až do dalšího opatření'.51 Dne 
7. dubna 1952 byl n a j e d e n rok jmenován členem zkušební komise zřízené pro 
ukončení reformovaného studia na přírodovědecké fakultě. 

Aktivity Vladimíra Kořínka v poválečném období byly obrovské. Věnoval se 
též reformě studia na přírodovědecké fakultě, organizačním a administrat ivním 
pracím spojeným s obnovou tehdejšího univerzitního matematického ústavu 
a jeho knihovny, měl velký pedagogický úvazek v souvislosti s poválečnými po
třebami tehdejší doby (na přírodovědecké a pedagogické fakultě, v Badatelském 
ústavu matematickém a v pozdějším Ústředním ústavu matemat ickém). 5 2 

I přes velké časové zaneprázdnění se velmi starostlivě věnoval s tudentům, 
kteří se po vynucené přestávce ve studiu na univerzitu vrátili. Stefan Schwarz 
(1914 1990) uvádí, > 3 že pod Kořínkovým vedením začali po válce vědecky pra
covat J. Blažek (nar. 1925), V. Dlah* (nar. 1932), K. Drbohlav (1927 1995), 
L. Janoš, J. Mařík (1920 1994), L. Procházka (nar. 1930), V. P t á k (1925 1999), 
L. S. Ilieger, V. Vilhelm (nar. 1925), C. Vitner (nar. 1925) a že sám vděčí V. Ko
řínkovi za rady a pomoc na začátku své vědecké kariéry. 5 4 Na vlastní vědeckou 
práci však V. Kořínkovi čas nezbýval. 

r>0 Zachovaly se čtyři práce z let 1918 až 1949, které byly součástí těchto státních zkoušek: 
Jiří Novák: Hodnocení tělesa racionálních čísel a konstrukce tělesa reálných čísel a tělesa 
p-adických čísel, Jiří Bečvář: J-grupy, Vladimír Jalůvka: Petrova komposice bináiviích kva
dratických forem, Miloš Lánský: Platnost Caloisovy theorie. Na každé z nich V. Kořínek 
poznamenal datum odevzdání práce, přibližný termín státní zkoušky a známku. 

5 1 Jmenovací dekrety jsou uloženy v Archívu A V Cli, fond V. Kořínek. 
5 2 Dne 21. listopadu 1946 pověřil V. Kořínka děkan O. Chlup (1875-19(55) přednáškami 

o základech aritmetiky na pedagogické fakultě UK. V letním semestru měl mít dvouhodinovou 
přednáškou z aritmetiky a seminář. 

5 3 Viz [Sch], sir. 224. 
5 4 Např. J. Mařík sepsal pod vlivem Kořínkova semináře své práce La réductibilité d?i 

determinant ayant des indéterminées pour éléments, si V on le considěre comme un polynome 
sur un anneau commutaUf, Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou UK, 1949, č. 191, Pri-
vodimost opredelitelja s neizvestnymi v kačestve elementov, esli ego prinjať za polinom nad 
kornmutativnym koVcom, Čechoslovackij matematičeskij žurnál 2(77)(1952), 279-293. 
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U č e b n i c e 

V červnu roku 1949 požádal Vladimír Kořínek o snížení učební povinnosti, 
aby mohl dokončit svou knihu. 

Zadám, aby mně byla snížena ve školním roce 1949/50 učební povinnost 
z 5 hodin týdne na 3 hodiny týdně. Mám v rukopise učebnici algebry pro 1. rok 
stadia, kterou jsem napsal za války. Učebnice jest velmi potřebná pro studu
jící I. roku, zvláště nyní při reformovaném studiu. Při své normální učební 
činnosti a při jiných povinnostech, které byly na mne vloženy, nebyl jsem sto, 
abych provedl konečnou redakci knuty a upravil rukopis pro tisk. Vzhledem na 
reformované studium bude nutno i obsah knihy tomuto novému učebnímu pro
gramu přizpůsobit. Proto žádám, aby mně v příštím školním roce byla učební 
povinnost snížena o 2 hodinyt které přednáším pro vyšší semestry. 3 hodinová 
přednáška pro í. rok studia musí být končina. Proto nemohu žádat o větší sní
žení učebního úvazku.0,* 

Jak již bylo řečeno, roku 1945 byla kniha z osmdesáti procent hotova. Po 
válce vsak Vladimír Kořínek látku, která je v knize obsažena, několikrát před
nášel a na základe přednášek ji neustále upravoval. Kladl sám na sebe velké 
nároky, chtěl, aby kniha byla co nejlepší, ftíká se, že chodil ještě do tiskárny 
provádět úpravy. Kniha nakonec vyšla ve dvou vydáních, roku 1953 a roku 
195(Y5() Druhé vydání bylo již na jaře roku 1957 rozebráno. 

Zpočátku pat rně nebylo zcela jasné, v jaké podobě Kořínkova učebnice vyjde. 
Sj)olek posluchačů přírodních věd měl totiž v edičním plánu pro rok 1951 skripta 
nazvaná Elementární algebra od Vladimíra Kořínka. Akutní potřeba učebního 
textu byla. tehdy prozat ímně vyřešena tím, že části textu byly pro posluchače 
rozmnožovány. Místo skript pak vyšla v roce 1953 výše zmíněná Kořínkova 
učebnice. 

Přestože kniha zaplnila významnou mezeru v naší algebraické l i teratuře 
a studovaly z ní celé generace studentů, byl finanční přínos z této knihy j>ro 
Vladimíra Kořínka mizivý. Celý honorář za knihu totiž dostal v roce 1953 
krátce před měnovou reformou, kdy se větší částky peněz měnily v poměru 
1:50, z honoráře tedy mnoho nezbylo. 0 7 

Dne 3. října 19G7 nabídl Vladimír Kořínek nakladatelství ČSAV třetí vydání 
svých Základů algebry s tím, že rukopis připravený pro tisk dodá nejpozději do 
15. července 1968; toto d a t u m bylo později opraveno na 1. listopad téhož roku: 

Knihu mám v úmyslu důkladně přepracovat a založit ji na současném pojí
mání algebry. Bude doplněna kapitolou o základech teorie grup. Rovněž lineární 
algebra bude úplně přepracována. I toto vydání nebude předpokládat žádné jiné 

5 5 Z dopisu Ministerstvu školství, věci a umění ze dne 8. června 1949, který je uložen 
v Archívu UK v osobní složce Vladimíra Kořínka. 

5 6 Kořínkově učebnici Základy algebry je věnována samostatná kapitola této monografie. 
5 7 Toto nebyl první případ,' kdy si osud „zahrál" $ financemi Kořínkovy rodiny. Před 

druhou světovou válkou měla rodina našetřeno na stavbu domku v Břevnově, kde vlastnila 
parcelu. Přišla však válka a z těchto plánů nic nebylo. Jana Zachová. 



vědomosti než střcdoškoskc, bude však před pokládat již jistou, byť i nepříliš ve
likou, erudici v matematickém myšlení. Proto výklad, bude sice úplný, ale bude 
zfiustcncjsí/'H 

Nahlédneme-h do plánovaného obsahu díla, zjistíme, ze je téměř stejný jako 
u předchozích vydání; podle názvu kapitol měl vsak být text více zaměřím na 
algebraické struktury. Navíc byla v plánu uvedena kapitola Základy teorie grup 
a dodatek Obor integrity, v němž neplatí jednoznačný rozklad v prvocruitcle. 

Předpokládaný rozsah díla byl asi 650 stran formátu H5 i s rejstříkem (2. vy
dání mělo 520 s t ran rovněž s rejstříkem). Pro přípravu 3. vydání své knihy 
V. Kořínek požádal o uvolnění z pedagogických úvazků roku 19()7/(>8. V roce 
1971 j)ak zdůvodňoval, proč k vydání nedošlo. Práci měl totiž rozpočtenou do 
konce roku 1970. 5 9 

V únoru roku 1970 měl Vladimír Kořínek vážný úraz, který si vyžádal dlouhé 
léčení a následnou rehabilitaci; tyto události zcela přerušily práci na přípravě 
knihy. Po návratu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech již V. Kořínek v pří
pravě třetího vydání Základů algebry nepokračoval. 

Když jsem již mohl znovu pracovat, přibližné po návratu z Kladrub, zanechal 
jsem přípravu «V. vydání svých „Základů algebry'1. Jednak nebyla naděje, že by 
kniha v dohlédne době vyšla pro krizi v našem knihtisku, jednak Slováci přeložili, 
knihu, Survcy of rnodern algebru od Birkhoffa a MacLancaiÁ) 

Místo přípravy 3. vydání Základů algebry začal Vladimír Kořínek pracovat 
na učebnici teorie gruj), kterou měl v plánu dokončit v první polovině roku 
1974, Část jeho rukopisu se zachovala, uložena je v Archívu AV Cli . 

První kapitola knihy nazvaná Úvod měla mít tři paragrafy, a to Množiny 
a zobrazení, Kartézský součin. Binární relace, zvláště ekvivalence a Uspořá
dání. Stejné jako tomu bylo u Základů algebry, byla ke každému paragrafu 
připojena řada cvičení. Druhá kapitola byla nazvána Základy teorie grup, její 
první paragraf Operace na množině. Univerzální algebry. Tento paragraf již 
není dokončen (přesněji řečeno není ukončen cvičeními, tedy lze soudit, že není 
zcela dokončen). První verze rukopisu obsahuje celkem 90 stran. .Jsou v ní za
loženy poznámky pro Praktikum z teorie grup, několik příprav na Teorii grup 
přednášku pro 3. ročník a sylabus této přednášky, kterého se zřejmé chtěl Vla
dimír Kořínek při přípravě své učebnice držet. Část knihy, kterou stihl sepsat, 

5 8 Archív AV Cil, fond V. Kořínek. 
r)9 To však nesouhlasí s původně plánovaným termínem odevzdání rukopisu k i. listopadu 

1968. Patrně se ukázalo, že přepracování knihy si vyžádá mnohem více času, než V. Koří
nek původně předpokládal, a termín byl odsunut. Vzhledem k tomu, že mělo být základní 
pojetí knihy jiné, nejednalo by :.e o přepracování staré knihy, ale o sepsání knihy nové- byť 
podobného obsahu. Několik verzí rukopisu Základů algebry je v Archívu AV Cí l ve fondu 
V. Kořínek. 

6 0 Komplexní pracovně politické hodnocení pro ČSAV ze dne 22. dubna 1972, Archív 
AV Cil, fond V. Kořínek. Vladimír Kořínek zde zřejmě uvedl chybně název překládané knihy 
Birkhoffa a MacLanea. Slovenský překlad knihy Algebra vyšel ve dvou vydáních v letech 
1973 a 1974. V. Kořínek tedy v roce 1972 zřejmě věděl, zeje tato kniha překládána a že brzy 
vyjde. Zaměnil však její název s jinou známou knihou obou autorů; ta vyšla ve slovenském 
překladu až roku 1979. 
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ne vyčerpává ani první položku ze sedmnáct ihodovcho sylahu. 

Vladimír Kořínek začal pracovat i na druhé verzi rukopisu; zde se však dostal 
pouze k části L/f Pokryti a rozklad, množiny (jen 27 stran rukopisu). K první 
verzi rukopisu knihy Teorie ynrp je přiložím list papíru, na kterém je napsáno: 

V případe me smrti nepřeji si, aby rukopis byl dokončován, Muzc-li posloužit 
k sestavení přednášek o teorii yrup na, katedře, to nechť, posoudí členové katedry 
sami. 

V Praze 2o. červenec 1975 Vladimír Kořínek 

Kniha skutečné nikdy nehyla dokončena. 

P o k u s o v y d á n í v ě d e c k é h o d í l a K a r l a P e t r a 

Koncem roku 1933 se Vladimír Kořínek stal mimořádným členem Královské 
české Společnosti nauk. DIK- 3. května 1940 byl zvoleni mimořádným členem 
II. tříd)' České akademie véd a umění, dne 18. května 1910 členem Českoslo
venské národní rady badatelské. 

Jednou z aktivit Oeské akademie, kterých se Vladimír Kořínek s plným na
sazením účastnil, byla příprava souborného vydání vědeckých prací jeho učitele 
Karla Petra, který roku 1950 zemřel. Přípravná schůzka, na níž se sesli Vladi
mír Kořínek, Karel Černý (1909 1974), František Vyčichlo a Stefan Schwarz, se 
konala v Ústředním ústavu matematickém dne 10. července 1951. iNejprve bylo 
rozhodnuto, že se skupina rozšíří o Vladimíra Knichala (1908 1971), Karla 
Rychlíka a .Jaroslava Jaruška. Cílem mělo být vydaní celého vědeckého díla 
Karla Petra, tedy asi stovky prací v celkovém rozsahu asi jednoho tisíce s tran. 
Petrovy práce měly být ro/děleny do tematických celků, ke každému melo být 
připojeno podrobné kritické zhodnocení. Bylo rozhodnuto, že Petrovy práce 
budou otištěny v jazycích, v nichž byly publikovány. Přípravou podrobnějšího 
plámu práce byl pověřen V. Kořínek, sestavit seznam Petrových publikací a roz
dělit je do tematických skupin měl K. Černý, Petrovy 'přednášky, skripta a se
mináře měl zpracovat S. Schwarz. Pozornost měla být věnována i dalším akti
vitám Karla Petra (přednášky v Jednotě, posudky, recenze, diskuse, redakční 
poznámky, úlohy a jejich řešení a td.) . 

