Zpráva ze služební cesty do Rakouska

Partnerská organizace:

Účel cesty:

Österreichisches Staatsarchiv in Wien

1) Výzkum bohemikálních písemností ve fondech Rakouského státního archivu
do roku 1918
2) Pokračování a další rozvíjení vzájemných vztahů mezi Rakouským státním
archivem ve Vídni a Národním archivem v Praze.

Termín cesty: 21. – 26. října 2007

Zprávu podávají:

PhDr. Milan Vojáček, PhD.
vedoucí 2. oddělení NA

Datum vyhotovení: 2. listopadu 2007

Podpis ředitelky archivu:

PhDr. Tomáš Kalina
vedoucí 5. oddělení NA

Hlavním účelem cesty bylo studium fondu Ministerstvo kultu a vyučování, materiálů
ke jmenování docentů a profesorů pražské univerzity a pražské polytechniky. Dr. Kalina
pokračoval v soupisu započatém v minulém roce Mgr. Koláčným. Jednalo se o dva objemné
fascikly týkající se lékařská fakulty. S ohledem na omezený čas a velký objem materiálu
nedošlo k dokončení soupisu a drobná část zůstala na příští badatelskou návštěvu. V příštím
roce by bylo vhodné dokončit tento soupis, který by mapoval veškeré spisy týkající se
personálních otázek docentů a profesorů na pražské resp. od r. 1882 na pražských
univerzitách. Tento soupis bude sloužit jako užitečná pomůcka doplňující inventář obdobných
spisů ministerstva předaných rakouskou stranou při archivní rozluce. (V Praze jsou spisy po
roce 1888, předchozí spisy jsou uloženy ve Vídni.) Dr. Vojáček se při svém studijním pobytu
věnoval soupisu personálních spisů docentů a profesorů na pražské české a německé
polytechnice. Zhotovený soupis obsahuje přehled všech spisů uložených ve třech fasciklech.
Opět se jedná o vhodný doplněk k materiálu uloženému v NA.
Jako každý rok jsme byli přijati generálním ředitelem archivu Prof. Mikoletzkým.
Projevil zájem o problematiku předarchivní péče, digitalizace a digitálního archivu, jak je
řešena v NA v oddělení vedeném dr. Kalinou. O zkušenostech a záměrech v digitalizaci a
digitálním archivu v Rakouském státním archivu jsme dále jednali s Dr. Herbertem
Huttererem, pracovníkem pověřeným vedením digitalizačních projektů v AVA a Hof- und
Finanzarchivu.
Pobyt proběhl bez problémů a splnil očekávání. Vedle intenzivního studia archivních
materiálů byly prohloubeny kontakty s vídeňskými kolegy.

Příloha
Zpracované spisy Ministerstva kultu a vyučování

U2 Sign. 5

Fasc. 1122

Universität Prag, Medizin:Professoren
Kaulich Josef
Č. 8913/1862
4 listy
Souhlas s habilitací asistenta 1.lékařské kliniky v Praze MUDr. J.K. s konáním jeho přednášek
ze speciální patologie a terapie
Č.3161/1866
1 list
Jmenování soukromého docenta J.K. mimoř. profesorem speciální patologie a terapie na
pražské universitě
Č.6383/1872
8 listů
Udělení ročního platu 1000 zl. mimoř.profesorovi J.K.
Č.13825/1876
9 listů
Souhlas ministerstva, aby katedru dětského lékařství na 1.lék.fakultě a kliniku pražské
university vedl prof.J.K.

Klebs Gedeon Erwin
Č.9724/1873
13 listů
Souhlas ministerstva s povoláním prof.university ve Wőrzburgu MUDr.G.E.K. na místo
řádného profesora patologické anatomie na pražskou universitu, uvolněné úmrtím
prof.Wenzela Treitze. Roční plat 4.500 zl. s nárokem na příplatek 240 zl. z aktivní činnosti.
Č.9881/1873
2 listy
Odpověď prof.G.E.K., že za navržených podmínek převezme vedení patologické anatomie na
pražské universitě od zimního semestru 1873.
Č.4495/1882
10 listů
Prof.G.E.K.ukončuje na vlastní žádost svou činnost jako prof.patologické anatomie a jako
vedoucí patologicko-anatomického ústavu lékařské fakulty pražské university.

Kleinwächter Ludwig
Č.9521/1871
3 listy
Habilitace asistenta porodnictví MUDr.L.K. a souhlas s jeho působením jako soukr.docenta
porodnictví na pražské universitě.
Č.211/1875
13 listů
Jmenování soukromého docenta L.K. neplaceným mimoř. profesorem porodnictví na pražské
universitě.
Č.6438/1876
5 listů
Zamítnutí žádosti mimoř.profesora porodnictví L.K. o finanční výpomoc (výčet jeho odborně
literárních prací v dopise).
Kisch Enoch ( Heinrich )
Č.4945/1867
5 listů
Souhlas s habilitací jako soukr.docenta E.K. v oboru balneoterapie na pražské lékařské
fakultě.
Č.8779/1874
4 listy
Zamítnutí žádosti kolegia profesorů pražské university o jmenování soukr.docenta E.K.
mimořádným profesorem balneoterapie (životopis v příloze)
Č.4753/1874
8 listů
Jmenování soukromého docenta E.K. mimoř.profesorem balneologie na lékařské fakultě
pražské university

Kiwisch Franz
Č.9030/1850
42 listů
Penzionování tajného rady a prof.porodnictví pražské university a přednosty porodnice
v Praze Antonína Jungmanna s důchodem 1.400 zl. ročně.
Jmenování na jeho místo bavorského dvorního radu a profesora würzburgské university F.K.,
rytíře „von Koterau“„ řádným profesorem porodnictví s ročním platem 2.000 zl. a příplatkem
400 zl. (životopis v příloze).
Kıstl Franz
Č.4558/1854
4 listy

Jmenování ředitele psychiatrické léčebny v Praze MUDr.F.K. soukr. docentem psychiatrie na
lékařské fakultě, kde vyučuje již od r. 1847.
Č.11267/1864, 2352/1864
1+1 list
Jmenování soukr.docenta F.K. mimoř.profesorem pražské university a potvrzení jeho
platového zařazení. (odkazy na spis MCU)
Knoll Franz - spis chybí
Knoll Phillip
Č.8050/1870
2 listy
Habilitace soukr.docenta MUDr.Ph.K. v oboru speciální patologie a terapie na pražské
universitě.
Č.9726/1872
9 listů
Jmenování soukr. docenta MUDr.Ph.K. mimořádným profesorem experimentální patologie na
lékařské fakultě s ročním platem 1.000 zl. (podrobný výklad stavu oboru v přípisu
ministrovi).
Č. 4655/1879
6 listů
Jmenování Ph.K. řádným profesorem všeobecné experimentální patologie na lékařské fakultě
s ročním platem 2.000 zl. a dalšími požitky s platností od 1.4.1879. (uvolněné místo po
penzionování prof. Johanna rytíře „von Wallera“ )

Kreibich Karl
Příloha k Č. 33830/1906
101 listů
Podkladový materiál z činnosti komise pro obsazení funkce vedoucího katedry dermatologie a
syfilidy na lékařské fakultě – odborné profily kandidátů: prof.MUDr.Josefa Jadassohna,
přednost kliniky dermatologie v Bernu, MUDr.Karla Kreibicha řádného profesora
dermatologie na universitě v Grazu, Johanna Heinricha Rilleho, řádného profesora a
přednosty dermatologické kliniky v Innsbrucku, Ludwiga Waelzche, docenta dermatologie
německé university v Praze a Rudolfa Winternitze, soukr.docenta na poliklinice kožních
chorob pražské university. Všemi hlasy doporučila komise K.Kreibicha nebo J. H.Rilleho.
Lambl Wilhelm

Č. 1008/1856
3 listy
Habilitace asistenta katedry patologické anatomie MUDr.W.L. jako soukr.docenta lékařské
fakulty.

