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: 9. – 20. října 2006

Zprávu podávají:

Mgr. Milan Vojáček
vedoucí 2. oddělení NA

Datum vyhotovení: 26. října 2006

Podpis ředitelky archivu:

Mgr. Jaroslav Koláčný
pracovník 2. oddělení NA

Do Vídně jsme přijeli v pondělí v dopoledních hodinách, vyřídili jsme potřebné
formality související s naším pobytem a následně jsme byli vlídně přijati v Rakouském
státním archivu jeho generálním ředitelem prof. dr. Mikoletzkym. Hned na to jsme začali se
studiem archivních materiálů objednaných předem z Prahy.
Mgr. Koláčný pokračoval ve studiu fondu Ministerstvo kultu a vyučování, materiálů
ke jmenování docentů a profesorů pražské univerzity. Podařilo se mu dokončit zpracování
materiálů týkající se filosofické fakulty a začal studium spisů týkajících se fakulty lékařské.
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.)
Mgr. Vojáček se při svém studijním pobytu věnoval průzkumu fondu rakouského
ministerstva financí (K. K. Finanzministerium, dále jen FM), který byl v nedávné době
přestěhován z Hoffkammerarchivu na Johannes Gasse na Erdberg. Správce fondu Dr. Herbert
Hutterer vyšel maximálně vstříc požadavku na celkový průzkum fondu a hned v pondělí
poskytl prozatímní elektronický „inventář“ k fondu, který je v podstatě rozpracováním
příručky k fondu vydané v roce 1911 (Inventar des Archivs des K.K. Finanzministeriums),
kterou měl Mgr. Vojáček k dispozici již v Národním archivu v Praze. Hlavním přínosem nově
získaných elektronických dat je ovšem aktualizovaný přehled knih a kartonů k některým
částem fondu, rozpracování signatur presidia FM, a pak Allgemeine Abteilung FM 18751905.
Potvrdilo se, že struktura fondu FM je velmi složitá a také rozsahem patří tento fond
k největším (nachází se v několika depozitářích v 8. a 9. patře archivní budovy). Dr. Hutterer
v úterý dopoledne provedl Mgr. Vojáčka po depozitářích a seznámil ho s jednotlivými částmi
fondu in situ. V dalších dnech pak Mgr. Vojáček mohl využívat ke studiu přímo prostory
depozitářů, což v kombinaci s možností pořízení kopií digitálním fotoaparátem umožnilo
velmi efektivní průzkum fondu. Mgr. Vojáček podrobněji studoval bohemikální písemnosti
v presidiu a částečně v Allgemeine Abteilung FM 1875-1905. Pro orientaci ve fondu slouží
pouze soupis jednotlivých signatur (pokud nebyly spisy ukládány pouze v chronologickém
pořadí) a původní evidenční pomůcky. V první řadě indexy, dále tzv. Nummerbücher, které
ke spisu připojují signaturu. V Nummerbücher je také poznamenána případná skartace a od

roku 1888 také spisy, které byly postoupeny Československu v rámci rozluky. V kartonech je
pak na místě těchto spisů vloženo oznámení o delimitaci. Bohužel řada spisů, které nejsou
označeny jako delimitované, se v příslušné signatuře nenachází. Nicméně řada spisů po roce
1888 týkajících se Čech ve Vídni zůstala.
V návaznosti na zahraniční cestu do Rumunska bylo pátráno po spisech týkajících se
české menšiny v Banátu (V. Abteilung Allg., Sg. 32), bohužel fascikl z let 1821-1834
chybí. Ani prohlídka Indexů – heslo Eibenthal a Kolonisten (Collonisten) nepřinesla žádný
pozitivní výsledek.
Mgr. Vojáček také pořídil, se svolením prof. Mikoletzkého, digitální kopii třídílného
inventáře k železničním fondům, tzv. Hauptinventar des Verehrsarchives, jenž v AVA
spravuje pan Hubert Zenz.

Pobyt proběhl bez problémů a splnil očekávání. Vedle intenzivního studia archivních
materiálů byly prohloubeny kontakty s výše jmenovanými vídeňskými archiváři.

Příloha
Zpracované spisy Ministerstva kultu a vyučování

U2 Sign. 5

Fasc. 1130

Philos: Prag Professoren K – M

5 Prag Phil Kraus Oskar
Č. 36524/1916
18 listů
císařské jmenování Dr. Oskara Krause řádným profesorem filozofie na německé univerzitě
v Praze
spolu s ním jmenováni i další: Dr. Viktor Dollmayer řádným profesorem německého jazyka a
literatury ve Lvově, Dr. Spiridon Wukadinović řádným profesorem německého jazyka a
literatury v Krakově, Dr. Edmund Bulanda mimořádným profesorem klasické archeologie ve
Lvově, vrchní stavební komisař rakouských státních drah, soukromý docent Dr. Alphons
Leon mimořádným profesorem mechaniky na Německé technické vysoké škole Františka
Josefa v Brně (spolu se stanovením platu)
5 Prag Phil Krejči
Č.6041/1881
8 listů
jmenování mimořádného profesora české technické vysoké školy v Praze Johanna Krejčího
řádným profesorem geologie a mineralogie na české pražské univerzitě – spolu se
zdůvodněním a výší platu
5 Prag Phil Kreuz
Č. 11008/1878
7 listů
žádost děkanátu Filozofické fakulty v Praze o potvrzení habilitace Dr. Johanna Kreuze
přiložen životopis a rozpis přednášek
5 Prag Phil Kuneš
Č. 11698/1852
3 listy
žádost českého místodržitelství ohledně přednášek Dr. Kuneše v oboru populární astronomie
a přiznání titulu soukromý docent
5 Prag Phil Kučera
Č. 29094/1912
14 listů
jmenování mimořádného profesora fyziky na české univerzitě v Praze Dr. Gottlieba Kučery
řádným profesorem
spolu s ním jmenován mimořádný profesor Dr. Rudolf Matzenauer řádným profesorem
dermatologie a syfilidy na univerzitě v Grazu, soukromý docent, adjunkt na

seroterapeutickém institutu ve Vídni Dr. Ernst Pick mimořádným profesorem užité lékařské
chemie na univerzitě ve Vídni, soukromí docenti a adjunkti na vysoké škole zemědělské Dr.
Milan Stritar, Dr. Hermann Kaserer a Dr. Richard Fanto mimořádnými profesory
povolení profesorskému kolegiu Filozofické fakulty univerzity ve Lvově udělit Dr. Ludwigu
Kubalovi čestný doktorát filozofie lvovské univerzity
5 Prag Phil Kvičala
Č. 90/1867
19 listů
jmenování mimořádného profesora klasické filologie na pražské univerzitě Dr. Johanna
Kvíčaly řádným profesorem, spolu se stanovením platu (spolu s příslušnými žádostmi,
dobrozdáním a seznamem přednášek)
Č. 6043/1867
12 listů
žádosti a písemnosti související s definitivou Dr. Johanna Kvíčaly na pražské univerzitě
Č. 17587/1859
20 listů
jmenování gymnaziálního profesora Johanna Kvíčaly mimořádným profesorem klasické
filologie na pražské univerzitě
Č. 12587/1859
8 listů
české místodržitelství postupuje žádost o povolení habilitace gymnaziálního učitele Johanna
Kvíčaly soukromým docentem v oboru klasické filologie
Č. 10366/1859
7 listů
české místodržitelství předkládá žádost o povolení habilitace gymnaziálního učitele Johanna
Kvíčaly v souvislosti s jeho chybějícím doktorátem
5 Prag Phil Lambel
Č. 1992/1884
1 list
propůjčení titulu mimořádného univerzitního profesora gymnaziálnímu profesoru a
soukromému docentu Dr. Hansi Lambelovi – odkaz na uložení v sign. 5 Prag Philos Minor
Č. 20776/1875
10 listů
české místodržitelství předkládá rozhodnutí filozofického profesorského kolegia pražské
univerzity na uznání gymnaziálního profesora Dr. Hanse Lambela soukromým docentem
německé filologie na Filozofické fakultě
5 Prag Phil Lange
Č. 8417/1859
11 listů

odvolání Dr. Ludwiga Langeho z postu profesora klasické filologie na pražské univerzitě
v souvislosti s jeho odchodem na univerzitu v Giessenu
Č. 2474/1855
24 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Ludwiga Langeho z Göttingenu řádným profesorem
klasické filologie na pražské univerzitě.
5 Prag Phil Lenz
Č. 11433/1887
17 listů
jmenování univerzitního profesora v Černovci Dr. Oskara Lenze řádným profesorem
geografie na německé pražské univerzitě
spolu s ním jmenován soukromý docent Dr. Ferdinand Löwl mimořádným profesorem
geografie na univerzitě v Černovci
5 Prag Phil Leonhardi
Č. 4646/1866
19 listů
jmenování mimořádného profesora filozofie na pražské univerzitě Dr. Hermanna svob. p. von
Leonardi řádným profesorem na téže univerzitě s tomu odpovídajícím platem – také
dobrozdání školní rady a přehled přednášek jmenovaného
Č. 8311/1853
12 listů
žádost o potvrzení a potvrzení definitivy na pražské univerzitě pro profesora Dr. Hermanna
svob. p. von Leonhardi – spolu s ním také profesorů Dr. Johanna Erasma Wocela a Roberta
Zimmermanna
Č. 4153/1849
8 listů
žádost doktora filozofie na univerzitě v Tübingenu o propůjčení mimořádné profesury
teoretické praktické filozofie na univerzitě v Praze
5 Prag Phil Lessiak
Č. 6583/1917
2 listy
potvrzení o nástupu řádného profesora na univerzitě ve Freiburgu ve Švýcarsku Dr. Prima
Lessiaka na německou univerzitu v Praze
Č. 47539/1911
4 listy
jmenování řádného profesora na univerzitě ve Freiburgu ve Švýcarsku Dr. Prima Lessiaka
řádným profesorem staršího německého jazyka a literatury na německé pražské univerzitě
Č. 49022/1906
4 listy

děkanát německé filozofické fakulty v Praze se přimlouvá za žádost soukromého docenta
staršího německého jazyka a literatury, fonetiky a dialektologie Dr. Prima Lessiaka na udělení
dvouleté dovolené
Č. 12844/1906
10 listů
děkanát filozofické fakulty německé univerzity v Praze žádá o potvrzení udělení venia
docendi Dr. Primovi Lessiakovi pro starší německý jazyk a literaturu, fonetiku a moderní
dialektologii
5 Prag Phil Lieben
Č. 4320/1871
4 listy
informace o souhlasu prof. Dr. Adolfa Liebena z Turína s povoláním na katedru chemie na
pražské univerzitě
Č. 3970/1871
25 listů
písemnosti vztahující se k rozhodnutí znovuobsazení katedry všeobecné a farmaceutické
chemie na univerzitě v Praze – kromě Dr. Adolfa Liebena se jedná i o řádného profesora
chemie na univerzitě ve Lvově Dr. Eduarda Linnemanna, mimořádného profesora chemie na
lékařské fakultě v Praze Dr. Josefa Lercha
Č. 3939/1871
4 listy
informace o zmocnění povolat profesora Dr. Liebena z Turína jako profesora na univerzitu do
Prahy
5 Prag Phil Löwe
Č. 8869/1879
4 listy
univerzitní profesor ve výslužbě Dr. Johann Heinrich Löwe žádá o sdělení podmínek, podle
nichž může jako čestný profesor dále přednášet
Č. 4654/1879
1 list
informace o přeložení profesora filozofie v Praze Dr. Johanna Heinricha Löweho do penze –
odkaz na originál viz 27-1 Löwe
Č. 3287/1879
18 listů
univerzitní profesor Dr. Johann Heinrich Löwe žádá o přiznání pátého quinquenálního
navýšení platu ve výši 200 zlatých spolu s rozhodnutím o přiznání tohoto navýšení
Č. 2657/1858
27 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Johanna Heinricha Löweho řádným profesorem
filozofie s tomu odpovídajícím platem

