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Signatura 5 Univ. Prag, Jus.: Professoren
fascikl 1118 (A–J)
Bráf Albín
Č. 10.304/1877
(Priora 7530.77, 3378.79)
jmenování Albína Bráfa soukromým docentem politické ekonomie
jmenování Karla Janka soukromým docentem pro státní právo
podrobný vlastní životopis Bráfa a Janka
Č. 211/1882
jmenování Albína Bráfa, Josefa Stupeckého a Leopolda Heyrovského mimořádnými
profesory na universitu v Praze s českou řečí, A. B. pro politickou ekonomii, J. S. pro
rakouské civilní a horní právo, L. H. pro římské právo
s účinností od 1. dubna 1882, s ročním platem 1200 zl. + příplatek 420 zl.
Č. 13469/1885
definitivní potvrzení profesorů Bráfa, Stupeckého a Heyrovského
Bělohradský Jan
Č. 14233/1883
žádost děkanátu o potvrzení habilitace dr. Bělohradského pro obor soudní lékařství
mimořádné přednášky: Systematické pojednání o sebevraždě, Systematické pojednání o
vraždě a zabití
vlastní životopis. nar. 14. ledna 1844 v Tursku, 1866 maturitní zk. na novoměstském
gymnáziu, studium medicíny, 1872 dr. lékařství v Praze, všeobecná nemocnice v Praze do
1875, 1875-1879 asistent při stolici pro lékařství soudní a státní, bibliografie
Brinz Alois
1857
jmenování profesorem římského práva
1866
ukončení služby
Brunner Heinrich
Č. 14623/1871
žádost o zvýšení platu
Č.1887/1872
ukončení služby
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Buhl Eduard
Č. 2052/1852
oznámení ČM o habilitaci – soukromý docent
Č. 20545/1856
habilitace – docent pro právní filosofii
Čelakovský Jaromír
Č. 5375/1883
habilitace, vlastní životopis, přehled přednášek
Č. 6794/1886
jmenování mimořádným profesorem
Č. 22277/1887
žádost o stanovení platu (1 200 zl. ročně)
Chambon Eduard
Č. 10.011/1853
znovu obsazení stolice římského práva po prof. H. Schwanertovi – jmenování řádným
profesorem
Č. 5265/1857
odstoupení z funkce
Chleborád František Ladislav
Č. 6423/1869
pokus o habilitaci – docent pro politickou ekonomii
Č. 12278/1869
dtto pro národní ekonomii
Czyhlarz Carolus
Č. 3984/1858
habilitace soukromý docent
Č. 10672/1863
jmenování mimořádným profesorem
Č. 9623/1866
potvrzení mimořádné prof.
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Č. 1353/1869
řádná prof. pro římské právo
Č. 66/1878
propůjčení řádu železné koruny III. třídy
Č. 9805/1881
žádost o zvýšení platu (ročně o 600 zl.)
Demelius Gustav
(půjčeno – Schenkl)
Frankl Otto
Č. 2685/1883
děkanát německé univerzity – jmenování soukromým docentem
Fritsch Josef
Č. 8119/1848
petice posluchačů práv, aby byly Fričovy české přednášky uznány za oficiální
Č. 10566/1861
jmenování soukromého docenta do funkce neplaceného profesora
Č. 7858/1865
žádost o definitivní potvrzení profesorské stolice
Č. 3367/1875
odchod do penze
Geyer August
Č. 14792/1857
habilitace – soukromý docent – rakouské trestní a trestně procesní právo
Č. 3089/1860
žádost o habilitaci pro obor právní filosofie a encyklopedie právních věd
Gleispach Wenzel
(nar. 1876, Graz)
Č. 11052/1806 a 42274/1807
žádost o udělení prof. na německé univerzitě (dosud učil ve Freiburgu), životopis
Günthner Franz
Č. 8489/1850
13
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habilitace – docent pro obor lékařství pro posluchače práv
Č. 4831/1854
jmenování mimořádným profesorem
Č. 7966/1870
žádost o zvýšení platu (na 1200 zl.)
Č. 1214/1883
německá univerzita – 30. ledna 1882 dosáhl věku 70. let – žádost o ponechání ve službě
Č. 9927/1884
odchod do penze
Grünwald Wendelin
Č. 302/1849
ustanovení soukromým docentem s českou vyučovací řečí s platem 600 zl.