Práce v počtu asi 100 se uveřejní ee třech svazcích. dohn)rnudy přes 1.000 
tiskových stran. Půdou uveřejňovány po skupinách. Ke každé skupini. bude při
pojeni) ocenění a kritické zhodnocení prací skupiny. V tomto oc( není budou 
uvedeny mimo jiné jrréu c matematické, z nichž prof Petr nycházd. ohlas, který 
příslušné práce měly a pokud možno i jrrácj. které na práce Pitvory navázaly, 
a v problémech, jimiž se Petr zabýval, pokračovaly. Ihjlo by dobře při důležitěj
ších problémech uvésti, i celou historii problému, až do doby, v níž se jmof. Petr' 
problémem začal zabývali. ... 

Komise bude dále sbírat předtuišky, skripta, redakční, poznámky, recense, dis
kuse, úlohy a řešení úloh. (Holandský časopis). Ke Spisům bude připojen pokud 
možno úplný seznam těchto včef vyšlých z péra prof. Petra. Ukáže-U se to dů
ležité, budou výňatky z těchto včef připojeny ke sj)isům a urefejneny. Při- tom 



se bude dbát hlavne toho, aby byly někde zachovány způsoby, ji nuž pvof. Petr 
numericky počítal. Pvof. Schwarz si vezme na starost přednášky, skripta, se
mináře. Mimo to bu.de v C M F uveřejněna výzva, aby jednotliví matematici 
zapůjčili komisi své zápisy z dobových studií u pvof Pvtra na univt rsitču] 

DIK* 5. ledna 1952 se konala první schůze komise bez Františka Vyčichla, 
který se dalších prací neúčastnil. Karel Oernv upravil seznaní Petrových prací, 
jednotlivé tematické celky byly rozděleny členům komise k revizi a následnému 
hodnocenu'. Vladimír Kořínek mel hodnotit dvé skupiny prací, a to „Determi
nanty, symetrické funkce, interpolací1" a „Olánky, recenze, nekrology". 0 2 Ko
mise se zabývala i otázkou využití některých písemností z Petrovy pozůstalosti 
(dva sešity s tabulkami počtu tříd ideálu kvadratických téles diskriminantů až 
do 10 000, rukopis prácí* o symetrických funkcích, záznamy Petrových předná
šek ze zimního semestru roku 1900/07 a z letního semestru roku 1919/1920). 

Na další schůzi komise, která se konala 4. října 1952, se podrobné diskutovalo 
o rozdělení Petrova díla na jednotlivé celky. Ohmové komise se dohodli, že 
nejprve budí' do tisku připraven tematický celek ,, Elementární teorií* čísel". 
Komisí^ se měla sejít k dalšímu jednání koncem roku 1952 nebo začátkem roku 
1953.™ 

Na podzim roku 1952 však byla založena OSAV a při ní vznikl Matematický 
ústav OSAV. Spolu se zánikem Oeské akademie věd a umění a přebudová
ním Ústředního ústavu matematického zanikla i komisí* pro vydání prací Karla 
Petra. 

Poznamenejme ještě, že V. Kořínek byl předsedou organizační komisí* oslav 
100. výročí narození K. Petra, které se konaly 7. června 1908; promluvil o Pet
rově vědecké práci (viz [K93y] ). 

V z n i k Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m i e v ě d 

Dne 1-1. března 1917 vznikl při Oeské akademii Badatelský ústav matema
tický, jeho ředitelem se stal Eduard Oech (1893 1900), zástupcem Vojtěch Jar
ník; Vladimír Kořínek byl zvolen přednostou sekce pro algebru. ( > l 

t ) ! Z Kořínkova plánu prací datovaného dne 7. září 1951. 
6 2 Kozdélení mez ; ostatní členy komise bylo následující: 

K. Černý Klementární teorie čísel. 
K. Černý - Klementární geometrie. 
.1. Jarušek Algebraická teorie forem. 
V. Knichal Teorie funkcí. 
V. Knichal Funkce theta, ganima. hypergeometrické funkce, Bernoulliovy polynomy. 
V. Knichal - Numerické metody v analyse. 
K. Rychlík Ftešení algebraických rovnic. 
S. Schwarz - Aritmetická teorie forem, počet tříd kvadratických forem, analytická teorie čísel. 
S. Schwarz Teorie algebraických čísel. 

6 3 Veškeré materiály o jednání komise pro pripravu vydání díla K. Petra jsou uloženy 
v Archívu AV ČR ve fondu V. Kořínek. 

6 4 Viz Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 72(1947), DI20-D121. Přednosty dal
ších sekcí byli: O. Borůvka (1899-1995) klasická analýza, B. Bydžovský - algebraická geo-
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Dne 1. července 1950 byl založím Ústřední ústav matematický, jehož ředi
telem se stal E. Cech. V říjnu roku 1950 se E. Čech vzdal funkce ředitele Ba
datelského ústavu matematického při ČAVU, jeho novým ředitelem byl zvolen 
V. Jarník, zástupcem ředitele V. Kořínek, který byl nadále přednostou sekce 
pro algebru.6"' Dne 18. září 1951 byl V. Kořínek jmenován cleném vědecké rady 
Ústředního ústavu matematického na dobu dvou let. 

Na podzim roku 1950 se začala připravovat likvidace Badatelského ústavu 
matematického při ČAVU, neboť jeho roli plně převzal Ústřední ústav mate
matický; V. Kořínek návrh na likvidaci přednesl dne 4. dubna 1951 na schůzi 
přednostu sekcí. 

Roku 1951 se československá vláda rozhodla vytvořit akademii věd podle 
sovětského vzoru a zrušit dřívější vědecké instituce. b ( ) DIK 4 10. července 1951 
vyzvala Královská česká Společnost nauk své členy, aby se do 14 činů vyjádřili 
k šířícím se zprávám o zrušení této instituce a aby napsali, zda jsou pro její 
zachování nebo zrušení. Tuto výzvu podepsalo celé presidium Královské české 
Společnosti nauk. ( > / Do 2 b července 1951 se sešlo 110 odpovědí, všechny byly 
pro zachování společnosti. Dne 30. října pak byly urgovány odpovědi těch členů, 
kteří se dosud nevyjádřili. 

Vladimír Kořínek odpověděl až 13. prosince 1951, kdy se už řada členů Krá
lovské české Společnosti nauk jednoznačně vyslovila pro její zachování. Na pa
píru s hlavičkou Matematického semináře Univerzity Karlovy napsal: 

Na anketu, uspořádanou KCSN O úkolech. KCSN a její další existenci odpo
vídám toto: 

Královská česká společnost nauk je naší nejstarší vědeckou, společností, která, 
má velkou a starou, pokrokovou tradici, a velké zásluhy o rozvoj věd. v našich, 
žitních. Má rozsáhle a dávné styky se zahraničními vědeckými společnostmi, 
s nimiž provádí velmi cennou vyrnčnu publikací. Proto se domníváni, že by mela 

mol rio, K. Cech - diferenciální rovnice, V. Hlavatý ~ diferenciální geometrie, B. Hostinský 
(1884-1951) - teoretická fyzika, J. Janko (1893 1905) - statistika. V. Jarník analytická 
a geometrická teorie čísel, J. Novák (i905 1999) biologická matematika, K. Schocnbauin -
statistika, F. Vyčichlo technická matematika. 

Í ! a Přednosty dalších sekcí v té dobo byli: O. Borůvka, B. Bydzovský, Iv Cech, 13. IIos-
tin.ský, J. .lanko, V. Jarník, M. Kaiěíov (1918 1995), J. Kaucky (1895 1982), V. Knichal, 
K. KouLsky (1897 19(51), J. Novák, ],. Seifert (1883 1956), F. Vyčichlo. 

()(> Viz V. Jarník: 1'řcd ustavením Československé akademie věd, Casopts pro poKt ování 
matematiky 77(1952), 205 207. Dále viz Veda v Československu v letech, 1945 1953, Sbor
ník z konference (Praha, 18. 19. liKtopadu 1998), UK, Karolinum, Praha, 1999: M. Pokorná: 
Sjednocením, proti jednotč. Spor o budoucí podobu akademie věd, 105 120, J. Beran: Per
spektivy a dobová i dějinná omezení ČSAV v ohdobr jejího vzniku, 121 137, D. Brádlorová, 
N. Kmochova: Likvidační komise ČSAV, 139 148. Dále viz např. M. Pokorná: Ediční činnost 
CSAVv letech 1953-1961, in Věda v Československu v letech 1953-1963, Sborník z konference 
(Praha, 23.-24. listopadu 1999), Archiv AV OŘ, Arenga, Praha, 2000, 127- 153, 9. Schwabik: 
O Československé akademii věd a o matematice v ní, Bulletin ČSAV 1990. č. 5, str. 3. 

°7 Jeho předsedou byl tehdy matematik B. Bydzovský a členy historik R. Urbánek (1877-
1962), lékař a fyziolog V. Lauíberger (1890 1986), historik a archivář V. Vojtíšek (1883-
1974), mineralog, geocliemik a petrolog F. Slavík (1876 1957), geolog R. Kettner (1891 1967) 
a filolog B. Ryba (1900 1980). 
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být zachována při budoucí nové organisaci vědeckého života v CSU. Musela by 
si ovšem najít vlastní pracovní program v celkovém rámci naší vědecké pníce 
a zařadit se jako platný článek v chystané nové organisaci.bS 

Dne 31. ledna 1952 se na své členy obrátila i Česká akademie véd a uméní; 
výzvu podepsal zástupce prezidenta CAVU, technik Zdenek Bažant (1879 
1954), a generální tajemník CAVU fyzik Viktor Trkal. Do 9. února méli členové 
CAVU odpovědět na pět otázek o zrušení, zachování či reorganizaci CAVU 
a o tom, zda má CAVU koordinovat vědeckou a uměleckou činnost v ČSll, 
resp. zda má být vytvořeno nové ústředí pro koordinaci takovýchto aktivit. 
Dotazník s průvodním listem rozesílal V. Trkal. Ke dni 7. března se pro zacho
vání ČAVU vyslovilo 136 osob, proti byli jen tři. Pro její reorganizaci (počet 
tříd, vznik nových ústavů apod.) se vyslovilo 101 členů (28 členů bylo proti), 
90 členů zastávalo názor, že má CAVU koordinovat vědeckou a uměleckou čin
nost v CSR (38 bylo proti). Pro vytvoření nového koordinačního ústředí se 
vyslovilo 33 členů (101 bylo proti). 

V. Kořínek odpověděl dne 7. února opět na hlavičkovém papíře Matema
tického semináře. Z jeho odpovědí je patrné, že s připravovaným vytvořením 
Československé akademie věd výrazně sympatizoval. 

K oběžníku presidia České akademie věd a umění v Praze ze dne 81. ledna 
1952, obsahujícímu dotazník o reorganisaci České akademie věd a umění sděluji 
toto: 

Dne 15. ledna 1952 usnesla se vláda na zřízení vládní komise, která, má za 
úkol starat se o vybudování Československé akademie věd. Toto usnesení vlády 
bylo uveřejněno v denním, tisku dne 16. ledna. Oběžník presidia Akademie však 
o této věci vůbec nic neví a také otázky v dotazníku neberou vůbec žádný zřetel 
na tento čin vlády, takže to vypadá tak, jakoby celé ustavení vládní komise ušlo 
pozornosti presidia Akademie. Vzhledem k tomu nemá vůbec smyslu odpoví
dat na jednotlivé otázky dotazníku, protože tyto otázky neodpovídají dnešnírnu 
stavu, v němž se nachází celý problém reorgunisace našich vrcholných vědeckých 
korporaci. 

Československá národní rada badatelská, jejímž předsedou byl v té době 
B. Bydžovský, zaslala dne 25. ledna 1952 svým členům a členům Českosloven
ských národních komitétů při CsNRB ještě podrobnější dotazník než CAVU; 
odpovědět měli do 2. února. Sešlo se 203 odpovědí; pro zachování CsNRB, resp. 
pro její zachování s určitými změnami bylo 71 %, proti bylo jen 5%. 

Zákonem z 29. října 1952 byla zřízena Československá akademie věd. Zanikla 
Královská česká Společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Československá 
národní rada badatelská i Masarykova akademie práce. 

Z matematiků se rozhodnutím prezidenta republiky na návrh vlády dne 
12. listopadu 1952 stali prvními akademiky Vojtěch Jarník (předseda I. sek
ce),7 0 Eduard Cech, Bohumil Bydžovský, Vladimír Kořínek a Josef Novák, 

6 8 Archív AV CR, Spisy KCSN z let 1901-1952, inv. č. 228. 
6 9 Ještě razantněji než V. Kořínek se dne 6. 2. vyjádřil E. Cech. 

V. Jarník byl členem vládní komise pro zřízení Československé akademie věd. 
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18. listopadu se stali členy korespondenty M. Katetov a 5. Schwarz. 7 1 Ke Ko
řínkovu jincnování jisté přispěl jeho kladný vztah ke vznikající ČSAV, jeho 
dlouholeté přátelské styky se sovětskými matematiky i jeho členství ve Spo
lečnosti j)ro kulturní a hospodářské styky se SSSR, v níž pracoval ve vědecké 
sekcí. 

Z Ústředního ústavu matematického vznikl dne I. ledna 1953 Matematický 
ustav ČSAV, jehož ředitelem se stal Eduard Čech. V. Kořínek byl v letech 1953 
až 19()4 členem vědecké rady tohoto ústavu. 7 2 

V Československé akademii věd V. Kořínek pracoval v řadě funkcí a komisí. 
V padesátých letech byl v předsednictvu I. sekce akademie, předsedou subko
mise pro algebru a matematickou logiku matematické komise I. sekce, členem 
mzdové komise, členem Bolzanovské komise atd. 