Lange Wilhelm
Č. 1147/1851
6 listů
Rezignace mimoř.profesora porodnictví MUDr.W.L. v souvislosti s jeho přechodem na místo
řádného profesora téhož oboru na universitu v Heidelbergu.

Langer Josef
Č.29671/1915
6 listů
Jmenování mimoř.profesora university v Grazu MUDr.J.L. mimoř.profesorem dětského
lékařství a přednostou pediatrické kliniky německé university v Praze s právem užívat titulu
řádného universitního profesora.
Lerch Josef
Č. 4717/1858
18 listů
Jmenování soukr.docenta fysiologické, patologické a policejní chemie a vedoucího
zoologického ústavu pražské university J.L. mimoř.profesorem zoochemie.
Jmenování soukr.docenta MUDr.Josefa Pelze mimoř.profesorem očního lékařství a jmenování
soukr.docenta MUDr.Josefa Maschky mimoř.profesorem státního
lékařství.(„Staatsarzneikunde“)
Č.3586/1865
13 listů
Zvýšení ročního platu mimoř.profesorovi J.L. ze 630 zl. na 1.000 zl. s příplatkem 370 zl. na
zvláštní výdaje.
Č. 6735/1887
7 listů
Penzionování mimoř.prof.J.L. s přiznáním důchodu ve výši plného aktivního platu
s vyslovením uznání za celoživotní práci.

Lıschner Joseph
Č.603/1849
11 listů
Mimořádnými profesory pražské university jmenováni soukromí docenti : MUDr.Franz
Ramisch (habilitace v oboru dietetiky), MUDr.Josefa Quadrata (pediatrie), MUDr.Franze
Reichle (farmakologie – „Rezeptierkunde“), MUDr. Josefa Lıschnera (dějiny lékařství a
terapie), MUDr.Ferdinanda Arlta (sluch a patologická anatomie oka), MUDr.Josefa
Hamerníka (nemoci břišní a vyšetřovací metody auskultace a perkuse).
Č. 19167/1854
17 listů

Přiznání ročního platu 1.000 zl. mimoř.profesorovi pediatrie J.L. na podporu jím založené
dětské nemocnice v Praze.

Lıwit Moritz
Č. 1271/1882
7 listů
Habilitace M.L. jako soukr.docenta speciální patologie na lékařské fakultě ( posudek
habilitačního spisu a životopis v příloze).
Maixner Emmerich
Č. 20449/1879
6 listů
Habilitace MUDr. E.M., asistenta přednosty kliniky pražské lékařské fakulty prof.J.Eiselta,
jako soukromého docenta speciální patologie a terapie chorob vnitřních.
Č. 1091/1884
6 listů
Jmenování E.M. mimoř.profesorem vnitřního lékařství na lékařské fakultě české university,
1.000 zl. ročního platu.

Mareš Franz
Č. 4662/1886
6 listů
Jmenování F.M. soukr.docentem fyziologie na lékařské fakultě české university

Maschka Josef
Č. 4853/1851
5 listů
Kladně nevyřízená žádost o souhlas s habilitací J.M. (podrobné doporučení profesorského
kolegia)
Č. 6554/1851
3 listy
Souhlas s opakovanou žádostí o habilitaci MUDr.J.M. jako soukr.docenta na lékařské fakultě
v oboru policejního lékařství a medicínské kasuistiky.

Č. 13237/1852

4 listy
Souhlas s rozšířením oboru přednášek soukr.docenta J.M. na celou všeobecnou medicínu.
Č. 1221/1854
1 list
Odkaz na spis se žádostí dr. J.M. týkající se výuky lékárníků a farmakologů.

Č. 4717/1858
1 list
Odkaz na spis se jmenováním J.M. mimořádným profesorem státního lékařství na pražské
universitě ( „Staatsarzneikunde“)
Č. 3408/1858
4 listy
Jmenování soukr.docenta J.M. mimořádným profesorem státního lékařství na lékařské fakultě.
Č. 8303/1865
12 listů
Jmenování J.M. řádným profesorem soudní medicíny a státního lékařství s ročním platem
1.365 zl.
Č. 5768/1868
4 listy
Definitivní potvrzení J.M. jako řádného profesora pražské university.

Matejowski Phillip
Č. 1837/1864
4 listy
Habilitace MUDr.Ph.M. jako soukr.docenta lékařských obvazů a nástrojů na pražské
universitě.
Č. 10816/1868
3 listy
Žádost profesorského kolegia pražské university o jmenování Ph.M. mimořádným profesorem
chirurgie.
Č. 11503/187?
7 listů
Jmenování Ph.M. mimořádným profesorem chirurgie na lékařské fakultě.

Mayer Sigmund
Č. 6592/1870
4 listy

Habilitace MUDr. S.M: jako soukr.docenta fysiologie s právem venia legendi na lékařské
fakultě.
Č. 8681/1872
13 listů
Jmenování soukr.docenta S.M. mimoř.profesorem fysiologie s ročním platem 400 zl.
Č. 9979/1872
4 listy
Žádost o zvýšení platu 400 zl. ročně mimoř.profesorovi fysiologie S.M.
Č. 1272/1873
4 listy
Žádost o obsazení uvolněného místa trvalého asistenta katedry fysiologie lékařské fakulty po
jmenování S.M. mimořádným profesorem.
Č. 7165/1883
8 listů
Zvýšení platu mimoř. profesorovi německé university S.M. na 1.200 zl. ročně.
Č. 14826/1884
6 listů
Propůjčení mimoř.profesorovi fysiologie a řediteli histologického ústavu na německé
universitě titulu a systemizovaného místa řádného profesora.
Č. 20329/1887
16 listů
Jmenování S.M. řádným profesorem histologie na německé universitě v Praze s platem 2.000
zl. ročně a výkonnostním příplatkem 480 zl. s účinností od 1.1.1888.
Michl Franz
Č. 23538/1883
8 listů
Habilitace F.M. jako soukr. docenta chirurgie na LF české university s povinností konat zde
kolokvia (životopis v příloze).
Morawek Adolf
Č. 169/1853
2 listy
Habilitace A.M. jako soukr. docenta chirurgie na LF.
Nessel Eduard
Č. 3869/1884
8 listů
Jmenování E.N. soukr. docentem zubního lékařství na LF české university.
Č. 982/1887

