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27. plosince USB 

Profesor dr. Karel Čupr 
šedesátníkem 

Dnes se dožívá šedesáti let profesor matema-i 
tiky na brněnské české vysoké škole technické 
dr. Karel Č u p r , Narodil se v Nových Hradech 
U Vysokého Mýta, kde jeho otec byl učitelem. 
Studia gymnasijní vykonal ve Vysokém Mýtě, 
pak studoval matematiku a fysiku na pražské 
universitě, kde dosáhl aprobace pro učitelství 
na středních školách a v r. 1909 doktorátu filo
sofie. Do Brna se dostal již jako mladý kandi
dát profesury v r. 1910. Zde J>yl nejprve profe
sorem na II. reálce, pak na obchodní akademii 
a zároveň působil na české vysoké škole technic
ké jako asistent proslulého matematika prof. 
Matyáše Lercha. Na této vysoké škole se po 
Lerchově odchodu na nově zřízenou universitu 
habilitoval a v r. 1923 byl jmenován profesorem 
matematiky. 

Vědecká a literární činnost prof. Cupra vy
značuje se pozoruhodnou rozmanitostí problémů 
a themat. Jeho práce ryze matematické, které 
uveřejnil většinou v Časopise pro pěstování ma
tematiky a fysiky, v Pracích Moravské přírodo
vědecké společnosti a ve Sborníku české vysoké 
Školy technické, soustřeďují se kolem problému 
většinou z matematické analysy a zejména z 
theorie diferenciálních rovnic, sledujíce zpravidla 
cíl zlepšení method po stránce theor,etické a s 
hlediska praktického použití. V souvislosti s tím 
jsou jeho články v Elektrotechnickém obzoru, 
určené k použití v technické praxi. Nemalou 
zásluhu si prof. Čupr získává svými studiemi 
matematicko-historickými, v nichž se'pokouší 
o rozbor dávných poměrů v matematiqkém ži-> 
votě v našich zemích a o zhodnoceni významu 
tehdejších matematiků. V tomto směru otvírá; 
se našim badatelům ještě rozsáhlé a vděčné pole 
působnosti. Zejména cennými jsou Cuprovy stu-< 
die o Stanislavu Vydrovi, matematiku pražské 
university z doby tereziánské, v nichž přinesl 
řadu nových podrobností, významných i s širšího 
hlediska kulturně-historického. Příslušná staf 
v 13. svazku Prací Moravské přírodovědecké 
společnosti náleží k nejhledanějším spisům, kte-
ré vyšly v tomto sborníku. Avšak tato vědecká, 
činnost Čuprova jest jenom částí jeho literami 
tvorby. Prof. Cupr svižně vládne perem a to* 
hoto daru hojně užívá k prospěchu svojí selen-* 
tiae arnabilis v článcích lehčího a populansač-
mlho rázu. Jeho zájem jest všestranný a. pro
jevuje se bystrými statěmi na nejrozmanitěji 
themata matematická, astronomická. iUdaktio* 
ká, historická a essayeml o vztazích mátematto-
kých a přírodních věd ke kulturním dějinám tí 
krásné literatuře. Početné jsou jeho akademické 
funkce, členství vyučených společnostech, čin
nost v odborných a podpůrných spolcích, • od
borové organisaci a j . 

Prof. dr. Otakar Borův*r t 
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