Č. 2666/1850
zvýšení platu na 800 zl
Č. 11721/1851
žádost o mimořádnou profesuru
Gulden Franz
pouze košilka spisu 6018.49
Gundling Eduard
Č. 6408/1861
soukromý docent – Strafrecht
Č. 702/1868
mimořádná, neplacená profesura, je zároveň zemským advokátem, přednáší v češtině
Č. 6903/1869
žádost o plat ve výši 800 zl.
pouze odkaz:
Č. 335/1882 – „Übernahme an die böhm. juris. Fakultät“
Č. 11128/1885 – odchod do penze
Habietinek Carl
(2001 půjčeno Lagers)

14
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Haněl Jaromír
(nar. 7. dubna 1847)
Č. 5059/1874
habilitace – soukromý docent
pouze odkaz:
Č. 4167/1884 – jmenování profesora univerzity v Agram Dr. Jaromíra Haněla řádným
profesorem v Praze
Č. 335/1882 – převzetí na českou univerzitu
Hašner Leopold, von Artha
Č. 7195/1849
jmenování mimořádným profesorem filosofie práva
Č. 12514/1852
definitivní potvrzení na stolici v souvislosti s nobilitací
Heyrovský Leopold
– pouze odkazy na Bráfovy spisy
Inana Sterneg Karl Theodor, von
Č. 1739/1880
jmenování Dr. Karla Theodora von Inana Sterneg řádným profesorem politického
hospodářství v Innsbrucku
jmenování Dr. Emila Saxe řádným profesorem politické ekonomie v Praze
Janka Karl
odkaz na č. 10304/1877 uložené pod Bráfem – jmenování soukromým docentem pro rakouské
hmotné státní právo
Č. 9842/1884
jmenování mimořádným neplaceným profesorem na německé univerzitě v Praze
Č. 14622/1885
žádost o plat – císařem udělen roční plat 1200 zl. od 1. října 1885
Č. 14635/1887
definitivní potvrzení stolice trestního práva
John Vincenz
(nar. 1838)
Č. 11426/1884
15
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žádost o potvrzení docenta univerzity v Bernu Vincenta Johna na místo soukromého docenta
na pražské německé univerzitě – obor politická ekonomie, finance, hospodářství a statistika.
Herbst Eduard
Č. 5230/1858
Smrtí Dr. Norberta Schnabela 24. října 1857 se uvolnilo místo profesora právní filosofie a
trestního práva na pražské univerzitě.
- Žádost kolegia profesorů pražské právnické fakulty o jmenování mimořádného profesora
W.Weselého řádným profesorem trestního práva ze 4. listopadu 1857.
- Žádost Eduarda Herbsta, řádného profesora právní filosofie a trestního práva na univerzitě
v Lembergu, o převedení na univerzitu v Praze ze 4. listopadu adresovaná ministerstvu .
- Stanovisko kolegia profesorů k Herbstově žádosti (23. prosince 1857) – trvají na Weselém
- Thun doporučil přijetí Herbsta (5. března 1888) - císař vyhověl Herbstově žádosti (27.
března 1888) – jmenování od 1. října 1888
Č. 8973/1865
Herbstova žádost o povolení zapsat se jako obhájce při vrchním zemském soudu
- vzato na vědomí
Jonák Eberhard
Č. 8090/1849
Besetzung der Lehrkanzele der Politik der politischen und österreichischen finanz
Gesetzkunde und Statistik an der Prager Universität
Min. kultu a vyučování Lev Thun panovníkovi, 2. října 1849, rozhodnutí Františka Josefa I.
z 10. října:
Dr. August Novák (nar. 8. srpna 1795) jmenován řádným profesorem der Theorie der Politik
Dr. Johan M. Chlupp (nar. 1822) jmenován řádným profesorem der öster. finanzgesetzkunde
Dr. Johann Schier (3. listopadu 1811) jmenován mimořádným profesorem der öster.