Č. 12256/1851
12 listů
jmenování profesora lycea v Salzburgu Dr. Johanna Heinricha Löweho mimořádným
profesorem filozofie na pražské univerzitě
5 Prag Phil Löwl
Č. 13596/1881
4 listy
informace českého místodržitele o politických a morálních postojích habilitanta Dr.
Ferdinanda Löwla
Č. 11008/1881
9 listů
děkanát Filozofické fakulty pražské univerzity předkládá žádost o potvrzení habilitace Dr.
Ferdinanda Löwla soukromým docentem v oboru geografie na jmenované fakultě
5 Prag Phil Lindner
Č. 992/1882
1 list
odkaz na jmenování Dr. Gust. Ad. Lindnera řádným profesorem filozofie a pedagogiky
(spis není)
5 Prag Phil Linker
Č. 13744/1881
4 listy
informace děkanátu Filozofické fakulty pražské univerzity o úmrtí řádného profesora klasické
filologie Dr. Gustava Linkera a žádost o jeho nahrazení ve vedení filologického semináře
řádným profesorem Dr. Eugenem Petersenem
Č. 8751/1870
12 listů
rozhodnutí o systemizaci třetí katedry klasické filologie na univerzitě v Praze a pověření řídit
ji řádným profesorem téhož oboru na lvovské vysoké škole Dr. Gustavem Linkerem (spolu
s výší platu)
zároveň jmenování profesora krakovské univerzity Dr. Johanna Wrobela řádným profesorem
klasické filologie na lvovské vysoké škole
5 Prag Phil Linnemann
Č. 6365/1884
1 list
odkaz na ponechání požitků prof. Dr. Eduardu Linnemannovi
viz originál v sign. 5 Prag Philos. Willkomm
Č. 11380/1875
26 listů

žádost děkanátu o obsazení katedry chemie na Filozofické fakultě v Praze po odcházejícím
Dr. Adolfu Liebenovi ,
zároveň jmenování profesora technické vysoké školy v Brně Dr. Eduarda Linnemanna
řádným profesorem všeobecné chemie na univerzitě v Praze při zachování všech jeho požitků,
přehled o pracích prof. Linnemanna
Spolu zmiňováni jako noví příchozí na katedru ještě profesor chemie na univerzitě
v Innsbrucku Dr. L. von Barth a Dr. A Bauer z technické vysoké školy ve Vídni
5 Prag Phil Lippich
Č. 1673/1872
29 listů
žádosti akademického kolegia pražské univerzity o obsazení katedry matematické fyziky
profesorem statiky a mechaniky na technické vysoké škole v Grazu Ferdinandem Lippichem a
dále profesorem fyziky na univerzitě ve Lvově Dr. Aloisem Handlem a učitelem reálného
gymnázia ve Vídni-Leopoldstadtu Dr. A. Waszmuthem
jmenování profesora statiky a mechaniky na technické vysoké škole Joanneum v Grazu
Ferdinada Lippicha řádným profesorem matematické fyziky na univerzitě v Praze spolu
s určením výše platu
5 Prag Phil Ludwig
Č. 18961/1881
10 listů
žádost řádného univerzitního profesora v Praze Dr. Alfreda Ludwiga o souhlas se zálohou na
plat
Č. 10421/1871
18 listů
jmenování mimořádného profesora klasické filologie a srovnávací jazykovědy řádným
profesorem univerzity v Praze se současným uznáním definitivy
Č. 14716/1860
16 listů
jmenování soukromého docenta Alfreda Ludwiga mimořádným profesorem klasické filologie
a srovnávací jazykovědy na pražské vysoké škole a zároveň stanovení platu
spolu s ním jmenován mimořádný profesor Wenzl Tomek řádným profesorem rakouských
dějin na téže škole
5 Prag Phil Mach
Č. 2014/1867
22 listů
žádost o obsazení katedry fyziky na pražské univerzitě dvěma profesory: Dr. Adalbertem von
Waltenhofen z Innsbrucku a Dr. Ernstem Machem z Grazu
jmenování řádného profesora fyziky na univerzitě v Grazu Dr. Ernsta Macha řádným
profesorem téhož oboru na univerzitě v Praze se stanovením výše jeho platu
dobrozdání školní rady
Č. 6358/1867

8 listů
žádost o potvrzení definitivy Dr. Ernstu Machovi
povolení definitivy řádnému profesoru fyziky na univerzitě v Praze Dr. Ernstu Machovi
Č. 4647/1882
7 listů
žádost o zvýšení platu profesora na univerzitě v Praze Dr. Ernsta Macha a její kladné vyřízení
Č. 3862/1885
13 listů
žádost o zvýšení příjmu řádného profesora fyziky na německé univerzitě v Praze Dr. Ernsta
Macha a souhlas s jeho navýšením
akademický senát německé univerzity v Praze v záležitosti povolání profesora Dr. Ernsta
Macha na královskou bavorskou univerzitu v Mnichově
5 Prag Phil Maly
Č. 19703/1886
1 list
odkaz na spis o přidělení bytu profesoru Dr. Richardu Malému
originál viz 5 G Prag Philos. Chem Institut
Č. 16758/1886
36 listů
žádost o znovuobsazení katedry všeobecné chemie na německé univerzitě v Praze – přiloženy
seznamy prací a přednášek navrhovaných profesorů: 1. profesor na obchodní akademii ve
Vídni a soukromý docent na univerzitě a technické vysoké škole ve Vídni Dr. Hans Zdenko
Skraup, 2. soukromý docent a adjunkt na univerzitě ve Vídni Dr. Quido Goldschmidt.
Zároveň uváděn i profesor technické vysoké školy v Grazu Dr. Richard Malý
jmenování řádného profesora technické a analytické chemie na technické vysoké škole
v Grazu Dr. Richarda Malého řádným profesorem chemie na německé univerzitě v Praze se
stanovením jeho platu
5 Prag Phil Martin
Č. 15150/1877
8 listů
žádost řádného universitního profesora v Praze Dr. Ernsta Martina o odchod ze státní služby a
její schválení
Č. 5890/1874
6 listů
žádost univerzitního profesora Dr. Ernsta Martina v Praze o započtení jeho služebních let
v souvislosti s jeho odchodem do penze a její schválení
Č. 897/1877
12 listů
žádost o zřízení druhé katedry německého jazyka a literatury na univerzitě v Praze a povolání
profesora Dr. Ernsta Martina z univerzity ve Freiburgu na tuto katedru

souhlas s povoláním Dr. Ernsta Martina jako řádného profesora německého jazyka a literatury
na univerzitu do Prahy
5 Prag Phil Marty
Č. 4845/1880
19 listů
žádost o obsazení katedry filozofie na univerzitě v Praze, zde uváděna jména 1. řádný
profesor Dr. Anton Marty z Černovce, 2. soukromý docent Dr. Elwis Müller z Göttingenu, 3.
mimořádný profesor Dr. Friedrich Paulsen z Berlína
jmenování řádného profesora na univerzitě v Černovci Dr. Antona Martyho řádným
profesorem filozofie na univerzitě v Praze
současně jmenování mimořádného profesora na univerzitě v Praze Dr. Josefa Durdíka řádným
profesorem filozofie na české univerzitě v Praze
Č. 42185/1913
16 listů
personální záležitosti univerzit, příp. univerzitní knihovny, jakož i propůjčení čestného
doktorátu:
jmenování řádného profesora filozofie na německé univerzitě v Praze Dr. Antona Martyho
v souvislosti s jeho odchodem do penze dvorním radou,
jmenování soukromého docenta na univerzitě v Grazu, univerzitního knihovníka I. třídy Dr.
Stephana Witaska mimořádným profesorem filozofie na univerzitě v Grazu,
jmenování soukromého docenta Dr. Hanse Przibrama mimořádným profesorem
experimentální zoologie na univerzitě ve Vídni,
propůjčení titulu mimořádného univerzitního profesora soukromému docentu klasické
filologie na německé univerzitě v Praze, gymnaziálnímu profesoru Dr. Siegfriedu Reiterovi,
jmenování vrchního knihovníka a vedoucího knihovny Technické vysoké školy Františka
Josefa v Brně Dr. Friedricha Baumhackla ředitelem univerzitní knihovny v Černovci,
povolení udělit čestný doktorát filozofie univerzity ve Vídni básníku Petru Roseggerovi
5 Prag Phil Masaryk
Č. 992/1882
1 list
pouze odkaz na jmenování Dr. Th. G. Masaryka mimořádným profesorem filozofie na české
filozofické fakultě (spis není)
5 Prag Phil Matiegka
Č. 35401/1918
15 listů
personální záležitosti univerzit, propůjčení čestného doktorátu:
jmenování mimořádného profesora Dr. Heinricha Matiegku řádným profesorem antropologie
a demografie na české univerzitě v Praze
jmenování soukromého docenta, profesora reálné školy Dr. Arthura Steina mimořádným
profesorem dějin starověku a epigrafiky na německé univerzitě v Praze,
povolení čerpat požitky mimořádnému profesoru mineralogie na univerzitě v Krakově Dr.
Stephanu Kreutzovi,

povolení započítat peněžní částku 1000 korun do důchodového výměru mimořádnému
profesoru rakouského soukromého práva na univerzitě ve Lvově Dr. Stanislavu
Dniestrzanskimu,
povolení udělit čestný doktorát technických věd Technické vysoké školy ve Vídni Arthurovi
svob. p. von Hübl
Č. 16038/1915
18 listů
propůjčení titulu řádného profesora mimořádnému profesoru antropologie a demografie Dr.
Heinrichu Matiegkovi, jakož i mimořádnému profesoru českého jazyka a literatury Dr Emilu
Smetánkovi – oba z české univerzity v Praze,
propůjčení titulu mimořádného univerzitního profesora soukromému docentu filozofie a
gymnaziálnímu profesoru Dr. Břetislau Foustkovi,
jmenování soukromého docenta na německé univerzitě v Praze Dr. Friedricha Lippicha
mimořádným profesorem fyziologické chemie a soukromého docenta Dr. Edmunda Weila
mimořádným profesorem hygieny
5 Prag Phil Matzka
Č. 10821/1863
10 listů
žádost profesora matematiky na pražské univerzitě Dr. Wilhelma Matzky o zvýšení platu
5 Prag Phil Meyer Gustav
Č. 20492/1875
12 listů
žádost gymnaziálního učitele Dr. Gustava Meyera o nostrifikaci doktorátu získaného ve
Vratislavi, přiložen životopis a seznam přednášek
5 Prag Phil Meyer Johannes Leopold
Č. 35716/1911
14 listů
jmenování řádného profesora na německé technické vysoké škole v Praze Dr. Johanese
Leopolda Meyera řádným profesorem chemie,
jmenování mimořádného profesora Dr. Moritze Winternitze řádným profesorem indické
filologie a etnologie na německé univerzitě v Praze,
propůjčení titulu řádný univerzitní profesor mimořádnému profesoru fyzikální chemie na téže
univerzitě Dr. Viktoru Rothmundovi,
povolení k nástupu řádného profesora farmakologie a farmakognosie na německé univerzitě
v Praze Dr. Julia Pohla
5 Prag Phil Minor
Č. 1992/1884
24 listů
jmenování soukromého docenta Dr. Jacoba Minora mimořádným profesorem německého
jazyka a literatury na německé univerzitě v Praze,

současně jmenování soukromého docenta Dr. Aloise Brandla mimořádným profesorem
anglické filologie na německé univerzitě v Praze,
propůjčení titulu mimořádného univerzitního profesora gymnaziálnímu profesoru a
soukromému docentu na téže univerzitě Dr. Hansi Lambelovi
Č. 18173/1882
5 listů
děkanát filozofické fakulty německé univerzity v Praze informuje v souvislosti s habilitací Dr.
J. Minora, přiložen seznam přednášek
5 Prag Phil Mourek
Č. 2654/1884
10 listů
děkanát české filozofické fakulty v Praze informuje o závěru kolegia profesorů uznat
gymnaziálního profesora Dr. Wenzla Mourka jako soukromého docenta v oboru německé
filologie – přiložen životopis a seznam přednášek