1 list
Odkaz na spis „Poliklinik“- souhlas se zřízením zubní ordinace na fakultní poliklinice české
university pro soukr. docenta E.N.
Nessel Franz
Č. 1064/1850
8 listů
Přiznání platu 400 zl. ročně mimoř. profesorovi zubního lékařství F.N. na LF (popis jeho
vědecké a pedagogické činnosti ve spise).
Č. 2352/1864
14 listů
Souhlas s udělením ročního platu 420 zl. mimoř, profesorovi zubního lékařství F.N. Současně
se jmenují mimořádnými profesory LF soukromí docenti: MUDr. Franz Köstel, MUDr.
Gottfried Ritter von Bittershain a MUDr. Wilhelm Petters.
Č. 9075/1870
11 listů
Zvýšení ročního platu mimoř. profesorovi zubníhho lékařství F.N. na 630 zl. ročně.
Č. 1460/1874
6 listů
Penzionování mimoř. profesora F.N. s ponecháním jeho plného platu 800 zl. ročně.
Neudörfer Ignaz
Č. 19531/1858
2 listy
Habilitace I.N. jako soukr. docenta všeobecné chirurgie na LF.
Č. 13810/1860
2 listy
Žádost soukr. docenta a plukovního lékaře I.N. o souhlas s konáním přednášek s oboru
chirurgie na pražské LF – využije zkušenosti a demonstrační materiál z vojenské posádkové
nemocnice v Praze.
Č. 4551/1863
4 listy
Doporučení Ministerstva války k žádosti soukr. docenta a posádkového lékaře I.N. o jeho
jmenování mimoř. profesorem pražské university (pouze obal spisu)
Č. 7956/1863
4 listy
Negativní stanovisko Ministerstva k žádosti Ministerstva války o jmenování soukr. docenta
I.N. mimoř. profesorem chirurgie na LF.
Č. 11506/1863
2 listy
Nevyřízená žádost Ministerstva války o jmenování soukr. docenta I.N. mimoř. profesorem
chirurgie na LF – odloženo bez odpovědi ad a.

Niemetschek Josef
Č. 1104/1864
2 listy
Habilitace J.N. jako soukr. docenta chirurgie na LF.

Nickerl Franz
Č. 8693/1850
5 listů
Habilitace F.N. jako docenta medicínsko-farmaceutické mineralogie a zoologie na LF.
Nowotny Franz
Č. 6593/1870
4 listy
Souhlas s konáním přednášek soukr. docenta F.N. z oboru fysiologie na LF (v příloze vlastní
životopis)
Č. 18183/1876
6 listů
Udělení renumerace 1000 zl. soukr. docentovi F.N. Ve spisu dopis F.N. vyjadřující se mj. k
problému národnostnímu a k otázce jazykové rovnoprávnosti na pražské universitě a na LF
zvláště.
Č. 2549/1877
4 listy
Přidělení jednorázové finanční podpory 400 zl. soukr. docentovi F.N. na vědecký výzkum na
LF.
Č. 10396/1877
4 listy
Zvýšení podpory soukr. docentovi F.N. na rok 1877 za 400 zl. na 600 zl.
Obrzud Andres
Č. 17951/1887
12 listů
Souhlas s konáním přednášek soukr. docenta patologické anatomie MUDr. A.O. na LF české
university (životopis ve spise)
Oppolzer Johann
Č. 6556/1848
6 listů

Žádost Českého gubernia, aby prof. J.O. byl zvýšen roční plat z 1200 zl. na 2000 zl. s
příplatkem 500 zl.
Č. 6774/1848, 6870/1848, 7760/1848
6+4+4 listy
Vyřizování žádosti prof. J.O. o souhlas s jeho odchodem na universitu v Lipsku při ponechání
rakouského státního občanství – Ministerstvo veřejného vyučování souhlasí s jeho pobytem v
Lipsku na 3 roky.

Č. 6697/1848
6 listů
Oznámení Českého gubernia, že prof. J.O. již nehodlá přijmout nabízenou profesuru na
universitě v Lipsku.
Ott Rudolf
Č. 3530/1866
8 listů
Habilitace R.O. jako soukr. docenta speciální patologie a terapie na LF.
Č. 3582/1869
4 listy
Souhlas s konáním přednášek z oboru balneologie soukr. docenta speciální patologie a
terapie R.O. na LF.
Č. 5845/1882
6 listů
Žádost o jmenování soukr. docenta R.O. mimořádným profesorem LF.
Č. 10546/1882
16 listů
Jmenování R.O. mimoř. profesorem na LF (přehled vědecké činnosti v příloze)
Pawlik Karl
Č. 10676/1887
38 listů
Jmenování soukr. docenta K.P. řádným profesorem porodnictví a gynekologie na LF české
university s působností od 1. 10. 1887. přiznán mu roční plat 2000 zl. s funkčním příplatkem
480 zl.
Č. 49541/1913
22 listů
Penzionování řádného profesora porodnictví a gynekologie K.P. od konce října 1913 a
propůjčení mu Komturského kříže řádu Františka Josefa.
Jmenování mimoř. profesora MUDr. Václava Piťhy řádným profesorem s příslušným platem.
Jmenování placeného soukr. docenta porodnictví a gynekologie a profesora Ústavu pro

porodní asistentky („Hebammenlehranstalt“) vládního rady Dr. Wenzela Rubešky mimoř.
profesorem LF. …
Jmenování soukr. docenta aplikované lékařské chemie a toxikologie na LF a vrchního
inspektora Českého úřadu pro průzkum potravin Dr. Emila Formánka mimoř. placeným
profesorem na LF.
Pešina Mathias
Č. 25276/1912
12 listů
Jmenování mimoř. profesora děstkého lékařství M.P. řádným profesorem na LF.
…Jmenování soukr. docenta právnické a národohospodářské fakulty německé university v
Praze MUDr. Bruno Kafky mimoř. profesorem na této fakultě.
Jmenování soukr. docenta právnické a národohospodářské fakulty německé university v Praze
Dr. Otto Peterky, kancléře německé university v Praze, mimoř. profesorem na této fakultě.

Petřina Theodor
Č. 3423/1872
12 listů
Habilitace T.P. jako soukr. docenta speciální patologie a terapie vnitřních nemocí na LF.
Č. 7209/1882 a 10671/1882
12 + 6 listů
Jmenování soukr. docenta T.P. mimoř. profesorem patologie a terapie na LF.
Č. 32754/1912
22 listů
Propůjčení Komturského kříže řádu Fr. Josefa mimoř. profesorovi vnitřní medicíny na LF
německé university T.Petřinovi.
Jmenování řádného profesora německé techniky v Praze Dr. Gerharda Kowalevského „ad
personam“ řádným profesorem matematiky na německé universitě v Praze s příslušným
platem s platností od 1. 10. 1912.
Povoluje se mimoř. profesorovi volného a modelového kreslení na české technice v Praze
Adolfu Liebscherovi započítat do výpočtu jeho důchodu 5 let státní služby, kdy pracoval na
této škole v době, než byl jmenován učitelem a honorovaným docentem.
Petters Wilhelm
Č. 12546/1857
6 listů
Habilitace asistenta W.P. jako soukr. docenta v oboru nemocí břišních
(„Unterleibskrankenheiten“) na LF.
Č. 8312/1858
4 listy
Souhlas, aby soukr. docent W.P. konal na LF přednášky a demostrace z oboru vyšetřování a
diagnostiky nemocí břišních.