Intenzivně se věnoval i otázkám vyučování matematice. Byl předsedou ko
míne pro osnovy matematiky a pro zlepšení vyučování matematice na, našich, 
jedenáctdeikách, kterou zřídilo prezidium ČSAV v říjnu roku 1953; pracovali 
v ní např. V. .Jarník, J . Novák a V. Knichal. Komise posuzovala osnovy jede-
náctileté střední školy, doporučovala jejich změny, recenzovala učebnice atd. 
Poukázala na nepřiměřenost některých partií, které nebylo možno j)ro nedosta
tek času přepracovat, a nakonec proto odmítla nést odpovědnost za důsledky 
reforem. Recenzenti pak pomáhali soukromě autorům učebnic s úpravami textu. 
V roce 1951 se V Kořínek podílel na recenzování učebnic z algebry pro 9. až 
11. ročník, aritmetiky a algebry pro (i. až 8. ročník a rýsování pro 8. ročník. 
Komise pracovala až do roku 1957. 

V souvislosti s těmito aktivitami přednášel V. Kořínek o vyučování mate
matice dne (i. září 1955 na 4. sjezdu československých matemat iku v Praze, dne 
'20. prosince 1955 na pedagogické konferenci Univerzity Karlovy, dne 19. listo
padu 195G pronesl v diskusi na valném shromáždění ČSAV proslov o učebnicích 
matematiky na jedenáctiletee. Dne 21. srpna 195G předložil zprávu o činnosti 
odborné subkomise pro matematické předměty předsednictvu Ústřední peda
gogické komise, dne 20. února 1958 dokončil rukopis nazvaný Reforma studia 
matematiky a fyziky před, únorem 1948 a P° ncm.iS 

Roku 1958 na konferenci o vyučování matematice (Smolenice, 15. až 20. září) 
byla zřízena Ústřední komise pro vyučování matematice, kterou vedl J . Metelka 
(1912 1979) a později J. Vyšín (1908 1983). Jejím členem byl rovněž V. Koří
nek. Komise vypracovala roku 1960 petici Postavení matematiky, fyziky, ast
ronomie a deskripíivní geometrie v učebním plánu střední všeobecné vzdělávací 
a póly technické školy, v níž požadovali hlubší diferenciaci střední školy. 

l l Viz naj)ř. F. Balada, K. Koutský: Československé akademii věd na uvítanou!, Matema
tika ve škole 3(1952/53), 3-4. 

7 2 Vládní komise j>ro vybudování ČSAV pověřila dne 22. 9. 1952 V. Kořínka členstvím 
v prozatímní řade Matematického ústavu ČSAV. Cleny rady byli E. Cech, O, Borůvka, V. Jar
ník, M. Katétov, V. Kořínek, J. Novák, Š. Schwarz, A. Svoboda (1907-1980), L. Truksa, 
F. Vyčichlo. 

7 3 Archív AV CR. fond V. Kořínek. 
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Otázkám vyučování matematice se V. Kořínek věnoval i později. DIK* 18. lis
topadu 19G6 přednesl referát na semináři o úrovni vyučování matematici* na 
všeobecné vzdělávací skok* nazvaný Nčkolik poznánuk k úrovni naší všeobaitc 
vzdělávací školy, DIK* 10. listopadu 1971 zaslal připiš vědeckému kolegiu mate
matiky ČSAV týkající se modernizace vyučování matematice . 

Rozhodnutím prezidia ČSAV byla na začátku roku 1959 vytvořena Komise 
pro dějiny přírodních, lékařských a technických vah V. Kořínek se stal jedním 
/jejích místopředsedů. Na tomto poli se vsak angažoval již v Komisi pro dějiny 
přírodních val a techniku při Ceskoslovensko-sovětském institutu; v září roku 
1950 se účastnil 8. mezinárodního kongresu pro dějiny věd ve Florencii a Miláně. 

V lotech 1901 až 1970 byl V. Kořínek cleném vědeckého kolegia matema
tiky, v šedesátých letech byl cleném rady stěžejního úkolu státního plánu vě
deckého výzkumu OSAV, předsedou ediční komise kolegia matematiky, členem 
vědecko-vydavatelské rady I. sekce OSAV, členem Ústřední terminologické ko
mise OSAV. členem komisí* pro vědecké výběrové společnost i OSAV, předsedou 
národní subkomise pro vyučování matematice Mezinárodní komisi* pro vyučo
vání matematice ' ' 1 při Mezinárodní matematické unii atd. 

V dubnu roku 1908 se V. Kořínek spolu s J. Patočkou (1907 1977), F. Vodič
kou (1909 1974), O. Wichterlem (1913 1998) a .1. Průskem (190(> 1980) účast
ni! dvou besed v československém rozhlásí* na téma Vala je. sebevědomím ná
roda.'''* 

V uvolněné politické atmosféře roku 1908 mohla být na nejrůznějších mís
tech, v tisku, rozhlase* i v televizi diskutována témata, která byla do té doby 
na indexu. V Literárních l istech' 0 byl zveřejněn protestní rozklad 11 v ě d c ů / ' 
který byl zaslán prezidiu OSAV. ministerstvu školství a Ústřednímu výboru 
KSO. V tomto materiálu byla OSAV razantně kritizována., prezidium OSA V 
vzápětí požádalo členy akademie o jejich stanovisko ke zveřejněné kritice. 

V. Kořínek reagoval na výzvu prezidia až 8. července 1908. / H Na čtyřech 
stranách sepsal své stanovisko k protestnímu rozkladu 11 veden a navíc připojil 
celostránkový průvodní dopis. Ve svém stanovisku se* Československé akademie 
věd v mnoha směrech zastává, přiznává však i některé negativní jevy. k nimž 
v OSAV docházelo. 

Protestní, rozklaa . .. Obsahuje řada prudkých, výtek na adresu Československé 
akademie vál, které jsou ve velké většině, nepodložené a nesprávné. . . . 

' Cummission Internát ionalo pour F Knseignement mat hémat iquo. 
,:> Přepisy obou besed jsou uloženy v Archívu A V OH, fond V. Kořínek. 
7ťs Oíslo 12 ze dne 10. května 1908. 
" Literární historik, kritik a překladatel Václav Oorný (1905 1987), právník a peda

gog Miroslav Boháček (1889 1982), právník František Oáda (1895 1975), psycholog a peda
gog Václav Příhoda (1889 1979), filozof a sociolog Josef Král (1882 -1978), literární vědec 
a anglista Otakar Vočadlo (1895 1974), právník a právní filozof Bohuš Tomsa (1888 1977), 
jazykovědec a, anglista Bohumil Trnka (1895 1981), orientalista a překladatel Felix Tauer 
(18931981), filozof Jan Patočka a klasický filolog Bohumil Ryba. 

Due |(>. í'crvn;i zaslal prezidiu omluvný dopis, v němž sdělil, že odpoví později. 
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Prvním základním omylem prohlášení je úplně nesprávné hodnocení významu 
a činnosti České akademie věd a uměni. V období mezi oběma válkami, byla lato 
Akademie instituci čistě reprezentační a publikační. ... vlastní, vědecký život se 
dál většinou mimo Akademií. ... Když jsem se stal po válce členem Akade
mie, byl jsem překvapen tím, jak je tato korporace konservatívni. zkostnatělá 
a, stojící mimo vývojové proudy tehdejší vědy. ... 

. . . Je velkou zásluhou ČSAV, že v padesátých letech vybudovala, u nás celou 
řadu badatelských vědeckých ústavů, které přivedla na světovou úroveň. K tornu 
bylo třeba vychovat velký počet vědeckých pvaco vniku, jejichž práce je dnes ve 
světě všeobecně známá. Byl to veliký úkol, který se plně zdařil a ČSAVposunula 
tím československou vědu mohutně kupředu. ... 

... význam [(-AVU] po stránce kulturní a, vědecké byl opvavdu malý a nelze 
ho vůbec srovnávat s významem ČSAV pro rozvoj těch vědních oboru českoslo
venské vědy, kteve nebyly vystaveny přímému ideologickému néttlaku politického 
vedení doby pravě minulé. 

Jinak: tomu bylo s Královskou českou společností nauk. Tato společnost za
sáhla skutečně vynikajícím způsobem do kulturních, i hospodářských dějin čes
kých zemí, jak v 18. stol., tak i v 19. století, hlavně v jeho první polovině. 
Mezi. dvěma válkami byl však i její význam pro naši. vědu rovněž velmi malý. 
Na K('Sp.N bylo však sympatické, že vystupovala daleko skromnčji a nesna
žila se hrát úlohu, na niž nestačila. Proto se osobně domnívéun, že na rozdíl od 
Ccskc akademie v (id a umění neměla být KCSp.N rušena již pro svou dlouhou, 
vědeckou tradici. Vážím si totiž každé významné historické tradice. 

Založení Československé akademie věd neznamená tedy ,Jádné násilné a pře
kotné přerušení tradic a plynulého vývoje naší včJyu . . . Naopak to byl nutný 
a potřebný krok k tomu, aby naše věda se dostala na tu úroveň, které dosáhla 
za války a po válce věda světová. 

Přistupme k druhému velkému omylu pisatelů protestního rozkladu. Je smut
nou skutečností, že na společenské a humanitní včdy dopadal daleko hvážněji 
diktátorsky id(ologický nátlak stalinizmu než na vědy přírodní, a to s důsledky 
bez přeháněni katastrofálními. Pisatelé protestního rozkladu dávají za to vinu 
Československé akademii věd. A to mne u zástupců společenský cli věd velmi pře
kvapuje Vypadá to tak, jako by si naprosto neuvědomovali, že všechny lidské 
instituce se rozvíjejí a Žijí jen uvnitř společnosti, v níž existují. 

Vladimír Kořínek dále hájí dohrou úroveň kandidátských a doktorských 
prací, které byly v uplynulém období obhájeny v matematice a fyzice, a staví 
se tak za práci příslušných komisí pro vědecké hodnosti, Hájí Československou 
akademii věd i za její postoj k vědcům, kteří byli po únoru 1948 komunistickým 
režimem z vysokých škol vyhozeni. 7 9 

. . . mohu říci za obory zastoupené na mé fakultě, že Československá, aka
demie věd dělala, co bylo v její moci, aby tito lidé nezůstali na dlažbě a měli. 
zaměstnání ve svém oboru. Tak zachránila mnoho vědeckých pracovníků ... 

7 9 To, co V. Kořínek píše, je z velké časti pravda, i když ne úplná. I z ČSAV byli někteří 
vědečtí pracovníci z politických důvodu vyhozeni. 
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V závěru svého čtyřstránkového stanoviska se Kořínek zmiňuje i o averzích 
zástupců humanitních véd k védám exaktním a přírodovědným. 

Cteme-li celý protestní rozkladj cítíme, že md spodní tán velkého nepřátelství 
k 'přírodním a exaktním veddm. Tato vče mne nikterak nepřekvapuje, nebol jsem 
zažil už v třicátých, letech prudké útoky některých, našich jilozofíi na jrřírodní 
a exaktní védy vůbec a na některé jejich poznatky velmi dobře vědecky fundo
vané zvláště. Pracovníci přírodních a exaktních véd musí být. připraveni na to, 
že se tyto útoky duehovédeň budou čas od času opakovat. Výsledky exaktních, 
a přírodních véd založené na přesné zjištěných., objektivních faktech a odvozené 
exaktními, a logickými postupy brání totiž duchovédeum ve volném rozletu jejich 
fantazie. 

V období normalizace byl V. Kořínek již více méně pasivním cleném ČSAV. 8 0 

K o ř í n k o v a a k t i v i t a na matematicko-fyzikálrri f a k u l t ě 

V roce 1952 se rodila matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ofi
ciálně byl jejím prvním školním rokem rok 1952/53, prvním děkanem se stal 
M. Katětov.8 1 

Dne 29. ledna 1952 navrhl E. Čech, ředitel Ústředního ústavu matematic
kého, aby na jeho místo vedoucího katedry matematiky a matematické sta
tistiky (ještě na přírodovědecké fakultě) byl jmenován V. Kořínek. Na základě 
tohoto návrhu byl V. Kořínek pověřen prozatímním vedením katedry na letní se
mestr školního roku 1951/52, dne 2. července 1952 bylo prozatímní vedení pro
dlouženo až do dalšího opatření. Výnosem ministerstva školství ze dne 9. pro
since 1952 byl pak V. Kořínek pověřen řádným vedením katedry matemat iky 
a matematické statistiky se zpětnou platností od 1. října 1952. To již bylo na 
matematicko-fyzikální fakultě. 8 2 

Od 1. října 1953 byl V. Kořínek děkanem matematicko-fyzikální fakulty, a to 
po dva školní roky, tj. až do 31. srpna 1955; v souvislosti s výkonem funkce 
děkana byl uvolněn z vedení katedry. 8 3 Jaroslav Zýka (nar. 1922), který byl 
děkanem matematicko-fyzikální fakulty v letech 1957 až 1959, označil později 
V. Kořínka za „děkana bohatýra" (viz [HJV], str. 729). Ve zprávě o své činnosti 
„akademika' 4 v letech 1953 a 1954 psané pro ČSAV Vladimír Kořínek uvedl: 

1. října 1953 byl jsem ustanoven děkanem, mxitematich:o-fysikální fakulty uni
versity Karlovy, kteroužto funkci zastávám, dosud. Zabere rnné mnoho času. Na 

8 0 O ČSAV v té době viz A. Misková: Proces izv. normalizace v Československé akade
mii věd, in Věda v Československu v období normalizace (1970-1915), Sborník z konference 
(Praha, 21.-22. listopadu 2001), VCDV, Praha, 2002, 149-167. 

8 1 O vysokých školách v období 1953 až 1963 viz F. Morkes: Změny v postavení a řízení 
vysokých škol, in Věda v Československu v letech 1953 1963, Sborník z konference (Praha, 
23. 24. listopadu 1999), Archiv AV Cíl, Arenga, Praha, 2000, 53-05. 