U2 Sign. 1131

Philos Professoren N – Z

5 Prag Phil Nevole
Č. 10826/1878
8 listů
žádost děkanátu Filozofické fakulty pražské univerzity o potvrzení habilitace Dr. Milana
Nevole v oboru organické chemie – přiložen životopis
5 Prag Phil Neuwirth
Č. 11376/1885
8 listů
žádost děkanátu německé filozofické fakulty v Praze o potvrzení habilitace gymnaziálního
profesora Dr. Josefa Neuwirtha soukromým docentem dějin umění středověku a novověku –
přiložen životopis a plán přednášek
5 Prag Phil Neumann
Č. 11495/1871
4 listy
žádost soukromého docenta fyziky na univerzitě v Praze Dr. Clemense Neumanna o podporu
ministerstva ohledně přednášek z fyziky v českém jazyce
Č.3660/1871
12 listů
souhlas profesorského kolegia pražské univerzity s nástupem Dr. Clemense Neumanna jako
soukromého docenta na místo asistenta na katedře fyziky filozofické fakulty – přiložen
životopis a seznam přednášek

5 Prag Phil Nebesky
Č. 2116/1849
4 listy
žádost o schválení poslance říšské rady a mimořádného člena královské české společnosti věd
Wenzla Nebeského veřejným docentem řecké literatury a českých dějin v českém jazyce na
pražské univerzitě
5 Prag Phil Novak Ottmar
Č. 13935/1887
18 listů
žádost a přiznání ročního platu mimořádnému profesoru paleontologie na české pražské
univerzitě Dr. Ottomaru Novákovi
Č. 19102/1887
20 listů
jmenování asistenta a soukromého docenta Dr. Ottomara Nováka mimořádným profesorem
paleontologie na české univerzitě v Praze – přiložena zpráva komise, životopis a seznam prací
Č. 19071/1882
6 listů
žádost děkanátu české filozofické fakulty o potvrzení Dr. Ottomara Nováka jako soukromého
docenta paleontologie – přiložen životopis a seznam přednášek
5 Prag Phil Novák Robert
Č. 18774/1882
8 listů
žádost o potvrzení gymnaziálního profesora Dr. Roberta Nováka soukromým docentem
klasické filologie – přiložen životopis a seznam přednášek
5 Prag Phil Padlesak
Č. 7831/1852
15 listů
souhlas s platem 1000 zlatých ročně řádného profesora náboženské nauky a nauky o výchově
na pražské univerzitě Johanna Padlesaka
5 Prag Phil Palacký
Č. 12167/1885
24 listů
jmenování soukromého docenta Dr. Johanna Palackého mimořádným profesorem geografie
na české univerzitě v Praze se stanovením výše jeho platu
Č. 1247/1880
4 listy
žádost Dr. Johanna Palackého o zpřístupnění kurzu o Palestině v letním semestru 1880
veřejnosti

Č. 12853/1879
5 listů
hlášení o pokračování v roce 1865 přerušených přednášek o geografii soukromého docenta
srovnávací geografie na pražské univerzitě Dr. Johanna Palackého
Č. 10287/1856
6 listů
žádost o schválení habilitace Dr. Johanna Palackého soukromým docentem srovnávací
geografie na pražské univerzitě
5 Prag Phil Pangerl
Č. 6871/1876
4 listy
žádost mimořádného profesora na pražské univerzitě Dr. Mathiase Pangerla o kladné vyřízení
jeho podání ohledně penze
Č. 10598/1875
4 listy
postoj ministerstva financí ohledně penze Dr. Mathiase Pangerla
Č. 9741/1875
žádost Dr. Mathiase Pangerla o ujištění v souvislosti s jeho odchodem do penze
Č. 7369/1875
20 listů
jmenování adjunkta knížecího schwarzenberského centrálního archivu ve Vídni Dr. Mathiase
Pangerla mimořádným profesorem pomocných věd historických na univerzitě v Praze se
stanovením jeho platu
5 Prag Phil Petersen
Č. 11127/1885
8 listů
souhlas s odchodem řádného profesora klasické archeologie na německé pražské univerzitě
Dr. Eugena Petersena z univerzity
Č. 8082/1879
2 listy
informace ministerstva zahraničí se zmiňuje o ruském transportu v souvislosti s Dr. Eugenem
Petersonem
Č. 7927/1879
1 list
informace ministerstva zahraničí v souvislosti se zprávou konzulátu v Revalu ohledně
profesora Petrsena
Č. 6093/1879
4 listy

dopis Dr. Petersona ministerskému radovi von Davidovi ohledně jeho kontaktů s konzulátem
v Revalu
Č. 18909/1878
18 listů
žádost o znovuobsazení řádné katedry klasické archeologie na pražské univerzitě: zmiňováni
1. Dr. Eugen Petersen, řádný profesor klasické archeologie v Dorpatu, 2. Dr. Hugo Blumner,
řádný profesor téhož oboru v Curychu a Dr. Richard Förster, řádný profesor téhož oboru
v Rostocku, 3. Dr. Adolf Flasch, učitel a soukromý docent na univerzitě ve Würzburgu
jmenování řádného profesora klasické archeologie na univerzitě v Dorpatu řádným
profesorem téhož oboru na pražské univerzitě
5 Prag Phil Pick
Č. 4624/1883
10 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Georga Picka jako soukromého docenta matematiky na
univerzitě v Praze – přiložen životopis a seznam přednášek
5 Prag Phil Pič
Č. 9562/1883
2 listy
žádost o souhlas s nástupem gymnaziálního profesora Dr. Josefa ladislava Píče jako
soukromého docenta rakouských a slovanských dějin na českou filozofickou fakultu v Praze
Č. 4672/1883
8 listů
děkanát české filozofické fakulty v Praze žádá o potvrzení rozhodnutí kolegia profesorů o
habilitaci gymnaziálního profesora Dr. Josefa Ladislava Píče jako soukromého docenta
rakouských a slovanských dějin – přiložen seznam přednášek
5 Prag phil Pierre
Č. 5783/1857
5 listů
jmenování řádného profesora fyziky na lvovské univerzitě Dr. Victora Pierra řádným
profesorem téhož oboru na pražské univerzitě se stanovením výše platu
5 Prag Phil Prey
Č. 11226/1917
11 listů
písemnosti týkající se personálních záležitostí vysokých škol, zemské školní rady a Akademi
věd:
jmenování mimořádného profesora na univerzitě v Innsbrucku Dr. Adalberta Preye řádným
profesorem astronomie a ředitelem hvězdárny na německé univerzitě v Praze,
jmenování mimořádného profesora, soukromého docenta a gymnaziálního profesora Dr.
Gustava Turbu mimořádným profesorem rakouských dějin na univerzitě ve Vídni se všemi
požitky a platem a zároveň propůjčení titulu řádného univerzitního profesora,

jmenování kanovníka metropolitní kapituly v Praze Dr. Antona Podlahy členem české zemské
školní rady,
potvrzení volby Dr. tech. Johanna Karlíka viceprezidentem České akademie věd, literatury a
umění císaře Františka Josefa v Praze
5 Prag Phil Přibram
Č. 6865/1872 a 6884/1872
1 list
odkaz na potvrzení Dr. Richarda Přibrama soukromým docentem fyziky
viz Seydler
5 Prag Phil Puchta
Č. 2999/1886
10 listů
potvrzení definitivy mimořádného profesora matematiky na německé pražské univerzitě Dr.
Antona Puchty
Č. 14146/1882
1 list
odkaz na jmenování soukromého docenta Dr. Antona Puchty mimořádným profesorem
matematiky na německé univerzitě v Praze i s výší platu
viz 5 Prag Philos Wernnsky
Č. 9742/1879
1 list
odkaz na povolení subvence pro zimní semestr 1879/80 pro soukromého docenta matematiky
Dr. Antona Puchty
viz orig. 26G3 Hochschulen Puchta
Č. 11576/1878
8 listů
žádost děkanátu filozofické fakulty v Praze o potvrzení habilitace Dr. Antona Puchty
soukromým docentem matematiky – přiložen životopis
5 Prag Phil Raymann
Č. 2998/1887
8 listů
žádost čestného soukromého docenta Českého vysokého učení technického Dr. Bohuslava
Raymana o habilitaci soukromým docentem v oboru organická a anorganická chemie –
přiložen životopis a program přednášek
5 Prag Phil Rezek
Č. 20469/1882
14 listů

jmenování soukromého docenta a učitele na českém státním reálném a vyšším gymnáziu
v Praze Dr. Antona Rezka mimořádným profesorem všeobecných dějin na české univerzitě
v Praze se stanovením výše platu
dále je zde žádost profesorského kolegia české filozofické fakulty o vyřízení zbylých žádostí
5 Prag Phil Ricard
Č. 13763/1857
5 listů
žádost o jmenování učitele francouzského jazyka a literatury na pražské obchodní škole Dr.
Anselma Ricarda soukromým docentem v oboru francouzská literatura na pražské filozofické
fakultě
5 Prag Phil Redtenbacher
Č. 3296/1852
4 listy
jmenování profesora zoologie na univerzitě v Praze Dr. Ludwiga Redtenbachera prvním
kustodem adjunktem c. k. zoologického kabinetu
Č. 4651/1851
28 listů
propůjčení katedry zoologie na pražské univerzitě Dr. Ludwigu Redtenbacherovi se
stanovením výše platu
žádost Dr. Ludwiga Redtenbachera o místo profesora zoologie v Praze nebo Pešti
5 Prag Phil Riedl
(chybí)
5 Prag Phil Rzach
Č. 19682/1887
32 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Aloise Rzacha řádným profesorem klasické filologie
na německé pražské univerzitě
dále ještě žádosti děkanátu filozofické fakulty na obsazení katedry klasické filologie
5 Prag Phil Rochleder
Č. 2837/1849
13 listů
propůjčení katedry všeobecné a farmaceutické chemie na univerzitě v Praze profesoru chemie
na technické akademii ve Lvově Dr. Friedrichu Rochlederovi v souvislosti s povoláním
profesora Redtenbachera do Vídně
5 Prag Phil Sachs
Č. 12433/1857
13 listů

