


Jaké znáte české matematiky?

• Milan Hejný

• Petr Vopěnka

• Jaroslav Kurzweil

Wikipedia

37 stránek v kategorii Matematici působící v Česku

160 stránek v kategorii „Čeští matematici“

Významní matematici v českých zemích (P. Šišma)

https://web.math.muni.cz/biografie/

• Bernard Bolzano

https://web.math.muni.cz/biografie/


Rozdělená země?

Soupeření české, německé a  židovské kultury

Emancipace české vědecké komunity 

Věda obecně, tedy i matematika se pěstovala ve 

dvou zdánlivě oddělených jazykově určených 

komunitách. 

Zejména Praha byla prostorem, kde se vytvořilo 

specifické, inspirující prostředí.



Rozdělená země?

Německá věda: 

Georg Pick (1859—1942) Ernst Mach

• bez etnických předsudků

• přivedl Einsteina do Prahy

• žáci Ludwig Berwald a Karl Löwner

Česká věda (Studnička a Strouhal)

• česká univerzita a technika

• Jednota českých matematiků a fyziků

• Česká akademie věd a umění



Soupeření za První republiky

• oddělení vysokého školství 

• internacionalizace

• změna nástupem nacismu: 



Nástup nacismu v Německu

• Zákon o obnově profesionálního státního 

úřednictva (1933)

• Norimberské zákony (1935)

• Vlna emigrace z Německa (také do ČSR)

filosof Theodor Lessing, 

spisovatelé Heinricha Thomas Mann,

novináři, a vědci, z matematiků 

Max Pinl, docent Německé university v Praze

• nalezení společných zájmů 

2. kongres matematiků slovanských zemí 1934 

Praha, záštita TGM, účast Němců



Max Pinl

Berwaldův nekrolog (1967, 25 let po smrti!)

...nikdo z nás nemohl v těchto krásných letech v 

Praze ani při největší fantazii předvídat, co pak ve 

skutečnosti přišlo. 

Berwald, ve školním roce 1931/32 „Spectabilis" 

děkan přírodovědecké fakulty — po deseti letech 

pak číslo 816 transportu C, který se skládal z Židů 

odsouzených na smrt.



Mnichovský diktát

• Deziluze, ale víra v nový začátek

heslo: "Malá, ale naše"

• Hitler nejbližším spojencem

• Budoucnost německých univerzit?



Anti-semitismus za 2. republiky

• Hledání viníků  Mnichova

• Propaganda proti imigrantům, antisemitismus

• Nejsou excesy, pogromy,...
Křišťálová noc:



Anti-semitismus za 2. republiky

• Hledání viníků  Mnichova

• Propaganda proti imigrantům, antisemitismus

• Nejsou excesy (pogromy, apod.)
Křišťálová noc

• Vypuzení židů ze státních služeb 
vládní nařízení na základě zmocňovacího zákona

připraveno pod  nátlakem z Třetí říše (německé zájmy)

▪ XII / 1938: profesoři německých univerzit

▪ I / 1939: německé střední školy

▪ III / 1939: české školství



Norimberské zákony (1935)



Likvidace německé matematické komunity 

• Emigrovali: R. Carnap, E. Finlay-Freundlich

Karl Löwner, Arthur Winternitz, Phillip Frank,
A. Erdélyi, F. Behrend, W. Dubislav, P. Hertz, F. Pollaczek, W. 