8 2 Od 1. 4. 1950 měl základní plat 16.000 Kčs měsíčně, od 1. 3. 1951 již 17.000 Kčs, od 
1. 1. 1953 jen 15.775 Kčs, od 17. 4. 1953 opět 17.000 Kčs; za vedení katedry pobíral v roce 
1952 příplatek 1.500 Kčs měsíčně, v roce 1953, po měnové reformě, příplatek 220 Kčs. 

8 3 Od 1. 4. 1955 měl V. Kořínek plat 4.000 Kčs a 500 Kčs za výkon funkce děkana fakulty. 
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příklad, od, začátku hidna až do konce března strávil jsem touto funkcí průměrně 
21 až 2l'i hodiny týdně. Nejhorší však je že funkce rozbíjí úplně souvislý čas, 

po hodrndrli neb po dvouhodinách se vrdrrká práce dělat nedá. Není na to 
ani duševní klid, neboí problémy spojené s řízením fakulty vizí člověku stále 
v mysli. Proto jsem v roce 1954 7]ir nepublikoval*'* 

Na toto ohdohí svého života Vladimír Kořínek vzpomínal i ve svém pro
jevu na schůzi uspořádané kolegiem matematiky ČSAV, .Jednotou českosloven
ských matemat iku a fyziku a matemat ieko-fy/ikáln! fakultou Unitorzity Kar
lovy, která se konala dne 17. d u h n a 19G9 u příležitosti jeho sedmdesát im 8 } 

DÍK. 10. hrozná 1953 byl V. Kořínek jmenován členem komisí1 M F F UK pro 
přípravu učehních plánu pětiletého studia, od konce roku 19.13 hyl členem ko
misí* pro zřízení Matematického ústavu UK, od roku 1951 zasedal v ministerské 
komisi pro normování pedagogické činnosti vysokoškolských učitelů. 

V září roku 1953 se V. Kořínek zúčastnil 8. sjezdu polských matematiku ve 
Varšavo; z tohoto sjezdu pochází karikatura matematiků , na níž je i \ . Kořínek, 
a jeho fotografií1 v klobouku.H l ) 

Padesátá léta kladla i na nečleny komunistické sírany velké nároky. Svědčí 
o tom i některé Kořínkovy aktivity, např. jeho přednáška Mzda a cena pra
covní síly na marxistickodeninském kroužku katedry matematiky P ř F UK dno 
8. ledna 1952, jeho Referát o projevu prof. Stolhi na brněnské ideologická kon
ferenci, dno 17. duhna 1952, jeho projev Pokrokové tradice naší univerzity na 
plenáree Československého svazu mládeže 3. ročníku dno 25. duhna 1955 apod. 

O tom, že zájmy V. Kořínka hýly široké, svědčí mimo jiné i ta skutečnost, 
že hyl v září 1955 pověřím vedením semináře dějin přírodních věd na M F F UK; 
vedl ho ještě v roce 1958. Dno 7. října 1955 zřídil rektor M. Katétov komisi pro 
vytvoření pracoviště pro dějiny vody. jejím členem se stal i V. Kořínek. Dne 
28. června 195G hyl jmenován vysokoškolskou radou univerzity Karlovy členem 
komise pro dějiny Univerzity Karlovy. 

V červenci 1957 hyl V. Kořínek jmenován členem vědecké rady fakulty, 
v červnu 19(5(3 na dohu tří let členem vědecké rady Univerzity Karlovy: v těchto 
funkcích působil ještě v roce 1970. V hitech 1958 až 1977 hyl členem vědecké 
rady Matematického ústavu Univerzity Karlovy, v letech 19G1 až 1966 členem 
vědecké rady Matematického centra M F F UK. Od roku 1961 do roku 1970 byl 
na fakultě předsedou stálé matematické komise, v hitech 1961 až 1962 členem 
komise pro nové studijní plány a přestavbu studia, v roce 1964 členem komise 
matematicko sekce vědecké rady fakulty, která měla vypracovat návrh na tří
leté studium matematiky. DIK* 4. ledna 1960 byl jmenován na základě vyhlášky 
Státní komise pro vědecké hodnosti členem stálé komise pro obhajoby kandidát
ských prací na M F F UK pro obor algebra, geometrie a matemat ická analýza . 
Dno 4. dubna 1968 se stal na fakulto členem komise pro rehabilitace (politicky 

8 4 Archív A V CR, fond V. Kořínek. 
8:> Viz kapitola Vyhrané písemnosti profesora Kořínka, odstavec 30. 
8G Karikaturu nakreslil Leon Jcsmanowicz (1914-1989), jehož některé karikatury vyšly 

v kní/ce íUniť.atirrťs of Polish Mafhcrnaticians. ITniversilas Nicolai Copernici, Toruii. 1994. 



35 

postižených v uplynulých dvaceti lotech), jejímž předsedou byl P. Yoponka 
(nar. 1935). 

Ihw í. října 1957 lni Y. Kořínek pověřím vedením katedry algebry a geome
trie, dne 1. ledna 1958 byl jmenován jejhn řádným vedoucím. 8 ' 

DIK* 18. dubna 1959 hýla v posluchárno Ml na M F F UK uspořádána oslava 
šedesátých narozenin V. Kořínka; oslavenci blahopřáli zástupci fakulty, akade
mie vod i Jednoty československých matematiku a fyziků, hýla pořízena řada 
fotografií. 

V letech 19G1 až 1909 vedl V. Kořínek na fakulto dílčí úkol s tátního plánu 
Algebraické struktury obecné a speciální zamořený na univerzální algebry, kate
gorie, svazy a grupy. Tento úkol spadal do státního plánu Základní matematické 
struktury, resp. Rozvoj algebraických a geometrických metod. V letech 1904 až 
1967 se podílel na úkolu s tátního plánu Výzkum modernizace vyučování mate
matice na ZDS a SVVS. 

DIK* 1. září 1903 se V. Kořínek stal proděkanem pro pedagogické záležitosti 
a působil i v kolegiu děkana; v této funkci setrval do 31. srpna 1904, kdy 
jí byl na vlastní žádost zproštěn. 8 8 Během této doby byl ve vedení katedry 
zastupován Jaroslavem Blažkem. Z funkce vedoucího ka tedry 8 9 byl Vladimír 
Kořínek odvolán až ve věku téměř 71 let. dne 28. února 1970, a to na vlastní 
žádost. Je možné, že to souviselo s jeho úrazem; pravděpodobnější však je. že 
důvodem byla novela vysokoškolského zákona (viz dále). 

Dne 17. dubna 1909 se v posluchárně Ml na M F F UK konalo slavnostní 
shromáždění u příležitosti Kořínkových sedindesátin. Na přípravě této akce se 
podílela niatematicko-fyzikální fakulta, vědecké kolegium matematiky ČSAV 
a Jednota československých matematiků a fyziků.9 0 

O deset let později byl V. Kořínek slavnostně přijat děkanem K. Vackem 
(nar, 1930) za účasti zástupců fakulty, akademie a Jednoty; následovala slav
nostní večeře s oslavencem. 

A l g e b r a i c k ý s e m i n á ř 

Pod vedením Vladimíra Kořínka se na Matematicko-fyzikální fakultě konal 
řadu let Algebraický seminéiř. Scházeli se zde zájemci o moderní algebru, re
ferovali o svých výsledcích, o svých zahraničních cestách, o nových knihách 
a nových výsledcích publikovaných v matematických časopisech atd. Seminář 
se zrodil v polovině padesátých let, jak o tom V. Kořínek píše ve svém článku 
[K77]. Post upne se proměnil v seminář referativního charakteru. V článku [DPI] 

8 ' Za vedení katedry mel do roku 1960 příplatek 220 Kčs, od roku 1960 pak 280 Kčs. 
8 8 Od 1. 12. 1965 mel V. Kořínek 4.900 Kčs měsíčné, příplatek 200 Kčs „pro vybrané 

obory" a 350 Kčs za vedení katedry 
8 9 V té dobo se již jednalo o samostatnou katedru algebry, která vznikla rozdělením 

katedry algebry a geometrie na dvě samostatné katedry dne 1. prosince 1967. 
9 0 Prof. V. Dlab publikoval roku 1969 v časopisu Czeehoslovak Mathematšcal Journal 

článek Matrtx representation of torsion-free mmjs věnovaný V. Kořínkovi. 
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(resp. [DP2] a [DP3j ) ke Kořínkovým sedmdesátiiiám ocenili Karel Drboiilav 
a Ladislav Procházka výchovný vliv tohoto Kořínkova algebraického semináře: 

. . . prošla, jeho přednáškami a semináři velká řada zájemců o matematiku, 
z nichž mnohým, diky zaníceni pana profesora, učarovala alychra stejně jako 
jejich učiteli. Zvláštní úlohu, tu zajisté sehrává, Kořínkův aUjchraický seminář 

vpro pokroč iléu, kterého se zúčastňuj! zájemci o alychru (většinou již absol
venti) z celé Prahy a který má již -mnohaletou tradice Zde se referují nejno
vější výsledky z časopisecké literatury, zde se formulují další zajímavé problémy 
a hledají se na ně odpovědi a, z tohoto semináře potom vycházejí nové původní 
práce. Prof. Kořínek má. mnoho svých žáků, z nichž někteří, pokračujíce v díle 
svého učitele, dosáhli, v aUjchře již pozoruhodných výsledků. Je však i celá řada 
tech, kteří dnes pracují úspěšně v jiných, oblastech matematiky, ale kteří vděčí 
akademiku Kořínkovi za to, že se s metodami vědecké práce seznamovali po prvé 
pečivě v jeho seminářích a že pod jeho vedením vypracovali své první vědecké 
práce: i ti všiclmi se stále cítí býti. jeho žáky. Konečně tiovofímc-li o pedayo-
(peké práci prof. Kořínka, nemůžeme nevzpomenout jeho učebnice o aUjihře, 
která sehrála svou velmi záslužnou -roli hlavně tím, že položila zaklad aUjcbraic-
kému vzdělání studentů matematiky na universitě.. ( [ D P I ] , str. 2-13) 

Na jiném místě K. Drbohlav o Kořínkovo semináři píše: 

Objektivně vzato, nepředpokládal tento seminář žádnou zvláštní znalost al
ychra i ekých, teorií jako předpoklad, pro úspěšnou práci v něm. Název „pro po
kročiléi{ vypovídá o něčem jiném. Vypovídá o tom, jak málo příležitosti měl 
tehdy absolvent univerzitního studia matematiky, a to i na odborné větvi stu
dia, k tornu, aby se naučil nezbytnému minimu aUjchraický cli znalostí. Ovládat 
toto minimum bylo tehdy jevem, spíše výjimečným nežli obvyklým }n 

Ú r a z 

Dno- 8. února 1970 utrpěl Vladimír Kořínek poměrně vážný uraz, tím váž
nější, že byl již v pokročilém věku. Jednalo se o frakturu levé strany pánve. 
Příčina úrazu byla poměrně banální. 

Strýc se. obouval. Stál na rohožce opřený o dveře, druluí noha mu ujela, sedl 
si, ze své výšky na zem a zlomil si nohu}]1 

Přes poměrně vysoký věk se z úrazu zotavil celkem dobře. V nemocničním 
ošetření setrval až do 3. června, zpět do zaměstnání nastoupil 19. červeníce. Poté 
ještě žádal o pobyt ve Státním rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi.9** 

9 1 K. Drbohlav: Algebra, logika a teorie množin, in 1. Netuka (cd.): Vývoj matematiky 
v CSR v období 1945 - 1985 a jeji pe.rsjtcktivy, Univerzita Karlova, Praha, 1980, 54- Gí), též 
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 32(1987), 78 85. 

9 2 Jana Zachová. 
9 3 Aby „neošidil" studenty o přednášky, které by bylo velmi obtížné nahradit, zažádal 

o pobyt mezi 16. lednem a 21. únorem. V rehabilitačním ústavu nakonec byl od 19. ledna do 
12. dubna 1971. 
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Ukončení pracovního p e t n ě r u 

Dne 23. prosince 19G9 vešel v platnost zákon č. 163/09 SI)., novela vysoko
školského zákona. V paragrafu 28a se zde říká: 

Pracovní poměr vysokoškolských učitelů končí koncem semestru, v nčmz do
sáhli 65. roku věku. Výjimky povoluje ministr podle Pokynu MS CSR ze dne 
6. ledna 1970 k realizaci tohoto zákona. Pracovní poměr učitelů vysokých skol, 
tj. řádných a mimořádných profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, 
lektorů a odborných instruktorů, kteří dosáhli věku 65 let v době před, účin
ností novely, tj. před dnem 23. prosince 1969, končí dne 1. března 1910, a to 
bez výpovědi 

Tento zákon se týkal i Vladimíra Kořínka, kterému v té době bylo již 70 let.9 1 

Dne 26. ledna 1970 vyplnil dotazník k návrhu na přiznání osobního důchodu 
v sociálním zabezpečení.95 Podal též žádost o prodloužení pracovního poměru, 
kterou doporučil vedoucí katedry K. Drbohlav, děkan MFF A. Švec (1931 
1989) i rektorát. UK. Rozhodnutím ministra školství J. Hrbka (1914 1992) ze 
dne 24. února 1970 bylo žádosti vyhověno; V. Kořínek mohl dále pracovat na 
fakultě jako profesor, ale jen do 30. září 1970. Další výjimku již ministerstvo 
nepovolilo. 