souhlas s habilitací Dr. Julia Sachse jako soukromého docenta v oboru rostlinná fyziologie na
pražské univerzitě
také zpráva o habilitační zkoušce PhDr. Julia Sachse
5 Prag Phil Safarik
(spis chybí)
5 Prag Phil Seydler
Č. 23033/1885
24 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Augusta Seydlera řádným profesorem teoretické
astronomie a matematické fyziky na české univerzitě v Praze
Č. 335/1882
1 list
odkaz na přidělení Dr. Augusta Seydlera na filozofickou fakultu
(spis není)
Č. 11224/1881
7 listů
jmenování adjunkta hvězdárny a soukromého docenta Dr. Augusta Seydlera mimořádným
profesorem matematické fyziky na české pražské univerzitě se stanovením výše jeho platu
Č. 6865/1872
15 listů
žádost děkanátu filozofické fakulty pražské univerzity o habilitaci Dr. Augusta Seydlera
soukromým docentem fyziky – přiložen životopis a program přednášek
žádost děkanátu filozofické fakulty pražské univerzity o habilitaci Dr. Richarda Přibrama
soukromým docentem chemie – přiložen životopis a program přednášek
5 Prag Phil Skuhersky
Č. 16816/1879
6 listů
žádost o jmenování ředitele učitelského ústavu pro církevní hudbu v Praze Franze
Skuherského honorovaným lektorem hudební teorie na filozofické fakultě v Praze
5 Prag Phil Springer
Č. 7387/1848
16 listů
žádosti Dr. Antona Springera a českého gubernia o uznání venia docendi na filozofické
fakultě v Praze v oboru historie
5 Prag Phil Suchecki
Č. 3911/1861
12 listů

žádosti o potvrzení definitivy mimořádného profesora polského jazyka a literatury na pražské
univerzitě Heinricha von Sucheckiho
Č. 16513/1856
12 listů
žádost o jmenování gymnaziálního suplenta Heinricha von Sucheckiho ve Lvově
mimořádným profesorem polského jazyka a literatury na pražské univerzitě
stanovení platu
5 Prag Phil Švambera
Č. 33391/1916
10 listů
personální záležitosti vysokých škol:
jmenování mimořádného profesora Dr. Wenzla Švambery řádným profesorem geografie na
české univerzitě v Praze
jmenování mimořádného profesora Dr. Franze Slavíka řádným profesorem mineralogie na
české univerzitě v Praze
jmenování soukromého docenta Dr. Ludomira rytíře von Sawickiho mimořádným profesorem
geografie na univerzitě v Krakově
povolení mimořádnému profesoru matematiky na univerzitě v Černovci Dr. Hansi Hahnovi
k odchodu z místa
5 Prag Phil Svoboda
Č. 14388/1891
31 listů
žádosti soukromého docenta Dr. Heinricha Svobody o subvence
žádost soukromého docenta starých dějin Dr. Heinricha Svobody o jmenování mimořádným
profesorem téhož oboru na německé univerzitě v Praze
Č. 206/1884
9 listů
zpráva místodržitele Dolních Rakous o morálních a politických postojích žadatele o habilitaci
Dr. Heinricha Swobody
žádost děkanátu filozofické fakulty německé univerzity v Praze o potvrzení habiliotace Dr.
Heinricha Swobody
5 Prag Phil Schohay
Č. 8987/1849
6 listů
žádost suplujícího profesora klasické literatury, filologie a estetiky na filozofické fakultě v
Praze Dr. Franze Schohaye o propůjčení soukromé docentury v oboru klasická literatura
s dodatečnou habilitací
5 Prag Phil Schleicher
Č. 2263/1850
4 listy

informace o povolání soukromého docenta filologie na univerzitě v Bonnu Dr. A. Schleichera
na univerzitu do Prahy
informace o povolání Dr. Emanuela Hoffmanna z Nisy ve Slezsku na univerzitu v Grazu
Č. 5679/1883
57 listů
jmenování mimořádného profesora na pražské univerzitě Dr. Augusta Schleichera řádným
profesorem německé a srovnávací jazykovědy
návrh ministerstva kultu a vyučování na změny v učebních odvětvích a dále v zařazení a
nástupu mnoha profesorů na filozofické fakultě pražské univerzity
oznámení o úmrtí profesora fakulty v oboru přírodních dějin Dr. Karla Bořivoje Presla
žádost mimořádného profesora Hermanna svob. p. von Leonardi o přiznání platu
žádost profesora Dr. Matzky o souhlas se středním platovým stupněm
žádost mimořádného profesora české archeologie o stanovení platu
Č. 6306/1857
8 listů
žádost o uvolnění řádného profesora německé a srovnávací jazykovědy a sánskrtu na pražské
univerzitě Dr. Augusta Schleichera ze státní služby v souvislosti s jeho odchodem na
univerzitu v Jeně
5 Prag Phil Schmarda
Č. 10704/1852
40 listů
přidělení katedry zoologie na pražské univerzitě profesoru na univerzitě v Grazu Dr. Ludwigu
Schmardovi
jmenování Dr.medicíny Franze Nickerla řádným profesorem zoologie na univerzitě v Grazu
návrh na obsazení katedry zoologie na pražské univerzitě profesorem přírodních dějin na
univerzitě v Grazu Dr. Ludwigem Schmardou
žádost MUDr. Franze Nickerla, suplenta přírodních dějin na technickém institutu v Praze o
propůjčení katedry zoologie na univerzitě v Praze
žádost asistenta filologické katedry Dr. Johanna Czermaka o propůjčení katedry zoologie na
pražské univerzitě
informace děkanátu filozofické fakulty pražské univerzity o předání přírodně historického
muzea Dr. Benedictu Kopezkymu a do působnosti profesora Dr. Ludwiga Schmardy
5 Prag Phil Schmidt
Č. 309/1855
8 listů
žádost o schválení habilitace Dr. Oscara Schmidta soukromým docentem zoologie a
srovnávací anatomie na filozofické fakultě pražské univerzity
Č. 11914/1854
4 listy
žádost jenského profesora Dr. Oskara Schmidta o soukromou docenturu v oboru zoologie a
srovnávací anatomie
Č. 8375/1854

2 listy
informace o politických postojích mimořádného profesora na univerzitě v Jeně Oskara
Schmidta
5 Prag Phil Schubert Friedrich
Č. 21517/1883
1 list
odkaz na propůjčení titulu mimořádného profesora gymnaziálnímu profesoru a soukromému
docentu Dr. Friedrichu Schubertovi
orig. viz 5 Prag Phil Holzinger
Č. 1701/1878
7 listů
žádost Dr. Friedricha Schuberta o potvrzení jeho habilitace soukromým docentem klasické
filologie – přiložen životopis
5 Prag Phil Schubert Richard
Č. 2269/1886
22 listů
rekurs soukromého docenta na univerzitě v Lipsku Dr. Richarda rytíře Schuberta von Soldern
proti rozhodnutí profesorského kolegia německé filozofické fakulty o odložení jeho žádosti o
připuštění k soukromé docentuře filozofie na německé univerzitě v Praze
vyjádření děkanátu k podanému rekursu
5 Prag Phil Schultz
Č. 13344/1882
4 listy
informace profesora na univerzitě v Praze Dr. Alwina Schultze o jeho přestěhování
z Vratislavi do Prahy a zároveň prosba o bezcelní převezení jeho věcí
Č. 6625/1882
20 listů
jmenování mimořádného profesora na univerzitě ve Vratislavi Dr. Alwina Schultze řádným
profesorem dějin umění na německé univerzitě v Praze se všemi požitky
návrh děkanátu filozofické fakulty na obsazení katedry dějin umění
5 Prag Phil Stein
Č. 17747/1877
12 listů
propůjčení Řádu železné koruny III. třídy univerzitnímu profesoru Dr. Friedrichu Steinovi
z Prahy
Č. 10091/1873
14 listů
žádost univerzitního profesora Dr. Friedricha Steina o příplatek k platu a započtení jeho
služebních let

souhlas s příplatkem 850 zlatých k penzi univerzitního profesora a vládního rady Dr.
Friedricha Steina z Prahy
Č. 3341/1855
16 listů
žádost o jmenování Dr. Friedricha Steina řádným profesorem zoologie na pražské univerzitě
v souvislosti s odchodem Dr. Ludwiga Schmardy
jmenování profesora Dr. Friedricha Steina řádným profesorem zoologie na univerzitě v Praze
– přiložen přehled publikační činnosti
5 Prag Phil Studnička
(spis chybí)
5 Prag Phil Stumpf
Č. 5872/1879
5 listů
jmenování řádného profesora filozofie na univerzitě ve Würzburgu Dr. Carla Stumpfa řádným
profesorem téhož oboru na pražské univerzitě
Č. 6471/1879
4 listy
žádost profesora Dr. Carla Stumpfa o upřesnění podmínek jeho nastupu na pražskou
univerzitu
Č. 8402/1879
14 listů
žádost o obsazení katedry filozofie na univerzitě v Praze – zde zmiňováni hlavně profesor
Brentano a profesor Stumpf
žádost profesora filozofie v Praze Dr. Karla Stumpfa o uznání nároku na penzi
Č. 19015/1884
10 listů
žádost řádného profesora na německé univerzitě v Praze Dr. Carla Stumpfa o propuštění
z rakouské státní služby v souvislosti s jeho povoláním na univerzitu v Halle a její kladné
vyřízení
5 Prag Phil Steinherz
Č. 10861/1915
11 listů
personální záležitosti univerzit a evangelické vrchní církevní rady:
jmenování řádného profesora pomocných věd historických na německé univerzitě v Praze Dr.
Samuela Steinherze řádným profesorem rakouských dějin,
jmenování mimořádného profesora Dr. Hanse Uebersbergera řádným profesorem dějin
východní Evropy na univerzitě ve Vídni,
povolení k odchodu ze služby řádnému profesoru románské filologie na univerzitě ve Vídni,
dvornímu radovi Dr. Wilhelmu Mayer-Lübkemu,

jmenování tajemníka vrchní církevní rady I. kategorie Dr. Friedricha Nešpora světským radou
H.B. při evangelické vrchní církevní radě
Č. 4989/1901
33 listů
jmenování soukromého docenta na univerzitě ve Vídni Dr. Samuela Steinherze mimořádným
profesorem pomocných věd historických na německé univerzitě v Praze,
jmenování soukromého docenta, profesora na reálném gymnáziu v Černovci Dr. Raimunda
Kaindla mimořádným profesorem rakouských dějin na univerzitě v Černovci
žádost o obsazení katedry rakouských dějin na univerzitě v Černovci
informace o postojích a smýšlení Dr. Raimunda Kaindla
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5 Prag Phil Tomek
Č. 2510/1854
8 listů
potvrzení definitivy mimořádného profesora rakouských dějin na pražské univerzitě Wenzla
Wladiwoje Tomka
Č. 9701/1850
13 listů
jmenování člena k. společnosti nauk v Praze Wenzla Wladiwoje Tomka mimořádným
profesorem rakouských dějin na pražské univerzitě
žádost profesora Tomka o udělení volna v prvním pololetí školního roku 1850/51
v souvislosti se studiem ve Vídni
5 Prag Phil Tumlíř
Č. 7344/1882
14 listů
žádost o habilitaci asistenta fyzikálního institutu univerzity v Praze Dr. Ottokara Tumlíře
soukromým docentem fyziky na univerzitě v Praze – přiložen životopis a obsah přednášky
hlášení o politických a morálních postojích habilitanta Dr. Ottokara Tumlíře
5 Prag Phil Tupetz
Č. 1878/1884
8 listů
žádost děkanátu německé filozofické fakulty o potvrzení závěru profesorského kolegia o
jmenování profesora německého učitelského ústavu v Praze soukromým docentem nových
německých dějin – přiložen životopis a program přednášek
5 Prag Phil Tyrš
Č. 23523/1883
20 listů