Č. 7957/1863
4 listy
Souhlas, aby soukr. docent W.P. vykonával na LF přednášky z oboru syphilidologie a
dermatologie.
Č. 2392/1854
1 list
Odkaz na spis: Jmenování mimoř. profesorem.

Č. 11267/1864
1 list
Odkaz na spis: Propůjčení „Charakteru“ skutečného („wirklich“) mimoř. profesora W.P.,
který již dříve získal tento titul.
Č. 11129/1870
1 list
Odkaz na spis: Přiznání platu 1000 zl. ročně mimoř. profesorovi W.P.
Přibram Alfred
Č. 6448/1870
8 listů
Souhlas s habilitací a přednáškami soukr. docenta A.P. z oboru klinické medicíny na LF (v
příloze životopis).
Č. 9403/1871
4 listy
Souhlas s rozšířením přednášek soukr. docenta A.P. o nauku o lécích („Arzneimittelkunde“)
Č. 5158/1873
12 listů
Jmenování soukr. docenta A.P. mimoř. profesorem klinické medicíny na LF s ročním platem
1000 zl.
Č. 11428/1881
1 list
Odkaz na spis týkající se jmenování mimoř. profesora A.P. řádným profesorem a přednostou
3. lékařské kliniky university v Praze.
Č. 3525/1882
12 listů
Definitivní potvrzení učitelských míst na pražské universitě řádnému profesorovi A.P. a
mimoř. profesorům Phillipu Josefu Pickovi (obor dermatologie) a Hansi Eppingerovi (obor
patologické anatomie).

Pick Arnold

Č. 5345/1878, 7380/1878, 9581/1878
16 listů
Souhlas s habilitací Dr. A.P. jako soukr. docenta psychiatrie a nervových chorob na LF.
Udílí se přes upozornění na jeho nepokrytě projevované sympatie k Prusku související s jeho
opakovanými pobyty v Berlíně.
Č. 14162/1886, 2157/1887
48+12 listů
Jmenování ředitele Zemského psychiatrického ústavu v Dobřanech soukr. docenta A.P.
řádným profesorem na něm. univerzitě v Praze s platností od 1. 10 1886.
Pick Philipp
Č. 6558/1868
4 listy
Habilitace Ph.P. jako soukr. docenta nemocí kožních na LF.
Č. 4656/1873
8 listů
Jmenování soukr. docenta Ph.P. mimoř. profesorem pro obor syphilidy a kožních nemocí na
LF.
Č. 3525/1882
1 list
Odkaz na sign. „Medizin Přibram“, definitivní potvrzení učitelského místa na LF řádnému
profesorovi Ph.P.
Pilz Joseph
Č. 10136/1850
8 listů
Habilitace J.P. jako soukr. docenta diagnostiky a patologie očních nemocí na oční klinice
pražské university.
Popel Mathias
Č. 1255/1856
12 listů
Zvýšení ročního platu profesorovi státního lékařství („Staatsarzneiwissenschaft“) na pražské
universitě M.P. z 1400 zl. na 1600 zl.
Popper Moses
Č. 12784/1878, 18377/1878
12 listů
Habilitace M.P. jako soukr. docenta lékařské statistiky na LF.
Purkyně Johann
Č. 7768/1849

18 listů
Jmenování J.P. řádným profesorem fysiologie s ročním platem 1200 zl. a s příplatkem 300 zl.

Universität Prag, Medizin: Professoren, fasz. 1123
Quadrat josef
Č. 7188/1853
6 listů
Udělení ročního platu z milosti mimoř. profesorovi J.Q. – ve spisu popis jeho vědecké a
akademické činnosti od r. 1840.
Rabl Carl
Č. 9601/1886
12 listů
Jmenování mimoř. profesora C.R. řádným profesorem anatomie na LF německé university s
platností od 1. 10. 1886. Plat roční 2000 zl. a funkční příplatek 480 zl., popis pedagogické
vysokoškolské činnosti.
Raudnitz Robert
5 listů
Č. 17203/1887, 20432/1887
Projednávání žádosti o souhlas s habilitací R.R. v oboru dětského lékařství na LF německé
university – průtahy po sdělení Českého místodržitelství, že žadatel se projevoval politicky
jako německý šovinista se styky s libereckým socialistou Josefem Ulrichem, jehož požadavky
podporoval svými články v novinách.
Č. 21779/1887
Habilitace R.R. jako soukr. docenta dětského lékařství na LF německé university.
Reinberg Josef
10 listů
Č. 9222/1884
Souhlas Ministerstva, aby okresní lékař v Klatovech MUDr. J.R. suploval dočasně výuku
soudní medicíny na LF české university s tím, že po návratu na původní působiště mu bude
navrácen původní plat.
Röll Moriz
8 listů
Č. 2444/1848
Souhlas s konáním přednášek zemského zvěrolékaře M.R. z oboru speciální patologie na LF.

Č. 1785/1849
Souhlas Ministerstva s přednáškou zemského zvěrolékaře M.R. s oboru teorie „des
Hufbeschlages“ na LF.
Reiss Franz – spis chybí
Ritter von Rittershain Gottfried
60 listů
Č. 2684/1855
Habilitace G.R. von R. jako soukr. docenta speciální terapie a patologie na LF.
Č. 2352/1864
Odkaz na spis – Nessel: Jmenování soukr. docenta G. R. von R. mimoř. profesorem.
Č. 11267/1864
Jmenování soukr. docentů mimořádnými profesory se skutečným charakterem: G. R. von R. ,
Franze Köstla a Wilhelma Petterse.
Č. 867/1865
Souhlas Ministerstva, aby mimoř. profesor G. R. von R. konal od letního semestru 1865
přednášky o péči o zdraví a patologii novorozenců a malých dětí na LF.
Č. 1175/1869
Přiznání ročního platu 800 zl. mimoř. profesorovi G. R. von R. poté co se tento plat uvolnil
po zemřelém profesorovi Quadratovi z téže university.
Č.3511/1872
Zvýšení platu z 800 zl na 1000 zl. ročně mimoř. profesorovi G. R. von R.
Č. 8049/1872
Změna titulu mimoř. profesora speciální patologie a terapie na titul mimoř. profesora
dětského lékařství.
Č. 7093/1882
Penzionování mimoř. profesora G.R. von R. s uznáním ročního důchodu 700 zl.
Rubeška Wenzel
6 listů
Č. 4576/1886
Habilitace W.R. jako soukr. docenta porodnictví a gynekologie na LF české university.
Ruchinger Josef
8 listů
Č. 2085/1848