Verfassungsrechtes und Verwaltungsgesetzkunde
Dr. Eberhard Jonák (nar. 1820) jmenován mimořádným profesorem der Statistik
Přílohy: Tabelle über die Bittwerber (úřední životopisy)
Žádosti jednotlivých petentů jejichž součástí vlastní životopisy
Č. 783/1853
Žádost o potvrzení Schiera a Jonáka – schváleno panovníkem
Č. 12494/1860
Jonákovo jmenování řádným profesorem statistiky
Č. 10074/1865 Jonákovo jmenování profesorem politických věd a přenesení stolice Statistiky
na prof. Chluppa (dosud stolice finanzkunde und oberfinanzrecht- nadále statistiky)
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Fasz. 1119 (K – S)
Kaizl Josef
Č. 3982/1885
2 listy – děkanát české právnické fakulty o žádosti Dr. Josefa Kaizla o uznání jeho zařazení
Č. 7658/1884
17 listů + tištěná publikace Übersicht über die neuesten Publikationen Deutschlands und des
Auslandes
žádost ministerstva o roční plat pro prof. Kaizla 1200 zlatých + příloha k žádosti
odpověď ministertsva financí
děkanát právnické fakulty ministerstvu o žádosti prof. Kaizla o zvýšení platu
žádost prof. Kaizla, mimořádného profesora politické ekonomie ministerstvu
žádost prof. Kaizla o urychlené vyplacení mzdy
děkanát ministerstvu o předešlé žádosti
Č. 4325/1883
12 listů
prezídium místodržitelství ministerstvu, že nemá námitek proti jmenování dr. Kaizla
mimořádným profesorem politické ekonomie na univerzitě s českým vyučovacím jazykem
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo o zasedání kolegia profesorů
Č. 21180/1882
22 listů
informace ze zasedání kolegia profesorů 25. listopadu 1882
žádost o jmenování dr. Kaizla mimořádným profesorem předložená kolegiu
jako přílohy recenze článků dr. Kaizla uveřejněných v různých odborných časopisech
Č. 13738/1879
7 listů
český místodržitel informuje o habilitačním aktu dr. Kaizla pro politickou ekonomii na
univerzitě v Praze
kolegium profesorů právnické fakulty o kladném rozhodnutí ve věci dr. Kaizla jako
soukromého docenta v oboru politické ekonomie a financí
žádost dr. Kaizla kolegiu včetně životopisu
Kast[e]l Michael Theodor
Č. 2963/1854
9 listů
ministerstvo českému místodržitelství o stabilizačním prohlášení ve věci mimořádného
profesora dr. Michaela Theodora Kastla
příloha k předešlému prohlášení
kolegium profesorů ministerstvu o ukončení provizoria dr. Kastla
Č. 7983/1850
22 listů
17
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minister Leo Thun o jmenování dr. Kastla mimořádným profesorem na univerzitě v Praze (s
císařským rozhodnutím)
místodržitelství v Praze předává ministerstvu protokol ze zasedání kolegia profesorů
právnické fakulty v Praze z 12. 2. 1850
prohlášení dr. Fr. Schneidra
stanovisko kolegia
vyjádření dr. Kastla
Kleinwächter Friedrich
Č. 6446/1867
5 listů
kolegium profesorů předkládá ministerstvu žádost soukromého docenta dr. Kleinwachtera o
autentickou interpretaci jeho habilitačního oprávnění
reakce ministerstva
Č. 2235/1866
9 listů
české místodržitelství předkládá státnímu ministerstvu habilitační akt dr. Friedricha
Kleinwachtera jako docenta politické ekonomie na pražské univerzitě
žádost kolegia ministerstvu o potvrzení habilitace dr. Kleinwachtera soukromým docentem
životopis jmenovaného
dobré zdání školské rady, sekce pro právnické fakulty
Krainz Josef
Č. 11332/1871
20 listů
jmenování dr. Josefa Krainze řádným profesorem – podle císařského rozhodnutí z 25.11.1871
zpráva ministra kultu a vyučování o opětné zřízení katedry pro civilní právo
zpráva kolegia profesorů o obsazení katedry vzhledem k penzionování prof. von Chlonau a
Schneidera
Krása Alois
Č. 7577/1857
10 listů
kolegium profesorů předkládá ministerstvu prostřednictvím místodržitelství habilitaci dr.