Po projednání Vaší žádosti s rektorem vysoké školy další výjimku pro pone
chání v činné školní službě Vám nemohu povolit. Nemám však námitek, abyste 
své pedagogické úkoly na matematicko-fyzikální fakultě po odchodu do důchodu 
ukončil do konce školního roku 1910/11 při částečném úvazku.m 

Vladimír Kořínek tedy pracoval na poloviční úvazek, v následujícím školním 
roce 1971/72 na jednu pětinu úvazku jako samostatný odborný pracovník.97 

Smlouva z 28. září 1971 nebyla uzavřena na celý školní rok, pouze do 30. dubin 
1972 (výkon všech svých funkcí na MFF UK ukončil V. Kořínek již k 1. lednu 
1972). V březnu pak vedoucí katedry K. Drbohlav žádal děkana o prodlouženi 
smlouvy od 1. května do 30. června 1972, což bylo schváleno. V následují
cím školním roce 1972/73 V. Kořínek působil na fakultě na základě dohod} 
o pracovní činnosti, v letním semestru již jen jako nehonorovaný externí učitel. 
Tímto semestrem svoji přednáškovou činnost ukončil, přesto se ještě v roce 
1973/74 účastnil vedení algebraického semináře.98 

9 1 V té době pobíral plat. 4.010 Kčs, 2.000 Kčs za hodnost akademika a důchod 645 Kčs; 
jeho manžílka měla důchod 1.083 Kčs. 

9 5 V tomto dotazníku V. Kořínek o sobě napsal: . . . Žije se svou manželkou Olgou 
voz. Lršanovskou, důchodkyní a se sestrou manželčiny matky Ludmilou Kotrčovou, voz. Klí
movou, mající věk 87 let (rozená r. 1882), která je z valné většiny odkázána výživou na 
podepsaného. (Má vdovský důchod měsíčně 465.- Kčs). V té době již V. Kořínek pobíral 
částečný důchod 645 Kčs, neboť byl ještě v činné službě. 

9 0 Z odpovědi ministra školství z 30. 7. 1970 na Kořínkovu žádost o povolení další výjimky 
a ponechání v činné službě. Archív UK, osobní složka Vladimíra Kořínka. 

9 7 Pobíral 800 Kčs měsíčně. 
9 8 O vysokých školách v té době viz Věda v Československu v období normalizace (1970-

1975), Sborník z konference (Praha, 21.-22. listopadu 2001), VCDV, Praha, 2002: F. Morkes: 
Vysoké školy v letech normalizace, 61-73, P. Urbašek: Diskontinuita jako určující faktor 
vývoje českých vysokých škol v letech 1970 1975, 81 88. 
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J e d n o t a č e s k o s l o v e n s k ý c h m a t e m a t i k ů a fyziků 

Členem Jednoty se Vladimír Kořínek stal roku 1918, v době, kdy začal stu
dovat na univerzitě. JosTč jako student byl dne 23. ledna 1921 zvolen náhrad
níkem výboru Jednoty, od 4. prosince 1921 pak jeho řádným členem. Ve vý
boru nepůsobil v letech 1923 a 1924, členem výboru však byl opět zvolen dne 
24. kůlna 1925 a funkci vykonával do konce ledna roku 1930. V letech 1925 až 
1931 pracoval rovněž jako knihovník Jednoty, v tě době pomáhal K. Rychlíkovi 
a V. Trkalovi se sestavením katalogu knihovny. Dne 23. listopadu 1938 byl zvo
len členem iniciativní komise pro reformu střední školy a pro reformu přípravy 
středoškolských profesoru." 

Od 12. prosince 1936 do rokn 1940 byl V. Kořínek členem matematické sekce 
vědecké rady .Jednoty. Dne 11. prosince roku 1940 byl na dva roky opět zvoleni 
členem výboru a členem matematické sekce vědecké rady Jednoty. Za války byla 
činnost Jednoty postupně t lumena, v roce 1940 bylo zakázáno vydávání učeb
nic, vzápětí i vydávání Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky, v květnu 
roku 1943 bylo uzavřeno knihkupectví .Jednoty v Žitné ulici, vázla i výroba 
učebních pomůcek. 

Na valné schůzi Jednoty dne 11. února 1943 byl předsedou Jednoty zvolen 
František Záviska (1879 1945); 21. ledna 1944 byl zatčen gestapem a později 
vězněn v Mauthausenu a v Osterodo. Zemřel dne 17. dubna 1945 vysílením po 
pochodu smrti. Zatčen byl i Václav Dolejšek (1895 1945), který se podílel na 
odbojové činnosti; zemřel 3. ledna 1945 v Terezíně. 1 0 0 

Dne 17. prosince 1945 se V. Kořínek stal opět členem výboru, hlavním kni
hovníkem Jednoty a delegátem výboru v matematické sekci Jednoty; výrazné se 
zasloužil o rozvoj knihovny Jednoty. V letech 1945 až 195(5 byl členem výboru 
a předsednictva Jednoty. 

Po roce 1948 byla činnost Jednoty postupně t lumena. Jednotě byla politic
kou mocí o d ň a t a t iskárna a možnost podnikání, ztratila majetek a knihovnu; 
časopisy, které vydávala, byly reformovány a jejich vydávání převzaly s tátní 
instituce. V letech 1952 až 1955 Jednota nevykonávala téměř žádnou činnost, 
její vedení však zůstalo formálně ve svých funkcích. 1 0 1 

Po oživení činnosti Jednoty v roce 1956 se V. Kořínek stal prvním místo
předsedou a v této funkci působil až do 19. dubna roku 1962. 1 0 2 V prvních 

9 9 Cleny komise byli V. Ingriš (1892 1951), M. Kóssler, F. Nachtikal, S. Teplý (1878 1929), 
M. Valouch st. (1878-1952), F. Vyčichlo a A. K. Wangler. 

1 0 0 Viz L. Zachoval (cd.): Fyzik František Záuiška, jeho život, dílo a vyznám, 1879 
1945. Sborník statí k sternu výročí narození a třicátému pátému výročí úmrtí, JOSMF, 1981. 
M. Rozsíval: Životní cesta prof. PhDr. Václava Dolcjška (20. 2. 1895 3. 1. 1945), Pokroky 
matematiky, fyziky a astronomie 41(1996), 89-95. 

1 0 1 Viz J. Kurzweil, 5. Schwabik: O jednom výročí. Pokroky matematiky, fyziky a astro
nomie 40(2001), 344, L. Pátý: K restituci majetku Jednoty, ibid 344 -345. Dále viz Časopis 
pro pěstováni matematiky 75(1950), D444, 76(1951), 153-154, 81(1956), 503-506. 

102 y j z k pátý: Obnovení činnosti Jednoty čs. matematiků a fyziků, in Véda v Českoslo
vensku v letech 1953-1963, Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), Archiv AV 
Cíl, Arenga, Praha, 2000, 247-251. 
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měsících roku 1962 se účastnil organizace oslav 100. výročí založení Jednoty; 
konaly se ve dnech 17. až 19. d u h n a 19(32. Jako místopředseda Jednoty pro věci 
vědecké pusohil od 19. d u h n a 1902 až do roku 1965. 

V květnu roku 1905 hyl na 3. sjezdu Jednoty v Jasné pod Chopkom /volen 
čestným cleném Jednoty. Na 4. sjezdu Jednoty v duhnu 1909, který se opci 
konal v Jasné pod Chopkom, hyl Vladimír Kořínek /volen jejím předsedou. 
Tuto funkci však nevykonával dlouho; pouze do svého úrazu v roce 1970. 

V. Kořínek se rovněž /účastnil ustavující schůze Matematické vědecké sekce 
JOSMF dne 21. února 1972 v Obecním domě v Praze (111 clenu a 10 hostu); 
pozdravil shromáždění za ústřední výbor Jednoty, byl členem pracovního před
sednictva a aktivně vystupoval v diskusi . 1 0 3 

V padesátých a šedesátých letech se V. Kořínek podílel na nejru/nějších 
aktivitách souvisejících s reformami vyučování matematice na středních ško
lách, s modernizací vyučování matematice, s tvorbou osnov, učebních plánů. 
s koncepcí učebnic pro základní a střední školy, účastnil se recenzních řízení, 
přednášel pro učitele z praxe atd. Rada těchto aktivit spadala pod Jednotu, 
některé byly vázány na Československou akademii věd, jiné na ministerstvo 
školství a kultury či výzkumný ústav pedagogický, někdy byly konány za vzá
jemné součinnosti těchto institucí. Např. v padesátých lotech byl V. Kořínek 
členem ministerské komise exportů pro studium matematiky, v lotech 1903 až 
1970 předsedou komise pro vyučování matematice a fyzice, která byla poradním 
orgánem ministerstva; jejím úkolem bylo připravit a vést výzkum na experimen
tálních základních devítiletých školách pro žáky nadané v matematice. V roce 
1907 hyl jmenován členem odborné komise pro matematiku při ministerstvu 
školství a kultury. 

Od roku 1965 do roku 1909 hyl V. Kořínek předsedou vědecké rady Kabinetu 
pro modernizaci vyučování matematice a fyzice při Jednotě československých 
matematiků a fyziků; místopředsedou byl Josef Váňa (1899 1900), ředitel Peda
gogického ústavu J. A. Komenského, členy rady byli J. Ďurčok (nar. 1930), Jo
sef Fuka (1907 1992), V. Knichah M. Kolibiar (1922 1994), M. Ho/síval (1914 
2003), psycholog a pedagog V. Tardy (1900 1987), M. Valouch ml. (1903 1970) 
a J. Yyšín. Práce kabinetu navázala na informativní konferenci o modernizaci 
školské matematiky (Brno. 5. až G. H . 1904). kterou V. Kořínek zahajoval. Ka
binet měl být pracovištěm řídícím plnění dílčího plánu badatelského výzkumu 
v oboru vyučování. O výsledcích tzv. modernizačního pokusu ve vyučování ma
tematice se jednalo na konferencích v Liblicích (2. až 4. 12. 1905) a Štiříně (23. 
až 25. 5. 1900).U M 

V. Kořínek se věnoval též terminologickým otázkám, a to jíž před válkou. 
Zachoval se jeho třístránkový připiš P.T. komisi pro jednotné označení a ná-

1 0 3 () Jednotě v období 1970 až 1975 viz L. Pátý: O Jednotě československých matematiků 
a fyziků, in Veda v Československu v období normalizace (1970-1975), Sborník z konference 
(Praha, 21. 22. listopadu 2001), VCDV, Praha, 2002, 594-595. 

1 0 4 Matematika ve školo 16(1965/00), 452-453, 473-487, 17(1966/67), 64, 19(1968/69), 
77-86. 
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zvosloví elementární matematiky z 10. září 193G,105 

Od roku 1954 V. Kořínek vedl terminologickou komisi Jednoty, která vy
pracovala a předložila k diskusi široké matematické veřejnosti Názvy a značky 
školské matematiky.106 V říjnu roku 1958 převzal řízení terminologické komise 
J. Holubář (1895 1970). Pod jeho vedením komise projednala připomínky a Ná
zvy a značky roku 1959 vydala. Roku 1961 byla terminologická komise rozšířena 
o slovenské matematiky, kteří měli připravit slovenskou verzi této publikace.1 0 7 

V letech 1960 až 1970 byl V. Kořínek opět členem terminologické komise 
Jednoty pro matematiku; její aktivity navázaly na práci ústřední terminologické 
komise při ČSAV, jejímž členem rovněž byl. Ve dnech 20. až 23. května 1966 
se účastnil porady přípravného výboru terminologické komise pro matematiku 
a fyziku, který se konal ve Smolenici. Přednesl tam jeden ze dvou hlavních 
referátu, druhý měl B. Klimeš (nar. 1926). 

Z podnětu akademika J. Nováka začala terminologická komise pro matema
tiku znovu pracovat v lednu roku 1973, předsedou komise se stal J. Sedláček; 
V. Kořínek byl rovněž členem této komise. V únoru bylo projednáváno zřízení 
terminologické komise při vědeckém kolegiu matematiky ČSAV, v březnu byla 
ustavena společná terminologická komise Jednoty a ČSAV. Postupně propra
covávala Názvy a značky školské matematiky a připravovala k vydání Slovník 
školské matematiky [K92y]; V. Kořínek je uveden v seznamu jeho autorů. 1 0 8 

Zasedání terminologické komise se účastnil ještě v roce 1977. 

Poznamenejme, že 26. srpna 1974 přednesl na konferenci československých 
matematiku v Ostravě-Porubě přednášku Jak Jednota pečovala a pečuje o ter
minologii matematiky.109 

P ř e d n á š k y 

V. Kořínek přednesl na půdě Jednoty, v matematické obci pražské a při růz
ných příležitostech organizovaných Jednotou či jinými institucemi řadu předná
šek. Z jejich názvů se můžeme přesvědčit o velké šíři jeho zájmů.1 1 0 Následující 
seznam z rozpětí padesáti let není zdaleka úplný. 

1 0 5 Roku 1939 vydala Jednota Názvy a značky elementární matematiky (23 stran), 2. vy
dání vyšlo roku 1914 (23 stran), 3. vydání roku 1946 (32 stran); tyto publikace připravovali 
J. Vojtech a F. Vyčichlo. 

106 yv/ č p ^ j 79(1954), str. 99. Poznamenejme ještě, že na pokyn ministerstva školství 
byl roku 1956 jmenován akademií věd předsedou komise pro názvosloví školské matematiky; 
vypracoval materiál aritmetika, rovnice, řady. 

1 0 7 Názvy a značky skotské matematiky, SPN, Praha, 1959 (74 stran), další vydání je 
z roku 1966 (78 stran); slovenská verze, SPN, Bratislava, 1967 (77 stran). 

1 0 8 Názvy a značky školské matematiky, SPN, Praha, 1977 (93 stran), 1988 (136 stran). 
V. Kořínek pro Slovník školské matematiky připravoval tématický okruh algebraické struktury. 

109 y Archívu AV ČR, fond V. Kořínek, je dochován text této přednášky a řada dalších 
materiálů terminologické komise. Viz též Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 20(1975), 
53-55. 