žádost soukromého docenta Dr. Miroslava Tyrše o jmenování mimořádným profesorem dějin
umění na české univerzitě v Praze
jmenování Dr. Miroslava Tyrše mimořádným profesorem dějin umění na české univerzitě
v Praze a stanovení jeho platu
stanovisko ministerstva financí
Č. 18773/1882
12 listů
žádost české filozofické fakulty v Praze o potvrzení usnesení na jmenování Dr. Miroslava
Tyrše soukromým docentem výtvarného umění – přiložen životopis a program přednášek
5 Prag Phil Velenovsky
Č. 4862/1885
10 listů
žádost české filozofické fakulty v Praze o souhlas s habilitací Dr. Josefa Velenovského
soukromým docentem v oboru fytopatologie – přiložen životopis a přehled přednášek
5 Prag Phil Vietz
Č. 3300/1864
11 listů
žádost profesora dějin na pražské univerzitě Dr. Karla Vietze o zvýšení platu formou
osobního příplatku
souhlas s navýšením platu Dr. Karla Vietze
stanovisko ministerstva financí
5 Prag Phil Vrba
Č. 335/1882
1 list
odkaz na umístění profesora Dr. Carla Vrby na českou filozofickou fakultu
(spis není)
5 Prag Phil Volkmann
Č. 587/1861
1 list
odkaz na jmenování mimořádného profesora Dr. Wilhelma Volkmanna řádným profesorem
viz orig. 4 Phil Zimmermann
Č. 1933/1860
10 listů
žádost a potvrzení definitivy mimořádného profesora teoretické a praktické filologie na
pražské univerzitě Dr. Wilhelma Volkmanna
Č. 17407/1856
16 listů
žádost a jmenování soukromého docenta filologie a estetiky na pražské univerzitě Dr.
Wilhelma Volkmanna mimořádným profesorem filologie na této vysoké škole

Č. 10010/1856
2 listy
žádost o rozšíření docentury soukromého docenta psychologie a estetiky Dr. Wilhelma
Volkmanna o teoretickou a praktickou filologii
Č. 10644/1850
6 listů
české místodržitelství předkládá habilitaci soukromého docenta estetiky Dr. Wilhelma
Volkmanna v souvislosti s umožněním mu konat přednáška o psychologii
5 Prag Phil Wagner
Č. 9361/1915
14 listů
záležitosti vysokých škol a jedné střední školy:
jmenování řádného univerzitního profesora ve funkci mimořádného profesora na univerzitě
v Grazu Dr. Franze rytíře Wagnera von Kremsthal řádným profesorem zoologie na německé
univerzitě v Praze
propůjčení titulu řádného univerzitního profesora mimořádnému profesoru zoologie na
univerzitě v Innsbrucku Dr. Karlu von Dallatorre,
jmenování vrchního inženýra strojírenské akciové společnosti Breitfeld, Daněk & Co. Josefa
Zvoníčka z Karlína řádným profesorem strojírenství na české vysoké technické škole v Brně,
propůjčení Rytířského kříže Řádu Františka Josefa profesoru na reálné škole Františka Josefa
ve Vídni Karlu Queissovi
5 Prag Phil Weber
Č. 19826/1900
29 listů
žádost o obsazení řádné katedry historie na německé univerzitě v Praze – zde zmiňováni
především profesor novověkých obecných dějin Dr. Ottokar Weber a profesor středověkých a
novověkých dějin na univerzitě ve Vídni Dr. Alfred Francis Přibram
hlášení o politických a morálních postojích mimořádného profesora na německé pražské
univerzitě Dr. Ottokara Webera
hlášení o politických a morálních postojích mimořádného profesora na vídeňské univerzitě
PhDr. Alfreda Francise Přibrama
jmenování mimořádného profesora Dr. Ottokasra Webera řádným profesorem obecných
novověkých dějin na německé univerzitě v Praze
propůjčení titulu řádného univerzitního profesora mimořádnému profesoru středověkých a
novověkých dějin na univerzitě ve Vídni Dr. Alfredu Francisi Přibramovi
Č. 17245/1887
9 listů
děkanát filozofické fakulty německé univerzity v Praze předkládá habilitaci Dr. Ottokara
Webera k potvrzení – přiložen životopis a seznam přednášek
informace o politických a morálních postojích Dr. Ottokara Webera
5 Prag Phil Weineck

Č. 16372/1885
15 listů
žádosti o navýšení platu jmenovanému řádnému profesoru astronomie na německé univerzitě
v Praze a řediteli hvězdárny téže univerzity Dr. Ladislavu Weinekovi
Č. 13526/1883
19 listů
žádost profesorského kolegia filozofické fakulty o obsazení katedry teoretické a praktické
astronomie
hlášení policejního ředitelství v Drážďanech o Dr. Weinekovi
informace o politických a morálních postojích Dr. Ladislava Weineka
jmenování observátora soukromé hvězdárny v Drážďanech Dr. Ladislava Weineka řádným
profesorem astronomie na německé univerzitě v Praze a ředitelem hvězdárny téže univerzity
5 Prag Phil Weiss
Č. 15091/1873
10 listů
souhlas s navýšením platu řádného univerzitního profesora v Praze Dr. Adolfa Weisse a
zároveň udělení titulu vládního rady
Č. 146/1871
11 listů
žádost filozofického profesorského kolegia v Praze o zřízení katedry fyziologické botaniky a
její obsazení profesorem Dr. Adolfem Weissem ze Lvova
jmenování řádného profesora botaniky na univerzitě ve Lvově Dr. Adolfa Weisse řádným
profesorem rostlinné fyziologie na pražské vysoké škole
5 Prag Phil Wessely
Č. 6079/1849
10 listů
jmenování docenta Dr. Wolfganga Wesselyho mimořádným profesorem hebrejského a
rabínského jazyka a literatury na pražské univerzitě se stanovením platu
5 Prag Phil Wettsstein
Č. 19416/1892
15 listů
jmenování soukromého docenta adjunkta botanické zahrady univerzity ve Vídni Dr. Richarda
rytíře Wettsteina von Westersheim řádným profesorem botaniky na německé univerzitě
v Praze se všemi systemizovanými požitky
5 Prag Phil Weyr Eduard
Č. 5179/1876
2 listy
žádost o děkanátu o povolení nástupu mimořádného profesora matematiky na českém
polytechnickém institutu v Praze Dr. Eduarda Weyera jako soukromého docenta geometrie na
filozofické fakultě univerzity v Praze

Č. 7938/1876
6 listů
profesorské kolegium filozofické fakulty pražské univerzity předkládá podklady v souvislosti
s habilitací profesora Eduarda Weyera v oboru geometrie
5 Prag Phil Weyr Emil
Č. 10714/1868
4 listy
přímluva filozofického profesorského kolegia k žádosti asistenta na německé polytechnice v
Praze Emila Weyra o dispens vysokoškolského studia k habilitaci soukromým docentem
geometrie na filozofické fakultě a zároveň k žádosti o uznání titulu doktora z lipské univerzity
Č. 4005/1870
6 listů
místodržitel předkládá habilitační akt kandidáta soukromé docentury Emila Weyra k získání
venia legendi jako soukromého docenta geometrie na filozofické fakultě
Č. 1349/1875
10 listů
žádost soukromého docenta Dr. Emila Weyra o propůjčení roční remunerace za přednášky na
pražské univerzitě od roku 1870
5 Prag Phil Willigk
Č.14659/1868
přímluva profesorského kolegia filozofické fakulty v souvislostí s habilitací učitele chemie na
pražské německé vyšší reálné škole Dr. Erweina Willigka soukromým docentem na pražské
univerzitě
Č. 795/1861
5 listů
vyjádření ředitelství německé vyšší reálné školy v Praze k habilitaci učitele Dr. Ervina
Willigka soukromým docentem chemie na univerzitě v Praze
Č. 10188/1859
4 listy
žádost učitele chemie na pražské německé vyšší reálné škole Dr. Erwina Willigka o habilitaci
soukromým docentem na pražské univerzitě
Č. 8788/1869
1 list
odkaz na propůjčení titulu a hodnosti mimořádného univerzitního profesora chemie Dr.
Erweinu Willigkovi
viz orig. 29 A Univ. Prof. Titel Willigk
5 Prag Phil Willkomm
Č. 11584/1873

5 listů
jmenování univerzitního profesora v Dorpatu Dr. Moricze Willkomma řádným profesorem
systematické botaniky a ředitelem botanické zahrady na pražské univerzitě se stanovením
výše platu
Č. 6365/84
18 listů
souhlas s úpravou příplatku za aktivitu řádných profesoru na pražské německé univerzitě Dr.
Morize Willkomma Dr. Eduarda Linnemanna
Č. 13755/1892
43 listů
žádost děkanátu filozofické fakulty pražské univerzity na obsazení katedry systematické
botaniky a místa ředitele botanické zahrady po Dr. Willkommovi, který odešel do penze, zde
uváděna hlavně jména Dr. Günther rytíř Beck von Managetta, kustod botanického oddělení
přírodně historického muzea ve Vídni a soukromý docent vídeňské univerzity (přiložen
životopis, seznam publikací a přednášek), Dr. Richard rytíř Wettstein von Westersheim,
adjunkt botanické zahrady ve Vídni a soukromý docent vídeňské univerzity (přiložen
životopis a soupis publikací a přednášek), Dr. Victor Schiffner, asistent katedry systematické
botaniky a botanické zahrady v Praze a soukromý docent (přiložen životopis a přehled spisů a
přednášek
5 Prag Phil Wocel
Č. 1098/1850
26 listů
jmenování člena královské české společnosti nauk Johanna Erasma Wocela mimořádným
profesorem české archeologie a dějin umění na pražské vysoké škole (přiložen životopis a
program přednášek)
Č. 5574/1862
21 listů
jmenování mimořádného profesora na filozofické fakultě pražské univerzity Erasma Wocela
řádným profesorem téže fakulty se stanovením platu
5 Prag Phil Woltmann
Č. 12970/1878
8 listů
souhlas s uvolněním řádného profesora dějin umění na univerzitě v Praze Dr. Alfreda
Woltmanna ze státní služby v souvislosti s jeho nástupem na univerzitu ve Strassburgu
Č. 10612/1878
4 listy
oznámení profesora Woltmanna o jeho povolání na univerzitu ve Strassburgu
Č. 8503/1873
4 listy
oznámení profesora Woltmanna z Karlsruhe o přijetí povolání na univerzitu v Praze