Nesouhlas s výměnou profesora speciální patologie na LF pražské university za profesora
farmakologie Ludwiga Tagnio z pešťské university, o kterou oba žádali z osobních důvodů.
Šamberger Franz
10 listů
Č. 42575/1914
Jmenování soukr. docenta F.Š. neplaceným mimoř. profesorem dermatologie syphilidologie
na české universitě, soukr. docenta Franze Lukesche neplaceným mimoř. profesorem
patologické anatomie na německé universitě.
Sattler Hubert
12 listů
Č. 4008/1886
Jmenování profesora očního lékařství H.S. na universitě v Erlangen řádným profesorem
očního lékařství a přednostou oční kliniky LF německé university s ročním platem 2000 zl.
Schauta Friedrich
10 listů
Č. 2936/1887
Potvrzení resignace profesora porodnictví a gynekologie na německé universitě MUDr.
Ludwiga Bandla s ponecháním mu titulu universitního profesora a jmenování profesora
university v Innsbrucku MUDr. F.S. řádným profesorem porodnictví a gynekologie na
německé universitě v Praze.
Schenkl Adolf
15 listů
Č. 5062/1875
Habilitace A.S. jako soukr. docenta očního lékařství na LF.
Č. 6240/1886
Jmenování soukr. docenta A.S. mimoř. profesorem očního lékařství na LF německé
university.
Schlechta Vinzenz
4 listy
Č. 2315/1848
Souhlas Ministerstva, aby MUDr. V.S., přednosta vodoléčebného ústavu (Wasserheilanstalt)
ve Vartenbergu, Boleslavský kraj, konal veřejné přednášky z oboru vodoléčby na pražské
universitě.

Schmied Heinrich
8 listů
Č. 5139/1880
Souhlas Ministerstva, aby soukr. docent zubního lékařství H.S. vykonával na LF přednášky
o zubolékařství s demonstracemi a to vždy ve středu a v sobotu.

Schmidt Oskar
4 listy
Č. 4235/1854
Habilitace profesora jenské university O.S. jako soukr. docenta zoologie a srovnávací
anatomie na LF pražské university.
Schmidt Rudolf
15 listů
Č. 44961/1918
Jmenování řádného profesora university v Innsbrucku R.S. řádným profesorem speciální
medicínské patologie a terapie a přednostou První lékařské kliniky LF německé university s
platností od 1. 10. 1918 s ročním platem 1000 K.
Jmenování soukr. docenta Ottokara Kutvirta ad personam mimoř. profesorem ORL na české
universitě s platností od 1. 10. 1918.
Jmenování soukr. docenta ORL MUDr. Karla Výmoly a soukr. docenta chirurgie MUDr.
Josefa Znojemského mimoř. profesory stejných oborů na české universitě.
Schöbl Josef
20 listů
Č. 392/1883
Zemský oční lékař v Praze MUDr. J.S. jmenován řádným profesorem očního lékařství na LF
české university, soukr. docent MUDr. Viktor Janovský mimoř. profesorem dermatologie a
syphilidy na LF české university.
Souhlas Ministerstva, aby řádný profesor Johann Streng byl přidělen na zřizující se LF české
university.
Schütz Emil
7 listů
Č. 10771/1884
Souhlas s přijetím soukr. docenta interní medicíny E.S. na LF německé university (vlastní
životopis v příloze).

Schütz Jacob
8 listů
Č. 5596/1865
Habilitace J.S. jako soukr. docenta speciální patologie a terapie na LF.

Seidel Emanuel
25 listů
Č. 5947/1861 - ?
Souhlas Ministerstva, aby mimo službu postavený profesor university v Pešti E.S. byl
povolán na LF české university jako řádný profesor farmakologie.
Seyfert Leonard
30 listů
Č. 2737/1855
Potvrzení L.S. jako řádného profesora porodnictví na uprázdněné místo na LF a na místo
přednosty školy pro porodní asistentky (Hebammeanstalt) a potvrzení MUDr. Johanna
Strenga jako řádného profesora téže university.

Č. 7268/1858
Potvrzení definitivy na místo řádného profesora porodnictví pro L.S. na LF.
Singer Jacob
8 listů
Č. 11291/1885
Habilitace J.S. jako soukr. docenta vnitřního lékařství na LF německé university.
Smoler Moritz
15 listů
Č. 13127/1863
Habilitace M.S. jako soukr. docenta nemocí břišních (Unterleibes) na LF.
Č. 12242/1875
Souhlas, aby soukr. docent M.S. konal přednášky z forensní psychiatrie na LF.
Č. 302/1881
Ministerstvem nevyřízená žádost o jmenování soukr. docenta a lékaře Všeobecné nemocnice
v Praze M.S. mimoř. profesorem na německé universitě.
nedokončený fascikl!

Český polytechnický ústav v Praze
(ständich-technisches Institut in Prag, polytechnisches Landesinstitut in Prag, böhmisches
polytechnisches Institut zu Prag (už 1869) = c.k. český polytechnický ústav v Praze (1877),
böhmische technische Hochschule in Prag = Česká vysoká škola technická v Praze)
Deutsche Polytechnikum in Prag, k.k. Deutsches polytechnisches Institut in Prag, k.k.
deutsche technische Hochschule in Prag

Fascikel 1468 (7 Prag Prof.: A – Ki)
Bělohoubek
Anton

944/1869

soukromý
docent
11.650/1876 venia legendi

13.557/1877 venia legendi,
18.486/1877

9.764/1880

mimořádný
profesor
19.538/1883 žádost
Blaha Emil

4.545/1877

Blažek Gabriel

307/1867

mimořádný
profesor
14.922/1871 řádný profesor

Brábek Franz

5.786/1875

Bráf Albín

7.600/1877

Bobek Karl
Buff Heinrich
Ludwig

soukromý
docent

jmenování
lektorem
soukromý
docent

vaření piva
(Bierbrauerei)

3 ll
5 ll

(Gährungschemie)
technická
800 zl. ročně
mikroskopie
(technische
Microscopie)
(Microskopie und
Warenkunde)
započtení 5 let do
státní služby
Steuermechanismen životopis
der
Dampfmaschinen
matematika
vyučovací jazyk
čeština
matematika
též Emil Weyer –
mim. prof. matika
maďarský jazyk
národní ekonomie

17.781/1879

Suplementengebühr

2.139/1880

Suplementengebühr
1 200 zl.
matematika

20.247/1883 soukromý
docent
10.076/1869 řádný profesor chemická
technologie

Čecháč Friedrich 18.781/1880 soukromý
docent
6.832/1881 lektor
Čelakovský
7.531/1866 honorovaný
Ladislav
docent

vyučovací jazyk
čeština

všeobecná a
technická fyzika
lektor fotografie
botanika, čeština

7 ll

18 ll
9 ll
14 ll

6 ll
8 ll
4 ll
6 ll

viz 7 Prag
Nationaloekonomie

odkaz
4 ll

životopis

19 ll

deutsche
Polytechnikum in
Prag

8 ll

6 ll

též Frič Anton,
honorovaný docent
pro zoologii

10 ll
5 ll

Čech Karl
Ottokar

939/1870

soukromý
docent

4.985/1875
7.775/1875
3.570/1876

venia legendi

Czuber
Emanuel

12.758/1876 soukromý
docent

Domalip Carl

10.255/1875 soukromý
docent
1.081/1884

Dörfl Rudolf

Dvořák Antonín

Dvořák Simon

12.309/1880 soukromý
docent

7.438/1881 zvýšení platu
13.041/1883 mimořádný
profesor
148/1887
zvýšení platu
2.044/1865