1 1 0 Názvy některých jeho přednášek se zachovaly v různých zprávách o aktivitách Jed
noty zveřejňovaných v Časopise pro pěstování matematiky (a fyziky) či na jiných místech. 
V Kořínkově pozůstalosti (Archív AV ČR, fond V. Kořínek) se dochovala řada textů nebo 
náčrtů takovýchto jeho přednášek. Několik let V. Kořínek přednášky v Jednotě organizoval. 
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21. 5. 1928 
26. 5. 1928 
20. 11. 1930 
21. 1. 1932 

10. 3. 1927 - O automorfuích funkcích 7i-proměnných 
3. 11. 1927 Frechetovy práce z funkcionální analyse 

29. 1. 1928 Počítací stroje a obchodní prakse (v Radiojournálu) 
1928 O nejdůležitějších soustavách počítacích strojů 

(v Radiojournálu) 
Hadamardovy práce 
O kvadratických formách s celými koeficienty 
Matematici a matematika v Hamburku 
Nové výsledky z Galoisovy teorie 

16. 3. 1933 O elementárních dělitelích matic 
9. 11. 1933 - Aritmetika matic 

29. 11. 1934 - Některé výsledky z moderní algebry 
7. 11. 1935 Dílo Eminy Noetherové 
5. 11. 1930 - Mezinárodní sjezd matematiků v Oslo 

24. 1. 1940 - Čísla iracionální 
13. 11. 1945 - Empirická metoda a její význam v praktickém živote 
23. 9. 1948 La théoréme cle Jordán Hólder 
22. 10. 1948 - G. sjezd polských matematiků 

(Spolek posluchačil přírodních véd) 
1. 9. 1949 Nové výsledky o Jordan-Holderově větě ve? svazech 
8. 1. 1951 Diskuse o názvosloví v algebře 

22. 1. 1951 Matematická konference v Paříži v září 1949 věnovaná 
algebře a theorii čísel 

12. 3. 1951 Poznámka k problému č. 0 z knihy problému: 
Existence nekonečně mnoha prvočísel tvaru ir ! 1 

Algebra v Sovětském svazu 
Muhamed ibn Mitsá al Chwarizmí. velký matemat ik 

Starého Chorezmu 
Sovětská diskuse o algebře 
Vědecká činnost V. Jarníka 
Der Sehreiersche Satz in Verbánden 
Problém jednoznačnosti ve větách Jordan-IIólderově 

a Schreierově 
25. 4. 1955 Algebra na Moskevské univerzitě 

6. 9. 1955 O práci školské komise při L sekci ČSAV 
7. 9. 1955 Grupy jichž všechny podgrupy jsou charakteristické 
5. 11. 195(3 O kongresu Mezinárodní unie pro dějiny přírodních věd 

ve Florencii v září 1950 
23. 9. 1957 - Bemerkungen zum sogen. Testproblem von Kaplansky 
20. 12. 1957 Přednáška na oslavu 60. narozenin V. Jarníka 

5. L 1959 Život a dílo prof. dr. F. Vyčichla 
17. 10. 1960 II. konference maďarských matematiků v Budapešt i 
12. 12. 1960 - Matematické sympozium konané v Berlíně při oslavách 

150. výročí založení Humboldtovy university 
18. 4. 1962 - 100 let Jednoty (Praha) 

2. 6. 1962 - 100 let Jednoty (Zvolen) 

10. 12. 1951 
8. 12. 1952 

4. 5. 1953 
20. 5. 1953 
11. 9. 1953 
13. 4. 1951 



42 

2.-3. 7. 1964 
6.-7. 7. 1964 

3. 11. 1966 
18. 11. 1966 

2. 3. 1967 
1. 9. 1967 
3. 11. 1967 
5. 9. 1969 

15. 5. 1972 
13. G. 1972 
20. 11. 1972 

5. (î. 1973 
20. 8. 1974 
11. 3. 1975 
19. 2. 1976 
20. 10. 1977 

O teorii množin (Svit) 
O teorií množin (Zvolen) 
O mezinárodním sjezdu v Moskvě 
Několik poznámek o úrovni naší všeobecně vzděl. školy 
Pedagogická sekce mezinár. mat. kongresu v Moskvě 1966 
Někotorye aspekty i problémy iz teorií univ. algeber 
Rozvoj sovětské matematiky po VftSR 
Die Algebra und die Mengenlehre 
A. G. Kuroš a sovětská škola teorie grup (Praha) 
A. G. Kuroš a sovětská škola teorie grup (Bratislava) 
E. Noetherová a vznik moderní algebry (Praha) 
E. Noetherová a vznik moderní algebry (Bratislava) 
Jak Jednota pečovala a pečuje o terminologii matematiky 
O díle a významu Karla Petra 
Pražský matematický život mezi světovými válkami 
Gaussovy práce z teorie čísel 

Konference, sjezdy 

Vladimír Kořínek se zúčastnil řady konferencí, sjezdů a obdobných akcí. Ná
sledující přehled, který patrně není úplný, se snaží postihnout ty nejdůležitější. 

26.- 29. 5. 1928 - Praha 

3.- 10. 9. 1928 - Bologna 
23.- 28. 9. 1934 - - Praha 

1935 -- Moskva 
13.- 18. 7. 1936 --Oslo 
20.- 29. 9. 1948 -- Varšava 

28.8.- 4. 9. 1949 -- Praha 

23.- 30. 9. 1949 -- Paříž 
6.- 12. 9. 1953 -- Varšava 
1.- 8. 9. 1955 - Pralia 

duben 1956 - Stocklюlm 
3.- 9. 9. 1956 Florencie, Miláno 

21.- 23. 9. 1957 -- Szeged 
15.- 20. 9. 1958 Smolenice 
20.- 24. 4. 1959 - Giessen 
23.- 29. 5. 1959 -- Berlín 
26.-30.10. 1959-- Oberwolfach 

30.11.-2.12. 1959-- Brno 

2.- 6. 5. 1960 -- Paříž 
23.5.- 20. 6. 1960 --SSSR 

24.- 31. 8. 1960-- Budapešť 

6. sjezd čs. přírodozpytců, lékařů a inž. 
a sjezd čs. matematiku a fyziků 

Mezinárodní kongres matematiků 
2. sjezd matematiků zemí slovanských 
Topologická konference 
Mezinárodní kongres matematiků 
G. sjezd polských matematiků 
Společný sjezd polských 

a československých matematiků 
Kolokvium o algebře a teorii čísel 
8. sjezd polských matematiků 
4. sjezd čs. matematiků 
Mezinárodní zasedání obránců míru 
8. mezinár. sjezd pro dějiny přír. věd 
Jubilejní sjezd Mat. spol. J. Bolyaíe 
Konference o vyučování matematice 
6. zasedání UNESCO 
Preunschaftswoche 
Kolokvium o uspořádaných množinách 
1. celostátní konference 

o elementární matematice 
7. zasedám UNESCO 
studijní pobyt 
2. sjezd maďarských matematiků 
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3.- 5.10. 1960 - Liblice 

5.- 18.11. 1960 - Berlín 
1.- 8. 9. 1961 - Praha 

5.- 10. 9. 1962 - Praha 
3.- 22. 5. 1963 - Rumunsko 

27.5.- 1. 6. 1963 - Berlín 
2.- 8. 9. 1963 - Tihany 
5.-6.11. 1964-Brno 

7.-11. 9. 1964- Varšava 
26.- 30. 4. 1966 - Tatr. Lomnice 
16.- 26. 8. 1966-Moskva 

29.8.- 3. 6. 1966 - Praha 
5.- 14. 9. 1966 - Lubochňa 

29.8.- 7. 9. 1967 - Varna 
17.- 22. 6. 1968 - Smolenice 

1.- 10. 9. 1969 - Cikháj 

30.8.- 3. 9. 1971 - Praha 
2.- 10. 9. 1973 - Krpáčová 

26, 
1, 

29. 8. 1974 
10. 9. 1975 

Porubá 
Terchová 

1. Konference čs. historiků přírodních, 
lékařských a technických věd 

Oslavy 150 let Humboldtovy univerzity 
Topologické sympozium 
Equadiíf 
studijní pobyt 
Nové směry výzkumu v teor. mat. 
Kolokvium o Ábelových grupách 
Informativní konference o modernizací 

školské matematiky 
Konference o obecné algebře 
Konference čs. matematiků 
Mezinárodní sjezd matematiků 
2. topologické symposium 
Letní škola o teorií 

množin a obecné algebře 
2. sjezd bulharských matematiků 
Konference o teorií pologrup 
Letní škola o abstraktní 

algebře a uspořádaných množinách 
3. topologické sympozium 
Letní škola o abstraktní 

algebře a uspořádaných množinách 
Konference čs. matematiků 
Letní škola o abstraktní 

algebře a uspořádaných množinách 

Poznamenejme, že v roce 1946 byl V. Kořínek státním úřadem plánovacím 
navržen na studijní cestu do Sovětského svazu; tato cesta se však neuskutečnila. 
Roku 1949 měl jet na přednáškový pobyt na bulharských univerzitách; o cestu 
však neměl zájem, neboť v Bulharsku se nikdo nezabýval ani teorií grup ani 
teorií svazů, a proto by cesta pro něho nebyla přínosem. Roku 1960 byl minis
terstvem školství a kultury navržen na studijní pobyt ve Francií; V. Kořínek 
tuto cestu odmítl, neboť pro administrativní přetížení by si nemohl připravit 
přednášky - uvedl, že by chtěl cestu uskutečnit až v roce 1962. 

Dne 7. února 1950 požádal V. Kořínek ministerstvo školství o povolení cesty 
do USA na mezinárodní kongres matematiků v Cambridge, který se měl konat 
v srpnu a září roku 1950. Jeho cesta měla začít v Polsku, kde měl přednášet, 
odtud měl jet s polskou výpravou lodí, což by bylo poměrně levné. Tato cesta 
mu však nebyla povolena. 

Členství ve společnostech, organizacích, komisích, redakčních radách 

Vladimír Kořínek byl členem řady převážně odborných organizací a spo
lečností; o jeho bohatých aktivitách v Jednotě československých matematiků 
a fyziků a v Československé akademii věd bylo již výše pojednáno. 
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Jak již bylo uvedeno, v září 1935 podnikl V. Kořínek měsíční studijní cestu 
po Sovětském Svazu. Poté se stal členem Společnosti pro kulturní a hospodářské 
styky se SSSR, pracoval ve vědecké sekci této společnosti. Dne 4. března 1960 
dostal čestný odznak Svazu československo-sovétského přátelství. 

Byl též členem Československého výboru obránců míru (v letech 1955 až 
1965); v dubnu roku 1956 byl ve Stockholmu jako clon československé delegace 
na mezinárodním zasedání Výboru obranou míru. 

Boku 1958 se V, Kořínek stal náhradníkem stálého zástupce Československa, 
v mezinárodním poradním výboru pro vědecký výzkum v přírodních a exakt
ních védách U N E S C O . V lotech 1959 až 1968 byl členem Československé ko
mise pro spolupráci s U N E S C O delegovaným Československou akademií véd. 
V rámci spolupráce s U N E S C O se jako zástupec; Československa účastnil zase
dání poradního výboru pro exaktní a přírodní védy UNESCO, a to v Giesscnu 
(20. až 24. dubna 1959) a v Paříži (30. dubna až 11. května 1960). 

V letech 1960 až 1964 byl V. Kořínek členem státní komise pro vědecké 
hodností a tituly při Ministerstvu školství, do roku 1965 byl předsedou několika 
komisí pro obhajoby ad hoc. V hitech 1965 až 1970 byl předsedou s tátní komise 
pro obhajoby kandidátských disertačních prací (CSo.) z algebry a teorie čísel 
v Praze a členem obdobné komise v Bratislavo. Ve stejných letech byl předsedou 
státní komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DrSe.) z algebry 
a teorie čísel. Po roce 1970 v těchto komisích působil již jen jako člen. 

Byl též členem redakčních rad následujících časopisu: 

Časopis pro pestování matematiky a fyziky 66(1937) až 74(1949) 

Časopis pro pěstování matematik]/ - 76(1951) až 78(1953) 

Czcchoslovak Maíhcmatical Joumal - 1(1951) až 31(1981) 

Commcntation.es Mathcmaticac Univcrsitas Carolinac -- 1(1960) až 22(1981) 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie - 3(1958) až 5(1960) 

Významná ocenění 

V roce 1960, u příležitosti 15. výročí osvobození republiky, byla V. Kořínkovi 
za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity udělena stř íbrná medaile UK. 

Nejvýznamnějším oceněním, kterého se mu dostalo, byl ftád práce. Ten mu 
byl propůjčen prezidentem republiky dno 18. dubna 1962 za práci pro Jednotu 
československých m a t e m a t i k ů a fyziků; bylo to při oslavách stého výročí jejího 
založení. 

Roku 1968, u příležitosti padesátého výročí vzniku republiky, obdržel za 
zásluhy o univerzitu pamětní medaili UK. 

U příležitosti svých sedmdesátých narozenin převzal V. Kořínek v Brně 
dne 17. dubna 1969 stř íbrnou medaili Univerzity J a n a Evangelisty P u r k y n ě 1 1 1 

a o den později mu prezident ČSAV předal zlatou plaketu Bernarda Bolzana 
Za zásluhy o rozvoj matematických věd. 

1 1 1 Dříve i nvní Masarykova univerzita. 
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Dne 20. dubna 1978 byl V. Kořínek při oslavách 25. výročí založení matema-
tickofyzikální fakulty vyznamenán fakultní medailí prvního stupně. 

M a n ž e l s t v í 

Dne 11. května 1951 se Vladimír Kořínek na Staroměstské radnici oženil 
s PhDr. Olgou Lešanovskou. Narodila se dne 4. února 1905 v Táboře jako 
dcera finančního úředníka Karla Lešanovskěho (nar. 1875) a Olgy, rozené Klí
mové (nar. 1877). Byla středoškolskou profesorkou latiny a francouzštiny: před 
válkou učila na francouzském gymnáziu dívky z lepších rodin, o prázdninách 
s nimi jezdila do Francie. Po válce byla profesorkou gymnázia v Praze- XI v Ku-
belíkově ulici, od roku 1953 vyučovala na 4. osmileté škole v Praze íí v Josefské 
ulici. V padesátých hitech učila nepovinnou latinu na jedenáct ileté střední škole 
v Praze-Košířích, kterou shodou okolností navštěvovala Kořínkova neteř Jana . 