Č. 7065/1873
10 listů
oznámení o povolání profesora dějin umění na polytechnice v Karlsruhe Dr. Alfreda
Woltmanna na univerzitu v Praze
5 Prag Phil Zepharowich
Č. 2156/1864
21 listů
jmenování profesora mineralogie na univerzitě v Grazu Dr. Viktora rytíře von Zepharovich
profesorem téhož oboru na pražské univerzitě
současně jmenován profesor téhož oboru na vídeňské univerzitě Dr. Karl Peters profesorem
mineralogie a geologie na univerzitě v Grazu
5 Prag Phil Zimmermann
Č. 17361/1854
4 listy
oznámení ministerstva kultu a vyučování v souvislosti se schválením definitivy profesora Dr.
Roberta Zimmermanna v oboru filozofie
5 Prag Phil Zubaty
Č. 15120/1885
7 listů
hlášení o politických a morálních postojích habilitanta Dr. Josefa Zubatého
profesorské kolegium české filozofické fakulty předkládá k potvrzení habilitaci Dr. Roberta
Zubatého soukromým docentem v oboru staroindické filologie a srovnávací jazykovědy

/: ve fasciklu jsou pak dále dvě složky věnované problematice adjunktů a asistentů :/
Jako poslední je ve složce Asistenti uložen spis s číslem 45361/1911, který se týká záležitostí
univerzitních učitel, popřípadě penzionování profesorů na ústavu pro porodní báby v Zara a
vyznamenání:
jmenování řádného univerzitního profesora, kustoda Dr. Wenzla Tilleho řádným profesorem
srovnávacích literárních dějin na české univerzitě v Praze se všemi požitky,
souhlas s čerpáním požitků mimořádnému profesoru patologické anatomie na univerzitě ve
Vídni Dr. Oskaru Stoerkovi,
souhlas s odchodem na odpočinek profesora porodního ústavu v Zara Dr. Nikolause svob. p.
Tallicha von der Tulpe na jeho žádost,
propůjčení stříbrného Záslužného kříže pomocné síle univerzitní knihovny v Grazu Michaelu
Jasbinschegovi
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5 Prag Med Aeby
Č. 16754/1884
26 listů
žádost o obsazení katedry anatomie na lékařské fakultě německé univerzity v Praze
jmenování řádného profesora anatomie na univerzitě v Bernu Dr. Christopha Aebyho řádným
profesorem anatomie na německé univerzitě v Praze
5 Prag Med Altschul
Č. 9487/1850
10 listů
oznámení místodržitele o kolokviu ohledně habilitace Dr. Hofrichtera a Dr. Altschula docenty
homeopatie na pražské univerzitě
5 Prag Med Arlt
Č. 8863/1853
12 listů
potvrzení profesora očního lékařství na univerzitě v Praze Dr. Ferdinanda Arlta a uvolnění
profesora 2. lékařské kliniky téže univerzity Dr. Josefa Hamerníka
Č. 6331/1849
29 listů
žádost o obsazení katedry očního lékařství na univerzitě v Praze
přidělení katedry očního lékařství pražské univerzity Dr. Ferdinandu Arltovi
tabulky s daty o uchazečích o katedru očního lékařství: Josef Pilz, Josef Hasner, Lorenz
Rigler, Ferdinand Arlt, Karl Blodig, Ignaz Hawranek
5 Prag Med Bandl
Č. 2936/1887
1 list
odkaz na informace o zřeknutí se Dr. Ludwiga Bandla katedry porodnictví a gynekologie
viz orig. 5 Prag Medicin Schanta
Č. 17081/1886
23 listů
jmenování mimořádného profesora na vídeňské univerzitě Dr. Ludwiga Bandla řádným
profesorem porodnictví a gynekologie na německé univerzitě v Praze
5 Prag Med Bail
Č. 43561/1912
13 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Oskara Baila řádným profesorem hygieny na německé
univerzitě v Praze se všemi požitky
jmenování mimořádného profesora na univerzitě ve Vídni Dr. Heinricha Albrechta řádným
profesorem patologické anatomie na univerzitě v Grazu se všemi požitky

propůjčení titulu řádného univerzitního profesora mimořádnému profesoru stomatologie na
české univerzitě v Praze Dr. Eduardu Nesselovi
5 Prag Med Bastyř
Č. 16970/1884
10 listů
žádost o habilitaci Dr. Morize Baštýře soukromým docentem v oboru stomatologie na
lékařské fakultě české univerzity v Praze (přiložen životopis a seznam přednášek, též
informace o jeho politických a morálních postojích)
5 Prag Med Bayer
Č. 6591/1885
6 listů
zpráva děkanátu lékařské fakulty německé univerzity v Praze o habilitaci Dr. Carla Bayera
soukromým docentem chirurgie na lékařské fakultě německé univerzity
5 Prag Med Bellot
Č. 500/1874
7 listů
děkanát lékařské fakulty v Praze předkládá habilitaci Dr. Emila Bellota soukromým docentem
speciální patologie a terapie
Č. 3997/1874
4 listy
hodnocení práce Dr. Emila Bellota o Tuberculosis peritonei
5 Prag Med Biedermann
Č. 14389/1884
12 listů
jmenování soukromého docenta Dr. Wilhelma Biedermanna mimořádným profesorem
fyziologie na německé univerzitě v Praze
Č. 6314/1880
6 listů
žádost děkanátu lékařské fakulty pražské univerzity o potvrzení nástupu Dr. Wilhelma
Biedermanna jako soukromého docenta fyziologie na tuto fakultu (přiložen životopis)
5 Prag Med Blažina
Č. 9326/1879
14 listů
souhlas s odchodem řádného univerzitního profesora Dr. Josefa Blažiny do trvalého důchodu
při zachování výše jeho dosavadního platu
Č. 3233/1858
27 listů

propůjčení katedry speciální chirurgické patologie, chirurgickou kliniku jakož i s tím spojené
místo primaře profesoru stejnojmenné katedry na chirurgickém učebním ústavu Dr. Johannu
Blažinovi
Č. 2380/1848
7 listů
žádost Dr. Blažiny o povolení konat přednášky ze speciální patologie
5 Prag Med Bochdalek
Č. 5169/1858
20 listů
souhlas se zvýšením platu profesora deskriptivní, topografické a komparativní anatomie na
pražské vysoké škole Dr. Vincenze Bochdalka
5 Prag Med Breisky
Č. 1710/1882
5 listů
dotaz ohledně rozhodnutí profesora Breiskyho o nabídce nástupu na univerzitu ve Vratislavi
Č. 8671/1874
21 listů
žádost o obsazení druhé katedry porodnictví na pražské univerzitě
povolení zřídit druhou katedru porodnictví pro lékaře na pražské univerzitě a souhlas
s nástupem profesora Dr. Augusta Breiskyho z Bernu jako definitivního řádného profesora
této katedry s určením výše jeho platu
Č. 7794/1865
12 listů
žádost Dr. Augusta Breiskyho o habilitaci docentem porodnictví na pražské univerzitě
5 Prag Med Chiari
Č. 12560/1883
13 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Hanse Chiariho řádným profesorem patologické
anatomie na německé univerzitě v Praze se všemi požitky
Č. 8648/1882
15 listů
jmenování mimořádného soukromého docenta na univerzitě ve Vídni Dr. Hanse Chiariho
mimořádným profesorem patologické anatomie na univerzitě v Praze
5 Prag Med Chodounsky
Č. 3142/1884
8 listů
žádost Dr. Karla Chodounského o habilitaci soukromým docentem klimatologie a
balneoterapie na české lékařské fakultě

5 Prag Med Czarda
Č. 23751/1884
6 listů
žádost Dr. Georga Czardy o prodloužení soukromé docentury v oboru nemoci uší a nosní
dutiny na lékařské fakultě české univerzity v Praze
5 Prag Med Czejka
Č. 3815/1860 a 16355/1859
5 listů + 4 listy
zpráva lékařského profesorského kolegia o předání přednášek o syfilidě mimořádnému
profesoru a primáři oddělení kožních nemocí Dr. Josephu Czejkovi
Č. 8358/1851
15 listů
jmenování soukromého docenta Dr. Czejky a Dr. Waltera mimořádným profesorem
Č. 3267/1850
12 listů
žádost docenta Dr. Čejky o zřízení zvláštního oddělení pro pacienty s kožními chorobami při
pražské všeobecné nemocnici
5 Prag Med Czermak
Č. 3167/1854
6 listů
žádost lékařského profesorského kolegia v Praze kvůli habilitaci asistenta fyziologického
institutu Dr. Joh. Czermaka soukromým docentem mikroskopické anatomie a vybraných
kapitol fyziologie
Č. 13867/1853
6 listů
žádost Dr. Czermaka, asistenta na fyziologickém institutu v Praze o povolení habilitace
soukromým docentem v oboru mikroskopické anatomie a vybraných kapitol fyziologie na
lékařské fakultě v Praze
5 Prag Med Dalla Rosa
Č. 14876/1884
8 listů
žádost o habilitaci Dr. Luigi Dalla Rosy soukromým docentem v oboru obecná anatomie
člověka (připojen životopis)
5 Prag Med Deyl
Č. 4191/1887
6 listů

žádost Dr. Johanna Deyla o habilitaci soukromým docentem očního lékařství (přiložen
životopis
5 Prag Med Dressler
Č. 4740/1867
9 listů
žádost o habilitaci Dr. Wenzla Dresslera soukromým docentem speciální patologie a terapie
na pražské univerzitě (přiložen životopis a seznam přednášek)
5 Prag Med Eiselt
Č. 17798/1881
1 list
odkaz na nepronesené přednášky profesora Eiselta v souvislosti se získáním venia legendi na
lékařské fakultě
viz orig. 14 Rigorosen Medic Böhmen
Č. 11428/1881
15 listů
jmenování mimořádného profesora Dr. Theophila Eiselta řádným profesorem první lékařské
katedry a kliniky na univerzitě v Praze
jmenování mimořádného profesora Dr. Alfreda Přibrama řádným profesorem a předsedou
třetí lékařské kliniky na téže univerzitě
Č. 711/1872
7 listů
žádost mimořádného profesora Dr. Theofila Eiselta o řádnou profesuru
Č. 10417/1871
8 listů
souhlas s definitivou mimořádného profesora kliniky pro plicní onemocnění na univerzitě
v Praze Dr. Theofila Eiselta
Č. 11129/1870
22 listů
žádost a souhlas s přiznáním platu mimořádnému profesoru sifilidologie a dermatologie na
pražské univerzitě Dr. Wilhelma Peterse
žádost a souhlas s přiznáním platu mimořádnému profesoru kliniky plicních onemocnění
pražské lékařské fakulty Dr. Theofilu Eiseltovi
Č. 3161/1866
15 listů
jmenování soukromého docenta Dr. Theophila Eiselta mimořádným profesorem na klinice
plicních onemocnění
jmenování soukromého docenta Dr. Josefa Kaulicha mimořádným profesorem speciální
patologie a terapie
jmenování soukromého docenta Dr. Johanna Steinera mimořádným profesorem dětského
lékařství v dětské nemocnici Františka Josefa v Praze
u všech se stanovením platu