11.375/1864 honorovaný
docent

Durége Heinrich 6.869/1864

Dušanek Johann
Erben Josef

Feistmantel
Ottokar

Fiedler Wilhelm

souktromý
docent

řádný profesor

53/1869
honorovaný
11.773/1869 docent
9.585/1862 soukromý
docent

19.605/1881 řádný profesor

chemická
technologie a
stavební materiál
disciplinární komise, spor s učitelským
přednáší v Berlíně a kolegiem
nevypořádal vztahy
s Prahou
matematika
životopis
k.k. Deutsches
polytechnisches
Institut in Prag
teoretická fyzika
k.k. Deutsches
polytechnisches
Institut in Prag
elektrotechnika
rektorát c.k. České
vysoké školy
technické v Praze
všeobecné
k.k. deutsche
strojírenství
technische
allg.
Hochschule in Prag
Maschienenkunde
z 900 zl. na 1 200 zl.
mechanika a nauka
o strojích
příplatek 420 zl.
učitel kreslení
akademický malíř
(Freihandzeichnen) (nar. 1833),
životopis
Encyklopedie
viz Ringhoffer
hornictví
(Bergbaukunde)
elementární a vyšší též Fiedler Wilhelm
matematika
– řádný profesor
geometrie
dolování železa
vyučovací jazyk
(Eisenhüttenkunde) čeština
průmyslová
též Hofmann Robert
statistika
– soukromý docent
Industrial-Statistik
chemie
též Zenger Wenzel –
soukromý docent
fyziky
mineralogie a
životopisy a bibl.
geologie
kandidátů:
Novák Ottmar,
Slavík Alfred,
Feistmantel Ottokar
žádost zamítnuta

10.296/1882 žádost o posun
termínu nástupu
6.898/1864 řádný profesor
geometrie

viz Durége

4 ll

50 ll

14 ll

14 ll

22 ll

16 ll

odkaz
40 ll
18 ll
8 ll

odkaz

20 ll

4 ll
4 ll

20 ll

10 ll
odkaz

Frič Anton

7.313/1865
7.531/1866
8.363/1879

soukromý
docent
honorovaný
docent
ukončení
činnosti

paleontologie

obě vyučovací řeči

7 ll

zoologie

viz Čelakovský

odkaz

povoleno jako
provizorium

8 ll

životopis

6 ll

viz Schmidt
viz Lippich

odkaz
německá?
odkaz

životopis

8 ll

600 zl.
viz Sablik

odkaz

přenesení na
Františka
Vejvodského
Gintl Wilhelm 5.374/1870 řádný profesor analytická a
všeobecná chemie
Gollner Heinrich 3.084/1873 řádný profesor
strojírenství
Maschinenanbau
Grünwald
12.385/1863 soukromý
matematika
Anton Karl
docent
822/1870
mimořádný
matematika
profesor
4.165/1876 povolení platu
12.732/1880
Harlacher
9.057/1869
Andreas Rudolf
Haussmann
11.375/1864
Vincenz
3.538/1884
Hendrich
Gabriel
Allé Moritz

5.085/1871
12.385/1863

Jelínek Karl

10.341/1882
5.016/1852
8.602/1855

Hertik Emanuel

6.935/1883

Hofmann Robert 9.585/1862
11.375/1864
Hönigschmid
Otto

31.234/1915

Janovsky
Jaroslav
Kaizl Josef

3.174/1876
11.535/1882

řádný profesor matematika
řádný profesor vodní a silniční
životopis
stavby
řádný profesor
technická mechanika viz Ringhoffer
a nauka o strojích
penzionování
ze zdrav. důvodů
životopis, propůjčen
titul vládního rady
soukromý
geodézie
docent
soukromý
matematika
viz Lippich
docent
řádný profesor matematika
řádný profesor
vyšší matematika
definitivní
potvrzení
soukromý
obilné mlýny
docent
soukromý
zemědělská chemie viz Erben
docent
mimořádný
chemie
viz Ringhoffer
profesor
řádný profesor anorganická a
též řádní prof.:
analytická chemie WENZEL Franz –
experimentální
chemie a organické
látky
Baier Venzel –
stavebnictví !! Brno
soukromý
chemie
docent
honorovaný
národní ekonomie,
první část převzal po
docent
obchodní a
Bráfovi

19 ll
6 ll
odkaz
24 ll
4 ll
odkaz
18 ll
27 ll
6 ll
16 ll
odkaz
odkaz
16 ll

14 ll
6 ll

Kantor
Seligmann

Klar Alfred
Kheil Karl Petr

Kessels
Heinrich

Kick Friedrich

Krejci Johann

4.104/1881

soukromý
docent

13.283/1883 ukončení
přednášek
6.146/1885 soukromý
docent
2.385/1878 soukromý
docent
5.508/1878 rezignace na
učitelský úřad
3.890/1861 provizorní
obsazení
katedry
9.493/1864 řádný profesor

4.236/1866

živnostenskou
činnost a pro stavby
železnic
geometriche
Theorie der
höheren
algebraischen
Curreu und
Oberflächen

40 ll

15 ll
Dějiny německé
literatury
účetnictví

životopis

25 ll
4 ll
4 ll

technologie
mechaniky
technologie
mechaniky

řádný profesor technologie
mechaniky
27.292/1913 mimořádný
Utilitätsbaukunde
profesor
und
Eisenbahnhochbau
6.967/1864 řádný profesor
mineralogie a
paleontologie

Competententabelle 7 ll
též Hlawatschek
Franz, Balada Josef
též řádní prof.:
14 ll
Zenger Wenzel –
fyzika, vyučovací
jazyk čeština;
Skřivan Gustav –
matematika,
vyučovací jazyk
čeština
životopis
9 ll
též řada dalších
postů mimo
polytechniku
vyučovací jazyk
čeština

14 ll

12 ll

Fasc.1469
Koch Johann
Karl

Kořistka Karl

19.896/1883 mimořádný
profesor
814/1885
žádost o
3.512/1885 uvolnění z
postu
8.684/1851 obsazení
katedry –
profesor

elementární
matematika a
praktická
geometrie

plat 1200 zl. + 420
zl.
architekt, profesor
v Rize

25 ll

5 kandidátů

11 ll

5.645/1855

Kruis Karl

Küpper Karl
Josef
Lambl Johann
Baptist

Láska Wenzel
Laube Gustav

definitivní
potvrzení
9015/1875 Verstaatlichung
aller
Lehrpersonnen
im 1875
20/1878
propůjčení
řádu Železné
koruny III.
třídy
2.191/1880 soukromý
docent
12.876/1885 venia legendi
9.159/1867 řádný profesor
9.788/1867
797/1867
mimořádný
5.719/1867 profesor
17.892/1875 osobní příplatek
600 zl.
18.970/1877 žádost o udělení
řádné profesury
15.440/1882 řádný profesor
18.577/1890 soukromý
docent
535/1871
řádný profesor