Tetička byla perfektní učitelka. Ojrravdu, včetně toho, co v normálním styku 
leze lidem na nervy. Proste opakovala všechno třicetkrát a ještč zdůraznila 
pointu. Když však ji pak člověk slyšel ve škole při nějakém výkladu, tak s překva
pením zjistil, že opakované má v tomto případe své velké opodstatnění. Ačkoli, 
byla, tzv. „přísná", museli jsme se učit, mela pro mládež velké poct topení, byla 
značně oblíbená, a mnohdy působila i jako důvěrnice. Vzpomínám na velmi do-
jírnavc dopisy, které jí psala řadu lei bývalá žačka, která maturovala těhotná 
a pak žila a pracovala sama s dítětem na svobodárně někde v Litvínove. Olinka 
měla vřelý vztah s mnoha svými studenty, ale nejmilejší byli první maturanti. 
Jieydrichiéidovíu, kteří ji nikdy neopomněli pozvat a později i dovézt na svá 
setkáni.112 

V době svatby bylo Olze 40 let, děti neměla. Asi to byla škoda, neboť děti 
měla velmi ráda a rozuměla si s nimi. Svého manžela provázela na jeho eeMě 
životem až do smrti, o řadu let ho přežila; zemřela dne 7. dubna 1994. 

K o n e c ž i v o t a 

Dne 22. září 1970 podstoupil Vladimír Kořínek operaci kýly a strávil deset 
dnu v nemocničním ošetření. Vážná nemoc ho pak postihla na sklonku života. 
Dne 17. ledna 1981 napsala O. Kořínková Vlastimilu Dlahoví: 

Vážený pane profesore, 

myslím, že je tornu velmi, dávno, co manžel reagoval na četné a zajímavé 
vzpomínky z Vašich, matematických cest a pobytů. Vláda už dlouho postonával 
(v dubnu mu bude 82 let) a je nyní od 10. října 1980 v nemocničním ošetfovémí. 

Děkuji Vám srdečně jménem mužovým i, svým za všechny pozdravy, které 
zůstaly bez odernj, a prosím, abyste se na muže pro jeho mlčení nehněval ... 

.lana Zachová vzpomíná na tu dobu takto: 

Tetička se o něj starala až do samého konec. Nejdříve doma a potom, když 
se dostal do sanatoria, v Mníšku pod, Brdy, za ním prakticky denně jezdila. Tam 
také zemřel 

Jana Zachová. 
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Bylo to 2. června 1981; pohřeb se konal dne 10. června ve velké obřadní síni 
ve Strašnicích. Dne 15. prosince 1981 O. Kořínková V. Dlabovi napsala: 

Vážený pane profesore, 

hodně opožděně Vám zasílám manželův obrázek, k němuž připojuji, ještě sve 
osobní vřele díky za to, že jste věřil v setkání s Vládou a tčšil se na ně. Skoda, 
pře škoda,. 

Mužovo onemocnění se hlásilo pozvolna. Stěžoval si, že se necítí dobře, že 
ho pobolívá hlava (dříve neznal bolení hlavy), že se mu nechce ven atd. Dne 
7. října 1980 přišel první atak na Karlově náměstí, když jsme se vraceli z příz
nivé lékařské kontroly a dlouho cekali na taxík. Od 10. října pak muž vystřídal 
několik léčebných zařízení a domů se už nevrátil. Fyzicky, myslím, moc netrpěl; 
horší byly občasné chvíle jasného vědomí. Seděla jsem u něho, když odešel na
vždy. Bylo to nepříliš dlouho po jeho dvaaosmdesátých narozeninách a krátce 
po třicátém výročí naší svatby. .. .l I J 

Dne 18. dubna 1981 uspořádala matematicko-fyzikální fakulta UK, Matema
tický ústav ČSAV, vědecké kolegium matematiky ČSAV a Jednota českosloven
ských matemat iku a fyziků vzpomínkové shromáždění u příležitosti 85. výročí 
narození akademika Vladimíra Kořínka. Úvodní projev měl děkan fakulty prof. 
K. Vacek, o životě a díle V. Kořínka promluvili jeho spolupracovníci a žáci. 

O s o b n o s t 

Vladimír Kořínek byl velmi pevnou osobností, výjimečným člověkem širo
kého rozhledu, byl čestný a spravedlivý. Měl své zásady, které dodržoval, byl 
přísný na sebe a očekával poctivý a odpovědný přístup k práci i od ostatních. 
Přestože měl již od mládí levicové názory, nepodlehl tlaku doby a do komu
nistické strany nikdy nevstoupil. V řadě situací se projevovala jeho statečnost 
a neohrozí most. 

Po celý život korespondoval s českými, slovenskými i zahraničními matema
tiky, dopisy pečlivě uschovával, nevyhýbal se ani kontaktům s našimi matema
tiky, kteří byli v emigraci (V. Dlah, J. Lowig (1904-1995), L. Janoš, I. Babuška 
(nar. 1920) a t d . ) . 1 1 4 

O Kořínkově působení ve funkci děkana v padesátých letech píší K. Drbohlav 
a L. Procházka v článku [DPI]: 

Nebylo tehdy snadné zastávat tuto odpovědnou funkci, neboť podmínky pro 
práci na vysokých školách nebyly v tu dobu právě příznivé, leč díky svým cha
rakterovým vlastnostem, své čestnosti a přímosti, ale také energičnosti, hou
ževnatosti a osobní statečnosti získal sobě i celé fakultě velkou autoritu. Jeho 
mimořádný smysl pro pravdu a spravedlnost mu vždy zjednával a stále zjednává 
zaslouženou vážnost u všech, kdo s ním jakýmkoli způsobem přicházejí do styku. 
( [ D P I ] , str. 243) 

1 1 3 Kopie dopisů poskytl laskavě prof. V. Dlah. 
1 1 4 Jeho korespondence je uložena v Archívu AV ČR, fond V. Kořínek. 



Následující epizoda z Kořínkova života dokumentuje jeho přesnost a zása-
dovost. 

V srpnu 1973 byl Vladimír Kořínek požádán Encyklopedickým ustavenu 
ČSAV o spolupráci na připravovaném vydání doset isvazkové Československé 
encyklopedie; mel připravit některá hesla z matematiky. Když odesílal zpět do
tazník pro externí spolupracovníky, přiložil k němu dopis, upozorňující Ency
klopedický ústav na nedopatření vyskytující se v Příručním slovníku naučném. 
První připomínkou bylo, z e j e ve Slovníku vynecháno heslo ,, Karel Pet r " . 

Petr byl zakladatelem a budovatelem naší vědecké matematiky. Má jistč pro 
českou matematiku daleko vetší význam TUŽ František Studnička, který v SN 
uveden je (právem) s přiléhavým oceněním svého díla. Vynechání hesla Ka
rel Petr je chyba hesláře osob, na jehož sestavení matematikové neměli vůbec 
účast.) l:> 

V. Kořínek rovněž nesouhlasil s následující větou v odstavci Veda v hesle 
Československo: 

Cestí matematikové (E. Cech, V. Hlavatý aj.) se uplatňují Tnezrná rodně.1 U} 

V. Kořínek píše: 

Po Eduardu Cechoví mel být rozhodne uvtd.cn jako druhy nejpřednější ma
tematik teto doby Vojtech Jarník , .. 

Ve svém dopise vyzdvihl význam Jarníkových vědeckých prací \ jeho vyni
kající učitelskou činnost. Připomínka na toto téma se objevuje i v Kořínkově 
článku [K93j, který napsal u příležitosti Jarníkových sedmdesátých narozenin 
pro časopis Vesmír. 

Vladimír Kořínek byl velmi přímý, své názory sděloval bez okolku. Když 
například v únoru 1960 sepisoval svůj Osobní plán kádrovéiio růstu, odpověděl 
pouze na dvě otázky a pak připsal tato slova: 

Na ostatní body vůbec Tieod.povídám, protože by to byla naprosto zbytečná 
práce. Pro schůzuji týdne kolem 20 hod. a pro administruji aspoň dalších 10. 
Za t čelit o poměrů nemůžu, být vůlnc řeči o tom, ic bych mohl plánovat ně
jak svoji vědeckou práciy že. bych. napsal nějaké učebnice, monoyrafic a skripta 
a že bych se mohl zúčastnit větší, měrou života TI a fakultě. Protože věci vypadají 
tuk, že tyto poměry budou trvat ještě léta, nenuí vůbec smysl, abych sestavoval 
nějaký osobní plán. 7V, kteří si sestavování osobního planu vymyslili, udělali by 
lépe, kdyby se. před tím postarali o vytvoření snesitelných podmínek na. fakultě 
pro vědeckou práci. 

Nadměrná administrat iva Vladimíru Kořínkovi vadila. Ještě více mu však 
vadila práce, o níž se domníval, že jo neúěelná, a především práce odbytá nebo 
špatně provedená. Uveďrne konkrétní příklad. 

Na podzim roku 1965 obdržel Vladimír Kořínek z děkanátu fakulty Evi-
dcnČTií list pro shromáždění údajů o vysokoškolských pracovnících s připo
jenými velmi vágními pokyny děkanátu. V. Kořínek evidenční list nevyplnil, 
napsal však dopis ministerstvu školství a kultury, v němž mimo jiné píše: 

1 1 5 Dopis z 8. pro s ince 1073. Archív A V C i l , fond V. Kořínek. 
n ' ; P ř í r u č n í slovník naučný, díl I. P r a h a . 1902. st.r. '1-1"). 
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Aby bylo jasno, dobře rozumím tornu, jak se podobné evidenční listy sesta
vují. Byl jsem totiž v letech 1931 1935 úředníkem Státního úřadu statistického, 
kde jsem podobné věci dělal. Každý začátečník v těchto pracícJi tam věděl, že 
k takovému evidenčnímu listu nutno připojit návod, který vysvětlí jednoznačně, 
co má být v jednotlivých rubrikách napsáno. Jinak tam napíše každý něco ji
ného, a karty podle takových evidenčních listů sestavené, nebudou mít vůbec 
žéidnou cenu. Bude to jen mrhání státních peněz a času pracovníků. 

Kdyby si ti, kteří sestavovali evidenční list, napsali k tomu i návod, přišli 
by na lecjaké věci, které třeba v evidenčním listě vynechat, doplnit nebo jinak 
upravit. Dokladem toho je na příklad sloupec „Zproštění" v řádcích věnovaných, 
udělení státních cen a řádů. To je markantní svědectví, jak nedbale a s jakou 
neznalostí věci byl evidenční list sestavovéin. 

Jakmile dostanu evidenční list, v němž bude jasno, co má v jednotlivý cli 
rubrikách stéd, do týdne ho vyplněný vrátím.117 

Během života se V. Kořínek angažoval v činných aktivitách, které považoval 
za prospěšné pro všestranný vývoj éeské vzdělanost i, pro rozvoj vysokých škol, 
vědeckých institucí, vědecké práce apod. Ztratil tak mnoho času, který mohl 
věnovat své práci v matemat ice . Roku 1972 vyjádřil velké pochybnosti o smyslu 
svých dřívějších četných činností: 

V mé vlastní práci mně vadila přemíra organizační a administrativní práce 
především v padesátých letech, kdy člověk nebyl ještě tak starý a byl duševně 
dosti pružný, že mohl daleko více ve vědě vykonat, než skutečně vykonal byv 
zaneprázdněn řadou časově velmi náročných funkcí. Bohužel dalším vývojem se 
ukázalo, že většina prací spojených s těmito funkcemi byla bezvýznamná a že by 
společnost nikterak neutrpěla, kdyby většina těchto prací nebyla vykonána.l18 

V. Kořínek měl široký rozhled, hovořil plynně čtyřmi světovými jazyky (an
gličtina., francouzština, němčina a ruština), ovládal výborně latinu, jako absol
vent klasického gymnázia i něco z řečtiny a zajímal se i o méně známé jazyky 
a kultury. Odebíral a pečlivě četl mimo jiné i časopis Nový Orient. 

Měl doma učebnici korejšťiny, znal principy vietnamštiny, i když samozřejmě 
nehovořil. Když v šedesátých letech uvažovali s tetičkou o zájezdu do Finska, 
Akademik119 začal tím, že si koupil učebnici finštiny a prokousal se několika 
prvními lekcemi. 

Jeho knihovna byla obrovská a byly v ní skutečné poklady. Dalo se s ním 
hovořit o literatuře nejrůznějšího typu, třeba o teorii češtiny nebo o buddhismu. 