Romberg, P. Scherk, H. Schwerdtfeger, W. Sternberg

• Zavražděni:

Georg A. Pick, Ludwig Berwald, W. Fröhlich, 

• Přežili perzekuci: P. Funk, H. Löwig, M. Pinl

• "árijští matematici"

O. Varga, Alfred Rössler, E. Lammel
Karl Carda, Karl Mack,



Ludwig Berwald (1882—1942)

• Differentialinvarianten in der Geometrie

Enzyklopädie der mathematischen 

Wissenschaften

• eminentní diferenciální geometr

• kontakty po Evropě i v USA

• Rockefeller Foundation

• Spolupráce s Čechy, 

Václav Hlavatý



• Penzionován v lednu 1939

• Nacisté v Praze (15. 3. 1939)

• Berwald pro SPSL, 27. 5. 1939

Ludwig Berwald (1882—1942)



• JHC Whitehead o Berwaldovi

Ludwig Berwald (1882—1942)



Legální statut židovského 

obyvatelstva v Protektorátu

"Ghetto beze zdí"

• Stigmatizace

• Segregace

(Všichni moji blízcí)



• přestěhování do podnájmu

• omezená penze

• zákaz návštěvy knihoven 

• přesto tvrdě pracuje:

...i v té nejmenší chatičce je dost místa pro 

šťastně se milující pár, přesto 16 čtverečních 

metrů je málo když připočteme odbornou 

knihovnu, pianino a psací stůl.

Ludwig Berwald (1882—1942)



Berwaldův dopis na rozloučenou



Transporty pražských židů do Lodže

• 5×1000 odvlečených, 16. 10. – 3. 11. 1941

• Jen 277 přežilo

- podvýživa a podchlazení

- těžká práce, vyčerpání

- epidemie nemocí (tyfus,...)

• Walter Fröhlich †29.11.1942 a jeho žena Eliška
Transport B, 21. 10. 1941, č. 976 a 977 

• Ludvík Berwald †20.4.1942 a jeho žena Hedvika
Transport C, 26. 10. 1941, č. 816 a 817



Likvidace Čechů?

• zatýkání elit

• uzavření vysokých škol

• fyzická likvidace má počkat, 

po vyhrané válce



Emil Schoenbaum (18821967)

• Profesor Karlovy university v Praze
od 1923

• děkan Přírodovědecké fakulty

• Všeobecný penzijní ústav
ředitel od 1920

• člen Společenského klubu



Schoenbaumův sociální status

• hrdý vlastník Škoda Rapid Cabrio (1938)

• letní byt v Čerčanech 

• plat daroval na nákup knih do Matematického 

ústavu UK



Emigrace před nacisty

• terč antisemitské propagandy

• 1.3. 1939  udělena placená dovolená, 

požádal o penzionování (peníze pro rodinu)



Neoficiální vyslanec pro Latinskou Ameriku

• vysoká pozice v Mezinárodním úřadu práce

(ILO Adviser)

• neformální vůdce české menšiny v Quito 



Expertní poradce exilové vlády

• Příprava reformy sociálního pojištění 

pro poválečnou ČSR

• Říjen 1944, Londýn

• Návrh realizace pomocí dekretů

• Návrat do Prahy XII/1945

• Odstřižen od reformy 

• Druhá emigrace po únoru 1948

• 1950 Mexickým občanem



František Čuřík

1876 narozen na Smíchově

1919 VŠB v Příbrami, 
profesor matematiky a          

deskriptivní geometrie

1921 řádný profesor

1924 rektor VŠB v Příbrami

organizuje spolkový život,...

1939 uzavření VŠ

1940 trvale penzionován



František Čuřík

• odříznutý od pracovny, knihovny, kontaktů,…

• Sokol, poslech rozhlasu BBC Volá Londýn

jeho blízký přítel Zdeněk Bažant zatčen

• spolupráce na válečném výzkumu ve

Versuchsanstalt der Waffen-Union Skoda-Brünn???



František Čuřík

• 7. 6. 1944 se oběsil 

„jako dobrý a nekompromisní Čech odmítl a volil 

raději dobrovolnou smrt“ 



Poválečná dohra

• vyhnání Němců

G. Gentzen

• uzavření německých škol "semeniště zla"

• včetně navrátilců z vězení a koncentráků

P. Funk do Rakouska, 

M. Pinl do Německa, Pákistánu

H. Löwig do Austrálie

G. Kowalewski do Francie