Hochbau

Lerch Matthias

6 ll
- obě polytechniky

technická barviva

12.383/1863 soukromý
docent
3.027/1878 soukromý

Statthalter 26761
(4.6. 1875 ad. N.
725)

45 ll

orig. im Präsidium

odkaz

životopis

28 ll

výroba lihu
geometrie

14 ll
12 ll

Landwirtschaft und
Verwaltungslehre

14 ll
orig 7 C I Prag

odkaz

nepřijata

20 ll

Landwirtschaftslehre životopis
geodézie
chybí referátník

22 ll
18 ll

mineralogie,
paleontologie a
geognosie
matematika

10 ll

16.334/1886 soukromý
docent
Lieblein Johann 11.375/1864 mimořádný
matematika
profesor
8.729/1869 řádný profesor matematika
Mack Karl
22.801/1916 mimořádný
geometrie
profesor

Lippich
Ferdinand
Markl Anton

16 ll

fyzika
technická chemie

životopis

24 ll
viz Ringhoffer

odkaz

životopis
životopisy i dalších
kandidátů:
Kruppa Erwin
Danzer Otto
též Allé Moritz
Grünwald Karl

10 ll
12 ll

4 ll
47 ll

11.144/1878 docent,
4.486/1881 rekurs proti
6.619/1881 kolegiu
profesorů etc.

Wilhelm
Matzka

2822/1849

Mayer Hans

38.662/1914 řádný profesor národní
hospodářství

Meznik Anton
Mik Franz
Müller Franz

Nevole Milan

Nickerl Franz

Niethammer
Friedrich
Niklas Josef

Ott Karl von

Pacold Georg

řádný profesor elementární
matematika a
geometrie

40.461/1914 řádný profesor upřesnění
podmínek pro
zápočet penze
19.778/1879 plat
Meznik vs. suplent
Beneš
12.307/1880 plat
800 zl.
1.119/1867 mimořádný
geodézie
profesor
8.415/1868 řádný profesor
geodézie
soukromý
organická chemie
docent
10.663/1885 rezignace
2.703/1854 řádný profesor Naturgeschichte

terno + životop. též: 33 ll
Kregcz Augustin
Kolbe Ignatz
Nacke Joseph
Partl Johann
též jmenování:
7 ll
Meixner Heinrich –
řádný profesor pro
meliorace a vodní
stavby na něm.
Hochschule v Brně
též penzionování:
Rabe Paul –
experimentální
chemie organických
látek – řádný prof.
něm. polyt. Praha
7 ll

11 ll
architekt
vyučovací jazyk
čeština
vyučovací jazyk
čeština

151/1878

17.388/1856 definitivní
potvrzení
39.882/1916 řádný profesor elektrotechnika
11.375/1864 řádný profesor
7.203/1869 řádný profesor

stavba domů
architektury

4.750/1880 mimořádný
19.144/1881 profesor
20.053/1881
2.141/1882
10.772/1864 soukromý
docent

propůjčení titulu a
náležitostí

hospodářské stavby

4 ll
4 ll
9 ll
23 ll

2 ll
dosud prof. v Gratz 14 ll
terno (Swippel
Karl, Kolenaty
Friedrich
6 ll
dosud byl v Brně

29 ll

viz Ringhoffer
též jmenován
řádným profesorem
chemie Šafařík
Adalbert
dosud honorovaný
docent
Baumechanik
životopis

odkaz
9 ll

38 ll

7 ll

8.353/1865

Pravda Anton

Pešek Jaroslav

Pichl Josef

honorovaný
docent
10.987/1871 řádný profesor
16.911/1885 mimořádný
profesor
24.317/1887 řádný profesor
4.206/1879 soukromý
docent
9.753/1879 zasílán životopis

Maschinenbau
tachymetrie

18.366/1886 honorovaný
allgemeine
docent – 700 zl. Ackerbaulehre
11.596/1887 žádost

Pöschl Theodor 16.911/1916
Popper Moses

12.983/1879

Procházka
Friedrich
Puchta Anton

4.012/1884
4.821/1884
10.369/1880
1.395/1885
11.739/1885

Puluj Johann

Encyklopädie der
Baukunde
Hochbau
Maschinenbau

15.829/1884
34.653/1916

Rayman
Bohuslav
Redlich Karl

21.651/1877

Reinitzer
Benjamin

12.688/1881

6.455/1913

20.346/1883

6 ll

plat 1740 zl. + 420
zl. příplatek

9 ll
17 ll

17 ll
neschváleno,
5 ll
vyžádán životopis
životopis není
2 ll
přiložen
životopis,
22 ll
bibliografie,
program přednášek
10 ll

navýšení honoráře
na 800 zl.
řádný profesor technická
řada dalších
mechanika
jmenování
soukromý
Arbeitskrankheiten
docent
und öffentliche
Gesundheitsflege
soukromý
geometrie
docent
soukromý
matematika
docent
ukončení
nevykonával venia
legendi po 4
semestry
řádný profesor experimentální a
terno – další
technická fyzika
kandidáti
propůjčení
Komturský kříž
řada dalších
řádu při
řádu Františka
jmenování
penzionování
Josefa
soukromý
organická chemie
docent
řádný profesor mineralogie a
řada dalších
geologie
jmenování +
podpora pro
Mikoláše Alše ve
výši 1.200 K ročně
po zbytek života
(Statth. 16.10.1912
Z.11-B 575/3, PŘ
3.10. 1912, Z.
20.401) – návrh
1500–2000 K.
soukromý
chemie kovů
životopis
docent
suplent
za prof. Willigha
Erwina – 360 zl.

15 ll
7 ll

30 ll
7 ll
6 ll

35 ll
15 ll

22 ll
16 ll

14 ll
10 ll

Reinitzer
Friedrich
Ringhoffer
Emanuel

14.291/1883 soukromý
mikroskopie
docent
11.375/1864 řádný profesor Hochbau

11.458/1879 propůjčení
vládní rada
titulu
11.234/1880 započtení praxe
v Brně za
účelem výpočtu
penze
Fasc.1470
Salaba August

8.774/1869

řádný profesor

16.979/1884 řádný profesor
Saska Josef
13.586/1877 soukromý
docent
Schmitt Eduard 4.315/1869 soukromý
docent

strojírenství a
encyklopedie
mechaniky
katedra mechaniky
teorie mechaniky

architektura
inženýrských
staveb
6.167/1869 honorovaný
Encyklopädie der
docent
Baukunde
Schlönbach
2.689/1870 řádný profesor mineralogie,
Urban
paleontologie a
geografie
Schmidt Gustav 7.565/1864 řádný profesor encyklopedie
mechaniky a
strojírenství
3.084/1873 řádný profesor technická
mechanika a
strojírenství
16.163/1878 propůjčení
vládní rada
titulu
Sablik Franz
13.746/1872 honorovaný
Steinschnitt und
docent
Skizzieren
4.165/1876 mimořádný
Encyklopädie des
profesor
Hoch- und
1 200 zl.
Ingeniers Baus

životopis, rozpis
20 ll
přednášek
též řádní profesoři: 26 ll
Niklas Josef
Hausmann Vincenz
Staněk Johann
mimořádní prof.:
Hoffmann Robert
Lieblein Johann
honorovaný docent:
Ullman Dominik
10 ll
7 ll

viz Stolba

odkaz

26 ll
5 ll
4 ll

5 ll
5 ll

11 ll

8 ll

viz sign. 6 Technik
Finger

odkaz
4 ll

též:
43 ll
Grünwald Anton –
zvýšení platu o 600
zl.;
Šolín Josef – řádný
profesor,
Baumechanik, 2 000
zl.