Po celý svůj život se také zajímal o světové dění, jeho jazykové znalosti se 
mu k tornu velnu hodily. Válečný zvyk poslouchání zakázaného „Londýna" se 
mu stal téměř životní potřebou, poslech zpráv z BBC patřil k jeho denním 
rituálům. Ke slcdovémí událostí ve světě ve francouzštině sloužilo pravidelné 
pročítání „Lima" (L'Humanitě), což bylo jedno z mála periodik zpoza železné 

1 1 7 Archív AV CR, fond V. Kořínek. 
1 1 8 Pasáž z komplexního pracovně politického hodnocení, které napsal V. Kořínek dne 

22. dubna 1972, Archív AV CR, fond V. Kořínek. 
1 1 9 Rodinná přezdívka Vladimíra Kořínka. 
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opony, které si. bylo možno v socialistickém Československu předplatit. Vzpomí
nám si, že „Akademikova politická exposé *' byla nedílnou součástí nejrůznějších 
sešlostí, ai rodinných nebo přátel z Rado ca, která jsme pozorné sledovaly i my, 
dorůstající děti. Vybavuje se mi například napjatá atmosféra -při posuzovaní 
jj na (farských událostí*' v roce 1950.12{) 

Vladimír Kořínek byl velmi vznětlivý. Jakmile bylo něco proti jeho zása
dám, dovedl se rychle rozčílit, křičel a bouchal do stolu. Rozzlobit ho dokázala 
i drobnost, například hodiny, které nesly a nebyly nařízeny na 12 hodin podle 
nepsaného zvyku, nesmazaná tabule v posluchárně, nepořádek nebo chybějící 
křída. V takových případech křičel, běžel za tajemníkem fakulty, aby zjednal 
nápravu. Protože si sám tolik potrpěl na pořádek, velmi ho pjopudilo i to, když 
někdo na své přednášce řádně nečísloval věty. 

Jednou z věcí, která ho skutečné rozlítila, byl článek A. C\ Nora (3 903 
1986) Matematika a jazyk otištěný v Lidové demokracii dne 25. května 195S, 
v němž byly kritizovány matematické výrazové prostředky. Po přečtení článku 
v rozčilení pobíhal po pracovně a bouchal do stolu, aby se uklidnil . 1 2 1 

O Kořínkově teuiperanientu se zmiňuje i Stefan Schwarz: 

Parnátám si na přednášku E. Borcla asi z roku 19'í6, ktorý bol v tom čase 
a,j významným francúzskym veřejným činíte lom. Přítomných bolo asi 200 Duli. 
Predn/išal nieČo o počte pravděpodobnosti, ale až příliš elementárně. Památám 
si, ako v m o jej přítomnosti zúfalo runHekal prof. Kossler „Co si ten člověk o nás 
myslí?" a prof. Kořínek mu přitom temperamentně sekundo val M2 

Vladimír Kořínek byl velmi pečlivý, v některých směrech až pedantický. Na 
desky sešitu s j)oznámkami si často psal nejen to, co v nich je, ale i kolik 
stran je popsaných. Na pozvánky či zápisy ze schůzí poznamenal Cctl, příj)adně 
Četl. VI. Kořínek a někdy připojil i datum. Nejrůznější lístečky s poznámkami 
zakládal do své knihovny, do materiálu k j)řednáškám a do dalších písemností. 
Uveďme dva příklady: 

V těchto deskách jsou fotokopie a jeden sepa.rát důležitých prací, které třeba 
prostudovat. 

Některé jsou zkatalogizovány, jiné nikoliv. 
Většina se týká univerzálních algeber. 
31. 8. 1965 VI. Kořínek 

Časopis pro pěstování matematiky Ročník 1H. 19Jf5 sešit 3 vzal jsem domů 
pro přednášku o Petrovi. 

24, 2. 1975 

1 2 0 Jana Zachová. 
1 2 1 O fejetonu A. C Nora a Kořínkově reakci jsou podrobnější informace v kapitole Ostatní 

články Vladimíra Kořínka. 
1 2 2 Viz Pátndsi otázok akademikovi Stefanovi Schwarzovi, Pokroky matematiky, fyziky 

a astronomie 24(1979), 245 253. Zveřejněno též v knize K. Nemoga, B. Riečan (ed.): Matema
tika v h mol. Štefan Schwarz - matematik a pedagog, VEDA, Vydavatefstvo SAV, Bratislava 
1999, str. 88-100. 
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V. Kořínek si zaznamenával práce, které prostudoval, na volných lístcích 
formátu A5. V pravém horním rohu bylo slovo Anotace, nahoře přesná citace, 
potom stručná charakteristika článku, případně vypsaný nejdůležitější výsle
dek, někdy i Kořínkův komentář. Např. Nerozumím této větě. 

Až přílišnou pečlivost můžeme pozorovat i v celém Kořínkově soukromém 
životě. V rodině se například zachoval malý sešitek, do něhož podrobně zazna
menával, kdy a co posílali sestře Jarmile do koncentračního tábora. Byly to 
poznámky typu: Dne toho a toho - teplé prádlo. 

Je velmi pravděpodobné, že takováto extrémní pečlivost a důkladnost, která 
vyžadovala množství času a energie, brzdila V. Kořínka v jeho vědecké práci. 

Kořínkova pečlivost se projevovala i v přípravách na výuku. Na všechny 
přednášky si psal podrobné přípravy, podle nichž pak přednášen. V jeho po
zůstalosti byly např. nalezeny heslovité poznámky týkající se vyučování, které 
jsou nadepsané Výklad na besedě zaměstnaneckého úseku CSM na MFF dne 
11. ledna 1962, Učitel na universitě. Uveďme některé z nich: 

Něco znát neznamená daleko ještě umět tomu učit. 

Aby učitel nějaké disciplině dobře učil, k tomu je nutno, aby z té discipliny 
znal daleko více než je učební látka. 

Cvičení. Nutno si příklady předem dobře vybrat a předem, úplně propočítat. 

Přednášky: úplně napsané a promyšlené, nutno vždy mít připravenou sym
boliku. Začátečník musí mít připravena i slova. . . . 

Semináře studentské. ... Hlavní věcí je mít připraveny lehké (studentské) 
problémy a udělat celý seminář tak zajímavý, aby studenti do něho rádi chodili 
a pokoušeli se řešit dané problémy.123 

Svými zásadami (a nejen pedagogickými) se Vladimír Kořínek vždy řídil. 
Všechny jeho přednášky tak měly přísný řád, „nepřeskakovalo" se od problému 
k problému. Důsledkem jeho pečlivostí a důkladností však bylo i to, že v před
náškách zpravidla daleko nedošel, neboť se podrobně věnoval všem detailům 
úvodních partií. 

Na studenty byl V. Kořínek přísný, ale nebyl neoblíbený. Snad proto, že byl 
náročný na sebe i na druhé a zároveň čestný a spravedlivý. Říká se, že nebylo 
nic horšího, než být přistižen ve cvičeních nepřipravený. To byla opět jedna ze 
situací, kdy se dokázal velmi rozzlobit. 

V. Kořínek však „ bojoval" i za studenty. V době, kdy působil jako děkan 
fakulty, dbal na dodržování pravidla, že se pro udělení zápočtu nesmí zkoušet. 
Zápočet se uděloval za účast ve výuce. Jakmile děkan Kořínek zjistil, že některý 
asistent na udělení zápočtu zkouší, byl z toho „velký malér". 

O svém učitelském působení V. Kořínek napsal: 

Domnívám se, že učitelská činnost na MFF, pokud se týkala studentů vědec
kých specializací, se mi dobře dařila. Pokud jsem přednášel budoucím učitelům 

1 2 3 Archív AV Cil, fond V. Kořínek. 



na středních školách, byl jsem s výsledky daleko maně spokojen. Ačkoliv jsem se 
snažil přizpůsobit sec výklady těmto posluchačům a ryeházd js( m vždy z jejich 
vědomostní úrovně, výsledky byly celkem velmi slabá Přivinu byla v tom, ž( na 
učitelskou větev se hlásili velkou většinou velmi slabí studente kteří mčli zá
jem jen na tom, aby s úspěchem ukončili studium, nikoliv vsak, aby se něčemu 
naučili, a svůj studijní obor hlouběji poznali.1"'1 

Jak již bylo zmíněno, nesmělo se u Kořínků nic vyhodit. Tato šetrnost byla 
v rodině dlouho zakořeněna, Kořínkova manželka Olga se jí později přizpůso
bila. 

Bylo neštěstí tčch dřou lidí, že měli. obrovský byt. Ten byl zanesený krámy, 
protože se nic nesmělo vyhodit. Všechno bylo schovaná, pečlivě převázaná a oa-
dulkovaná, např. Vláďovy stará yaloše a podobně.!"5 

Poznamenejme pro zajímavost, že V. Kořínek používal jako poznámkově 
lístečky rozřezané obálky z úřední korespondence; vnitřní strana byla totiž čistá! 

O Vladimíru Kořínkovi HO. dodnes vypráví řada anekdot ickvch historek. Spl
ňoval totiž lidovou představu o nepraktickém a roztržitém matematikovi. Ně
které historky jsou pravdivé, mnohé jsou zkreslené, jiné zcela smyšlené. l 2 { ) Zdít 
se, že některé pramenily z Kořínkova smyslu pro humor, některé z jeho roz
tržitosti, jiné však pat rně vymýšleli ti, kterým vadila Kořínkova odvaha, zá-
sadovost, principiálnost a pevnost charakteru, a proto se ho snažili zesměšnit. 
Uvedl ne několik autentických příhod. 

Na svých přednáškách si V. Kořínek vždy nalezl ..svého s tudenta" , na kte
rého se občas obracel s dotazem, zda přednášce rozumí. Pokud při přednášce 
narazil na složitější problém a měl pocit, že studenti látku nepochopili, zeptal 
se: Rozuměl pan Janoš? Když dostal kladnou odpověď, bylo vše v pořádku 
a pokračoval v přednášce. Jednou však byly všechny tabule popsány složitým 
důkazem a na svůj dotaz nedostal odpověď. Vzal své přípravy, pečlivě prošel 
to, co bylo napsáno na tabulích, a prověřil, že nikde není chyba. Pak důrazně 
prohlásil: A tínaje důkaz proveden! 

Jedna z tehdejších poslucháren měla dva vchody, jeden vpředu, druhý vzadu. 
V. Kořínek přišel na přednášku a zjistil, že v posluchárně není křída. Vyšel tedy 
předním vchodem z posluchárny, vešel zadními dveřmi a zeptal se, zda mají 
v posluchárně křídu. Studenti po pravdě odpověděli, že ne. V. Kořínek vyšel ze 
zadních dveří posluchárny, vzápětí vešel předním vchodem a prohlásil: ,, Vedlo 
také nemají k ř í d u ! " 1 2 7 

Připomínají se některé Kořínkovy výroky, kterými patrně zpestřoval své 
přednášky: 

1 2 4 Fryvek z komplexního pracovně politického hodnocení, které V. Kořínek sepsal dne 
22. dubna 1972. Archív AV OR, fond V. Kořínek. 

1 2 ; j Jana Zachová. 
1 2 6 Jan Klíma (nar. 1938) použil ve své knížce Smrt má ráda poezii (Ca. spisovatel, Praha, 

1900) některé historky, které se vykládaly zejména o V. Kořínkovi a K. Čechovi. 
127 p r a vdivost potvrzuje Jana Zachová, která byla studentkou fakulty, kde Vladimír Ko

řínek učil. Tato historka zlidověla, na jaře roku 2004 ji v rozhlase bez uvedení konkrétního 
jména vyprávěl známý „bavič". 



52 

Vezmeme si libovolné prvočíslo, například,, například, například Jk9. 

Vezmeme dvě různá, čísla a, b a c. 

Vladimír Kořínek byl vždy velmi ochotný, když někdo potřeboval zastoupit 
na nějakém jednání či schůzi. Jednou ho kdosi žádal, aby šel místo něj na 
jednání, které se mělo konat již drnhý den, 11. května 1951. V. Kořínek to však 
zvláštním způsobem odmítl, důrazně se omlouval, že nemůže. Žadatel však 
stále naléhal a tázal se na příčinu odmítnut í . V. Kořínek se všelijak vykrueoval, 
když však byly prosby čím dál naléhavější, nakonec vyhrkl: Nemohu, protože 
se zítra žením! 

Vzhledem k tomu, že se Vladimír Kořínek ženil až v 52 letech, vyprávělo se, 
že rodiče Olgy byli proti jejich sňatku, a tak se cekalo, až zemřou. Kořínkova 
neteř J a n a to uvádí na pravou míru: 

Ne, to není pravda. Strýc byl zamilován do jakási dámy, klení byla chudá, 
krásná, iniciujenťní a živila se tím, že bohatým dámám dělala, šatník, radila, jak 
se mají oblékat a podobné. To byla jeho velká láska. Moje matka vždycky říkala, 
že on moc dobře vědci, jakou ženu k sobě potřebuje. Že se mu takové vždycky 
líbily, ale ony o něj moc nesiáíy. Jeho velká láska však dala 'přednost někomu 
jinému a pak s ním byla nestasiná.. S tetickou se strýc znal dlouhá léta. Jezdili 
spolu s celou společností na horip tetička byla nadšená sportovkyně. Maminka 
jí zemřela, tatínek měl cukrovku a ona byla jejich jedinou dcerou. Když se tedy 
Akademik konečně rozhoupal a požéuíal ji o ruku, tak ona řekla,, že to nyní 
nepadéi v úvahu, že do slouží tatínkovi. Když potom tatínek zemřel, byla, svatba. 

Oba byli až zoufale nepraktiění, zato se však dovedli skvěle bavit intelektuál-
sky, třeba tím, jak by se latinsky řeklo „splachovací záchod11. 

J a n a Zachová při-lává ještě následující příhodu: 

Můj bratr vykládal, jak byl svědkem manželské výměny názoru, která se ode
hrávala v kuchyni u plynového sporáku, kde si Akademik právě připravoval zná
mým rituálem svou proslulou kávu. Tetička- zřejmě dospěla k néizoru, že další 
diskuse nevede ke kýženému závěru, a středoškolská profesorka- v ní ukončila 
delší debatu slovy: „A vůbec, Kořínku, když se mnou mluvíte, postavte se rovně 
a vyndejte ruce z kape siu. Akademik prý byl lak překvapen, že razantně přivřel 
víko sporáku na hořící hořák a beze slova odešel. 

Osobnost Vladimíra Kořínka je velmi dobře charakterizována ve dvou zá
věrečných kapitolách této monografií:; jsou v nich otištěny některé dokumenty 
z Kořínkovy pozůstalosti a vzpomínky pamětníků. 
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