Č. 352/1861
6 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Theophila Eiselta soukromým docentem speciální patologie
na pražské lékařské fakultě
5 Prag Med Engel
Č. 11683/1854
4 listy
přípis armádního vrchního velitelství o jmenování profesora patologické anatomie na pražské
univerzitě Dr. Josefa Engela a profesora porodnictví na téže škole Dr. Johanna Chiariho
profesory na obnovené lékařské chirurgické Josefově akademii, prvního v oboru deskriptivní
anatomie člověka, druhého v oboru praktického porodnictví
Č. 3846/372
4 listy
informace o penzijních nárocích profesora patologické anatomie na univerzitě v Praze Dr.
Josefa Engela
Č. 4261/1849
22 listů
žádost o obsazení patologicko-anatomické katedry pražské vysoké školy
povolání profesora anatomie a fyziologie v Zürchu Dr. Josepha Engela na katedru patologické
anatomie na univerzitě v Praze se stanovením platu
5 Prag Med Eppinger
Č. 3633/1881
12 listů
souhlas se zvýšením platu mimořádného profesora patologické anatomie a prvního asistenta
na patologicko-anatomickém institutu univerzity v Praze Dr. Hanse Eppingera
Č. 3525/1882
1 list
odkaz na definitivu profesora Dr. Hanse Eppingera
viz orig. 5 Prag Medicin Přibram
Č. 17150/1877
7 listů
žádost mimořádného profesora patologické anatomie na pražské univerzitě o zvýšení platu
event. o subvenci z dispozičního fondu
Č. 7970/1875
14 listů
jmenování soukromého docenta a asistenta na pražské univerzitě Dr. Hanse Eppingera
mimořádným profesorem patologické anatomie na téže univerzitě
Č. 12844/1872
6 listů

žádost asistenta patologické anatomie Dr. Hanse Eppingera o habilitaci soukromým
docentem téhož oboru
5 Prag Med Epstein
Č. 4666/1887
12 listů
žádost a potvrzení definitivy mimořádného profesora dětského lékařství na německé
univerzitě v Praze Dr. Aloise Epsteina
Č. 25767/1886
11 listů
žádost a souhlas s přiznáním platu mimořádnému profesoru dětského lékařství na německé
univerzitě v Praze Dr. Aloisi Epsteinovi
Č. 322/1884
10 listů
jmenování primáře zemského nalezince v Praze a soukromého docenta na německé univerzitě
v Praze Dr. Aloise Epsteina mimořádným profesorem dětského lékařství na německé
univerzitě
Č. 1014/1880
6 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Aloise Epsteina soukromým docentem dětského lékařství na
lékařské fakultě univerzity v Praze (přiložen životopis)
5 Prag Med Finger
Č. 945/1855
4 listy
žádost o předání polikliniky Dr. Hally soukromému docentu Dr. Josefu Fingerovi
Č. 11315/1852
5 listů
žádost Dr. Josefa Fingera o pokračování v přednáškách o ženských nemocech jako soukromý
docent klinické propedeutiky
Č. 6562/1852
5 listů
žádost Dr. Josefa Fingera o habilitaci soukromým docentem v oboru ženských nemocí
5 Prag Med Fischel Jakob
Č. 12166/1885
11 listů
souhlas s odchodem do penze mimořádného profesora psychiatrie na německé univerzitě
v Praze Dr. Jakoba Fischela při zachování jeho platu
Č. 15277/1873
13 listů

jmenování ředitele blázince a soukromého docenta Dr. Jakoba Fischela mimořádným
profesorem psychiatrie na univerzitě v Praze
Č. 5564/1870
4 listy
žádost o rehabilitaci ředitele zemského blázince Dr. Jakoba Fischela jako soukromého
docenta psychiatrie
Č. 11453/1858
6 listů
zpráva o zřeknutí se docentury soukromého docenta Dr. Fischela z materielních důvodů
Č. 6689/1851
7 listů
žádost Dr. Jakoba Fischela o přijetí mezi soukromé docentů s prominutím habilitace
5 Prag Med Fischl Josef
Č. 9160/1883
14 listů
propůjčení titulu mimořádného univerzitního profesora soukromému docentu lékařské
fakulty německé univerzity v Praze Dr. Josefu Fischlovi
Č. 1710/1875
7 listů
žádost Dr. Josefa Fischla o habilitaci soukromým docentem speciální patologie na pražské
univerzitě
5 Prag Med Fischel Wilhelm
Č. 7731/1885
6 listů
žádost soukromého docenta porodnictví Dr. Wilhelma Fischela o rozšíření jeho venia legendi
na oblast gynekologie
Č. 1502/1883
10 listů
žádost o habilitaci prvního asistenta na 2. porodnické klinice univerzity v Praze o habilitaci
soukromým docentem porodnictví a gynekologie ( přiložen životopis)
5 Prag Med Fleming
Č. 3050/1876
11 listů
žádost a souhlas s propuštěním mimořádného profesora histologie a vývojových dějin na
univerzitě v Praze Dr. Waltra Fleminga z rakouské státní služby v souvislosti s jeho
povoláním na univerzitu v Kielu
Č. 11271/1873
4 listy

informace o složení přísahy Dr. Waltra Fleminga, který byl jmenován mimořádným
profesorem histologie a vývojových dějin na pražské univerzitě
Č. 9882/1873
7 listů
jmenování asistenta katedry anatomie a soukromého docenta na pražské univerzitě Dr. Waltra
Fleminga mimořádným profesorem histologie a vývojových dějin na univerzitě v Praze se
stanovením platu
Č. 11200/1872
11 listů
souhlas s nástupem Dr. Waltra Fleminga na místo soukromého docenta histologie a
vývojových dějin na univerzitě v Praze (přiložen životopis)
5 Prag Med Frey
Č. 19745/1895
12 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Rudolfa von Freye soukromým docentem obecné a speciální
chirurgie na lékařské fakultě německé univerzity v Praze (přiložen životopis a program
přednášek)
5 Prag Med Fritsch
Č. 5795/1863
6 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Antona Fritsche soukromým docentem srovnávací anatomie
a fyziologie na lékařské fakultě v Praze
Č. 2974/1863
6 listů
žádost asistenta při katedře fyziologie Dr. Antona Fritsche o habilitaci soukromým docentem
srovnávací anatomie a fyziologie
5 Prag Med Ganghofner
Č. 7075/1887
26 listů
jmenování mimořádného univerzitního profesora Dr. Friedricha Ganghofnera mimořádným
profesorem dětského lékařství na německé univerzitě v Praze s ponecháním jeho dosavadních
požitků
spolu jmenování soukromého docenta Dr. Rudolfa rytíře Jaksche von Wartenhorst
mimořádným profesorem téhož oboru na univerzitě v Grazu a soukromého docenta s titulem
mimořádného profesora na univerzitě ve Vídni Dr. Aloise Montiho mimořádným profesorem
dětského lékařství na téže univerzitě
Č. 11767/1886
16 listů

souhlas s definitivou mimořádného profesora chirurgie Dr. Karla Weila a mimořádného
profesora speciální patologie a terapie Dr. Friedricha Ganghofnera na německé univerzitě
v Praze
Č. 19430/1882
12 listů
udělení platu mimořádnému univerzitnímu profesoru a přednostovi poliklinického institutu
v Praze Dr. Friedrichu Ganghofnerovi
Č. 10545/1882
odkaz na jmenování soukromého docenta speciální patologie a terapie Dr. Friedricha
Ganghofnera mimořádným profesorem
viz orig. 5 Prag Medic Kahler
Č. 10274/1876
6 listů
žádost Dr. Friedricha Ganghofnera o habilitaci soukromým docentem vnitřní patologie a
terapie na pražské univerzitě (přiložen životopis)
5 Prag Med Greger
Č. 10512/1859
6 listů
předložení spisů ohledně habilitace Dr. Eduarda Gregera soukromým docentem lékařské
fyziky
5 Prag Med Güntner
Č. 9619/1857
10 listů
potvrzení definitivy mimořádného profesora soudního lékařství Dr. Franze Güntnera na
pražské univerzitě
Č. 892/1855
6 listů
žádost asistenta chirurgické kliniky Dr. Wenzla Güntnera o docenturu v oboru teoretické
chirurgie s prominutím habilitace
5 Prag Med Gussenbauer
Č. 14111/1882
2 listy
informace o dopisu profesora chirurgie na pražské univerzitě Dr. Gussenbauera v souvislosti
s jeho povoláním na univerzitu ve Würzburgu
Č. 6336/1878
18 listů
žádost o obsazení 2. katedry chirurgie na pražské lékařské fakultě

jmenování řádného profesora na univerzitě v Lüttichu Dr. Karla Gussenbauera řádným
profesorem 2. katedry speciální chirurgické patologie a terapie a chirurgické kliniky na
pražské univerzitě se stanovením jeho platu
5 Prag Med Haas
Č. 3625/1878
5 listů
zpráva českého místodržitelství o morálních a politických postojích habilitanta Dr. Hermanna
Haase (přiložen životopis)
5 Prag Med Habermann
Č. 17809/1886
14 listů
žádost děkanátu lékařské fakulty německé univerzity v Praze o habilitaci Dr. Johanna
Habermanna soukromým docentem ušního lékařství (přiložen životopis)
5 Prag Med Halla
Č. 5468/1885
16 listů
souhlas s odchodem do trvalého důchodu řádného profesora lékařské katedry a kliniky nna
lékařské fakultě pražské německé univerzity, vládního rady Dr. Josefa Hally se zachováním
jeho aktivního platu
Č. 22657/1857
8 listů
potvrzení definitivy profesora speciální lékařské patologie a terapie na pražské univerzitě Dr.
Josepha Hally
Č. 17000/1854
38 listů
žádosti o obsazení 2. katedry speciální lékařské patologie a terapie a kliniky na lékařském
ústavu v Praze
propůjčení 2. katedry speciální lékařské patologie a terapie a také lékařské kliniky v Praze
mimořádnému profesoru na poliklinice Dr. Josephu Hallovi jako řádnému profesorovi
Č. 5365/1850
20 listů
žádost soukromého docenta Dr. Josepha Hally o roční paušál a propůjčení titulu mimořádného
profesora
jmenování přednosty polikliniky v Praze Dr. Josepha Hally mimořádným profesorem
5 Prag Med Hasner
Č. 16844/1859
9 listů
žádost a souhlas s definitivou řádného profesora oční kliniky na pražské univerzitě Dr. Josefa
Hasnera rytíře von Artha