11.976/1882 řádný profesor
Šafařík Adalbert 7.203/1869 řádný profesor
obecná a analytická
chemie
Štolba Franz
8.774/1869 řádný profesor
chemická
technologie a
encyklopedie
chemie
Schubert
Zdenko von
Soldern

373/1879
9.761/1879

soukromý
docent

21.364/1887 mimořádný
profesor

Schulz Josef

Schwerak
Ottokar
Skřivan Gustav
Skuherský
Rudolf
Slavík Alfred

Šlechta Michael

architektura

Hochbau

20.074/1899 renumerace
300 zl.
12.346/1878 řádný profesor

architektura

13.083/1887 habilitace

meliorace

9.493/1864 řádný profesor
12.773/1854 provizorní
profesor
7.772/1875 soukromý
docent
14.418/1884 rozšíření venia
16.128/1884 legendi
38.436/1912 řádný profesor

matematika
geometrie

viz Niklas
též: Salaba August –
řádný profesor
strojírenství a
encyklopedie
mechaniky
též:
Kropf Emil –
asistent,
architekura,
renumerace 300 zl.
plat 1 200 zl.
přehled uchazečů
(Ferstel Max,
Paillard Karl,
Garlach Ferdinand,
Hinträger Karl,
Köchlin Heinrich,
Löw Wilhelm,
Schaffer Josef,
Schurda Anton
viz 7 C3 Prag
životopisy
další uchazeč
Machytka Jan Fr.,

41 ll
odkaz
8 ll

40 ll

60 ll

odkaz
34 ll

6 ll
viz Kessels

odkaz
14 ll

paleontologie

4 ll

pedologie

18 ll

lokomotivy

Šolín

11.773/1869 honorovaný
docent

analytische
Baumechanik

Staněk Johann

11.375/1864 řádný profesor

chemie

též mj. technika
14 ll
Brno
řádný profesor:
Hamel Georg –
mechanika
mimořádní prof.:
Wolfschütz Josef –
vodní stavby,
Lohr Erwin - fyzika
též honorovaný
4 ll
docent Dušanek
Johann
viz Ringhoffer
odkaz

Stark Franz

7.747/1886

Studnička Franz 6.100/1866

řádný profesor technická
mechanika
řádný profesor
matematika

Suess Franz
Eduard

16.842/1911 řádný profesor mineralogie a
geologie

Tilscher Franz

8.138/1864
9.324/1864
8.398/1865

Tille Johann

5.180/1866

62 ll

mimořádný
profesor
řádný profesor

mechanická
technologie
mechanická
technologie
2 500 zl.

9 ll

dějiny umění

Ullmann
Dominik
Vávra Anton

11.375/1864 honorovaný
docent
15.244/1883 mimořádný
profesor

statika

Vosyka Carl

9 ll

18 ll

9.569/1880 soukromý
10.441/1880 docent
633/1881
3.178/1881

Velflik Albert
Adalbert
Vogel August

vyučovací jazyk
čeština
terno, životopisy
2. místo Kossmat
Franz,
další uchazeči:
Schaffer Franz,
Waagen Lukas

geometrie

Tyrš Miroslav

Vejdowsky
Franz

44 ll

řádný profesor

20.901/1875 zvýšení platu

8.689/1885

životopis

řádný profesor

12.907/1877 soukromý
docent
8.950/1879 honorovaný
docent
17.321/1879 zvýšení
honoráře
5.794/1886 soukromý
docent
3.167/1870 mimořádný
profesor
13.258/1878 soukromý
docent
19.792/1881 rezignace
20.115/1888 honorovaný

mechanická
technologie

7 ll
viz Bukovsky –
odkaz
není!
problém s tím, že
32 ll
žádal o stejnou
habilitaci na
univerzitě
podrobný životopis a
bibliografie
viz Ringhoffer
odkaz
konkurz, terno,
životopisy
Černý Eduard,
Eiche Karl,
Kordina Karl,
Linhart Johann,
Studnička Alois,
Vomela Josef,

mechanická
technologie
zoologie
zoologie

50 ll

20 ll
17 ll
600 zl.

6 ll

720 zl.

10 ll

Theorie der
životopis, program
Fachwerkbrücken
přednášek
botanika a zoologie

6 ll

Wasserleitungen

13 ll

životopis

24 ll

2 ll
21 ll

Waagen
Wilhelm

docent
15.518/1879 řádný profesor mineralogie a
geologie

terno:
primo loco: Höfer
Franz,
dále: Babanek,
Battzer, Toula

3.514/1883

Waltenhofen
Adalbert von

17 ll

definitivní
potvrzení
21.379/1885 žádost o zvýšení
platu
3.720/1867 řádný profesor fyzika

životopis

9 ll

20/1878

viz Präsidium

odkaz

propůjčení
vládní rada
titulu
Willigk Erwin 10.871/1873 řádný profesor chemická
technologie
Wölfel Karl
10.830/1886 soukromý
Entwicklung der
19.109/1886 docent
Brückenbauten
Weyr Emil
14.922/1871 mimořádný
matematika
profesor
Weyr Eduard
1.351/1875 soukromý
matematika
12.287/1875 docent
13.731/1875
706/1876
mimořádný
matematika
profesor
2.399/1881 řádný profesor
matematika
Zemann Johann 813/1871
soukromý
mechanická
docent
technologie
Zenger Carl
9.585/1862 soukromý
fyzika
Wenzel
docent
9.740/1862 habilitace
9.493/1864 řádný profesor
fyzika
1.254/1876 žádost o
zařazení jakožto
seniora do
kolegia
profesorů
Zítek Josef
11.215/1864 řádný profesor
architektura
(Hochbau)
Zulkowsky Karl 16.116/1887 řádný profesor chemická
technologie

10 ll
22 ll

7 ll
životopis

33 ll

viz Blažek

odkaz
15 ll

plat 1 400 zl.,
životopis

30 ll
22 ll
3 ll

viz Erben

odkaz

viz 28 Prag. techn.
viz Kessels

odkaz
odkaz
8 ll

životopis

10 ll

životopis,
bibliografie

35 ll