Č. 14707/1856
13 listů
žádost o obsazení místa na oční klinice pražské univerzity
propůjčení řádné profesury očního lékařství na pražské univerzitě s tomu odpovídajícím
platem mimořádnému profesoru téhož oboru Dr. Josefu rytíři von Hasnerovi
Č. 11364/1852
12 listů
propůjčení titulu mimořádného profesora soukromým docentům očního lékařství na pražské
univerzitě Dr. Josefu Rybovi a Dr. Josefu Hasnerovi von Artha
Č. 7695/1849
6 listů
žádost docenta Dr. Josefa Hasnera o povolení konat přednášky o patologicko mikroskopické
anatomii a ušním lékařství
5 Prag Med Heine
Č. 9361/1873
16 listů
žádost o zřízení 2. kliniky a řádné profesury chirurgie na univerzitě v Praze
souhlas se zřízením druhé kliniky chirurgie na univerzitě v Praze a jmenování profesora na
univerzitě v Innsbrucku Dr. Karla Heina řádným profesorem této katedry
5 Prag Med Helly
Č. 6276/1859
6 listů
žádost asistenta pražské porodnické kliniky Dr. Karla von Hellyho o habilitaci soukromým
docentem operačního porodnictví na pražské univerzitě
5 Prag Med Henke
Č. 11719ú1875
8 listů
souhlas s odchodem řádného profesora anatomie na pražské univerzitě Dr. Wilhelma
Henkeho z rakouské státní služby
Č. 8471/1873
6 listů
žádost a souhlas se zvýšením platu řádného profesora anatomie na univerzitě v Praze Dr.
Wilhelma Henkeho
Č. 2086/1872
12 listů
žádost o obsazení katedry anatomie na lékařské fakultě v Praze
souhlas s nástupem profesora anatomie na univerzitě v Rostocku Dr. Wilhelma Henkeho jako
řádného profesora anatomie na univerzitě v Praze se stanovením jeho platu

5 Prag Med Hering
spis chybí
5 Prag Med Herrmann
Č. 13513/1871
14 listů
jmenování soukromého docenta na pražské univerzitě Dr. Augusta Hermanna mimořádným
profesorem chirurgie na téže škole
Č. 12816/1861
3 listy
informace o habilitaci Dr. Augusta Herrmanna v oboru ortopedie soukromým docentem a o
jeho politických a morálních postojích
5 Prag Med Hlava
Č. 23121/1887
16 listů
žádosti a souhlas s definitivou řádného profesora patologické anatomie na české univerzitě
v Praze Dr. Jaroslava Hlavy
Č. 20979/1887
22 listů
žádosti o jmenování a jmenování mimořádného profesora Dr. Jaroslava Hlavy řádným
profesorem patologické anatomie na české univerzitě v Praze
Č. 17705/1884
23 listů
žádosti o jmenování a jmenování soukromého docenta Dr. Jaroslava Hlavy mimořádným
profesorem patologické anatomie na české univerzitě v Praze (přiložen seznam prací)
Č. 21494/1883
4 listy
děkanát lékařské fakulty české univerzity v Praze předkládá habilitaci Dr. Jaroslava Hlavy
soukromým docentem v oboru patologické anatomie
Č. 11785/1883
9 listů
hlášení o politických a morálních postojích asistenta při katedře patologické anartomie Dr.
Jaroslava Hlavy (přiložena promemoria)
5 Prag Med Hofmann
Č. 7793/1865
10 listů
žádost o habilitaci Dr. Eduarda Hofmanna docentem soudního lékařství na univerzitě v Praze
5 Prag Med Hofmeister

Č. 19128/1887
10 listů
potvrzení definitivy řádného profesora farmakologie a farmakognosie na německé univerzitě
v Praze Dr. Franze Hofmeistera
informace o jeho morálních a politických postojích
Č. 22313/1884
11 listů
žádost o jmenování a jmenování mimořádného profesora Dr. Franze Hofmeistera řádným
profesorem farmakologie a farmakognosie na německé univerzitě v Praze
Č. 11531/1883
16 listů
žádost děkanátu lékařské fakulty v Praze o definitivní úpravu výuky farmakologie na pražské
lékařské fakultě
jmenování soukromého docenta Dr. Franze Hofmeistera mimořádným profesorem
farmakologie a farmakognosie na německé univerzitě v Praze se stanovením jeho platu
Č. 6313/1880
4 listy
žádost soukromého docenta lékařské chemie Dr. Franze Hofmeistera o rozšíření jeho venia
legendi o oblast farmakologie
Č. 342/1879
6 listů
děkan lékařské fakulty pražské univerzity předkládá habilitaci Dr. Franze Hofmeistera
v oboru užité lékařské chemie (přiložen životopis)
5 Prag Med Hofrichter
Č. 6730/1850
10 listů
žádosti o habilitaci Dr. Hofrichtera docentem speciální terapie podle homeopatických zásad
spolu žádost Dr. Eliase Altschula na pražské univerzitě o povolení habilitace docentem v
oboru teoretické a praktické homeopatie
5 Prag Med Horbaczewski
Č. 6018/1887
14 listů
žádost a souhlas s definitivou řádného profesora užité lékařské chemie na české univerzitě
v Praze Dr. Johanna Horbaczewskiho
Č. 22314/1884
13 listů
žádosti o jmenování a jmenování mimořádného profesora Dr. Johanna Horbaczewskiho
řádným profesorem užité lékařské chemie na české univerzitě v Praze
Č. 16141/1883

37 listů
žádost profesorského kolegia na lékařské fakultě v Praze o obsazení katedry lékařské chemie
Dr. Johannem Horbaczewskim
žádost pověřit přednáškami o farmakognosii pro farmaceuty v zimním semestru 1883/4 Dr.
Augusta Bělohoudka, zde zmiňován i Dr. Alois Jandouš
jmenování asistenta při katedře užité lékařské chemie na univerzitě ve Vídni Dr. Johanna
Horbaczewskiho mimořádným profesorem téhož oboru na české univerzitě v Praze se
stanovením platu
5 Prag Med Huppert
Č. 5082/1872
28 listů
žádost o obsazení katedry užité lékařské chemie na univerzitě v Praze, zde uváděna jména 1.
profesor Dr. Karl Hugo Huppert z Lipska, 2. univerzitní profesor Dr. Voit z Mnichova, 3
univerzitní profesor v Innsbrucku Dr. Maly
jmenování mimořádného profesora na univerzitě v Lipsku Dr. Carla Hugo Hupperta řádným
profesorem užité lékařské chemie na univerzitě v Praze
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5 Prag Med Jaksch
Č. 19012/1875
12 listů
propůjčení komturského kříže Řádu Františka Josefa řádnému profesoru lékařské kliniky
univerzity v Praze vládnímu radovi Dr. Antonu rytíři Jakschovi von Wartenhorst u příležitosti
třicetiletého jubilea jeho působení na univerzitě
Č. 4644/1850
14 listů
souhlas se zvýšením platu profesora lékařské kliniky na pražské univerzitě Dr. Antona
Jaksche
Č. 4324/1849
21 listů
žádost o obsazení katedry lékařské kliniky v Praze
zde uváděna jména: 1. Dr. Anton Wisshaupt, asistent na lékařské klinice, 2. Dr. Josef
Hammerník, suplující profesor na druhé lékařské klinice, 3. Dr. Anton Jaksch, profesor na
druhé lékařské klinice, 3. Dr. Josef Löschner, mimořádný profesor
propůjčení katedry lékařské kliniky na pražské univerzitě profesoru Dr. Antonu Jakschovi a
katedru druhé lékařské kliniky na téže škole Dr. Josefu Hammerníkovi
tabulky žadatelů
Č. 664/1849
8 listů
žádost o potvrzení a potvrzení definitivy profesora lékařské kliniky na pražské univerzitě Dr.
Antona Jaksche

5 Prag Med Janošik
Č. 20882/1887
21 listů
žádost o zřízení samostatného institutu histologie na české lékařské fakultě pražské univerzity
a pověření jeho řízením mimořádného profesora histologie a embryologie Dr. Johanna
Janošika
souhlas a přidělení platu Dr. Johannu Janošikovi
Č. 2342/1886
4 listy
žádost o krytí honoráře mimořádného profesora histologie a embryologie na české univerzitě
v Praze Dr. Johanna Janošika
Č. 23845/1885
20 listů
žádosti o jmenování a jmenování soukromého docenta Dr. Johanna Janošika mimořádným
profesorem embryologie a histologie na české univerzitě v Praze
Č. 2274/1884
8 listů
žádost o habilitaci Dr. Johanna Janošika soukromým docentem histologie a embryologie na
české lékařské fakultě v Praze (přiložen životopis)
5 Prag Med Janovsky
Č. 1986/1887
14 listů
žádosti a potvrzení definitivy mimořádného profesora dermatologie a syfilidy na české
univerzitě v Praze Dr. Viktora Janovského
Č. 392/1883
1 list
odkaz na jmenování soukromého docenta Dr. Victora janovského mimořádným profesorem
na české lékařské fakultě
viz orig. 5 Prag Medicin Schöbl
Č. 18367/1882
2 listy
propůjčení primariátu syfilitických a kožních onemocnění ve všeobecné nemocnici v Praze
docentu Dr. Viktoru Janovskému
5 Prag Med Jiruš
Č. 15933/1886
30 listů
žádosti a jmenování řádného profesora botaniky na univerzitě v Záhřebu Dr. Bohuslava von
Jiruše řádným profesorem farmakologie a farmakognosie na české univerzitě v Praze a
stanovení jeho platu

5 Prag Med Kabrhel
Č. 1997/1899
46 listů
povolení systemizace řádné katedry hygieny na české univerzitě v Praze, jakož i na univerzitě
v Grazu a v Karakově a jmenování mimořádných profesorů Dr. Gustava Kabrhela, Dr.
Wilhelma Prausnitze a Dr. Odo Bujwida řádnými profesory hygieny a sice prvního na české
univerzitě v Praze, druhého na univerzitě v Grazu a posledního na univerzitě v Krakově
žádosti o jmenování mimořádných profesorů Dr. Gustava Kabrhela, Dr. Wilhelma Prausnitze
a Dr. Odo Bujwida řádnými profesory
Č. 5557/1886
8 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Gustava Kabrhela soukromým docentem experimentální
patologie na lékařské fakultě české univerzity v Praze
5 Prag Med Kaufmann
Č. 24791/1886
žádost Dr. Emiliana Kaufmanna o habilitaci soukromým docentem ušního lékařství (přiložen
životopis)
5 Prag Med Kahler
Č. 150/1887
14 listů
žádosti o potvrzení a souhlas s definitivou řádného profesora speciální lékařské patologie a
terapie na německé univerzitě v Praze Dr. Otto Kahlera
Č. 16082/1886
17 listů
žádosti o jmenování a jmenování mimořádného profesora Dr. Otto Kahlera řádným
profesorem speciální lékařské patologie a terapie na německé univerzitě v Praze
Č. 10545/1882
16 listů
žádosti o jmenování a jmenování soukromých docentů Dr. Otto Kahlera a Dr. Friedricha
Ganghofnera mimořádnými profesory speciální lékařské patologie a terapie na univerzitě
v Praze
Č. 8026/1882
6 listů
informace českého místodržitele o politických morálních postojích soukromých docentů Dr.
Otto Kahlera a Dr. Friedricha Ganghofnera
Č. 1505/1882
2 listy
děkanát lékařské fakulty pražské univerzity předkládá žádost profesorského kolegia na
jmenování soukromých docentů Dr. Otto Kahlera a Dr. Friedricha Ganghofnera
mimořádnými profesory s obvyklým platem v oboru speciální lékařské patologie a terapie

Č. 13262/1878
8 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Otto Kahlera soukromým docentem speciální patologie a
terapie na lékařské fakultě pražské univerzity (přiložen životopis)