Aloise Krásy
Krasnopolski Horaz
Č. 3433/1881
12 listů
jmenování dr. Horaze Krasnopolskiho řádným profesorem na pražské univerzitě – podle
císařského rozhodnutí ze 7. března 1881
přiznání platu a příplatku
příloha – vyjádření českého místodržitelství ke jmenování Krasnopolskiho
18
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žádost kolegia ministerstvu o jmenování dr. Krasnopolskiho řádným profesorem
Kremer-Auenrode Hugo
Č. 14420/1874
16 listů
jmenování dr. Huga von Kremer-Auenrode řádným profesorem německého práva v Praze –
podle císařského rozhodnutí z 13. 10. 1874
žádost ministerstva o jmenování dr. Kremera-Auenrode řádným profesorem
Liebisch Josef
Č. 11638/1873
3 listy
zpráva místodržitele ministerstvu o žádosti Josefa Liebische na odvolání z úřadu
Č. 3038/1871
6 listů
místodržitelství předkládá ministerstvu zprávu kolegia o přijetí Josefa Liebische jako
soukromého docenta na pražskou univerzitu
životopis Josefa Liebische
Makowiczka Franz
Č. 2438/1850
5 listů
místodržitelství spolu s kolegiem profesorů předkládá ministerstvu žádost dr. Franze
Makowiczky o přiznání soukromé docentury
Mauczka Josef
Č. 4171/1917
14 listů
jmenování prof. dr. Josefa Mauczky řádným profesorem rakouského civilního práva na
německé univerzitě v Praze – podle císařského rozhodnutí ze 6. 2. 1917
žádost ministra ohledně jmenování profesorů na universitách a dalších personálních
záležitostí
příloha – tabela ministerstva s konečným zněním předkládaných aktů (žádosti a zdůvodnění)
Merkel Adolf
Č. 5751/1868
18 listů
jmenování dr. Adolfa Merkela řádným profesorem rakouského trestního práva a právní
filozofie na pražské univerzitě – podle císařského rozhodnutí z 11. 7. 1868
žádost ministerstva o opětovné zřízení katedry rakouského trestního práva a právní filozofie
na pražské univerzitě
od
19
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kladná odpověď ministerstva financí na požadavek ministerstva kultu a vyučování zvýšit
platy profesoru Rulfovi ze Lvova a profesoru Merkelovi
Č. 8390/1868
2 listy
ministerstvo zahraničí postupuje propouštěcí dekret pro prof. Merkela z Giessenu
Č. 10006/1868
2 listy
české místodržitelství dává ministerstvu k dispozici poplatky za kolky a prokura od prof.
Merkela
Mischler Ernst
Č. 12527/1886
1 list
poznámka o ukončení soukromé docentury dr. Ernsta Mischlera v souvislosti s jeho
odchodem na místo dvorního kocipienta státní ústřední komise ve Vídni
(orig. viz 2 C 1 Privatdocenten)
Č. 5634/1884
7 listů
děkanát právnické fakulty německé univerzity v Praze informuje ministerstvo o habilitaci Dr.
Ernsta Mischlera
životopis dr. Mischlera
program přednášek
Mischler Peter
Č. 13003/1857
9 listů
udělení definitivy prof. Mischlerovi na pražské univerzitě – podle císařského rozhodnutí z 30.
7. 1857
žádost ministerstva o jmenování dr. Petra Mischlera řádným profesorem
zpráva kolegia profesorů na pražské vysoké škole ministerstvu ke jmenování dr. Mischlera
řádným profesorem
Č. 7919/1855
28 listů
jmenování dr. Petra Mischlera řádným profesorem politické ekonomie v Praze – podle
císařského rozhodnutí z 27. 5. 1855
žádost ministerstva o jmenování dr. Mischlera řádným profesorem
české místodržitelství ministerstvu o žádosti dr. Mischlera o schválení platu
děkanát a kolegium profesorů ministerstvu o žádosti dr. Mischlera o schválení platu
žádost dr. Mischlera
kolegiu profesorů ministerstvu ohledně přiznání přiměřeného platu dr. Mischlera a roční
dotace na nákup pomůcek pro katedru politické ekonomie spolu s přípisem dr. Mischlera
odpověď ministerstva financí
20
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Č. 11599/1852
25 listů
jmenování soukromého docenta dr. Mischlera mimořádným profesorem právnické fakulty
v Praze – podle císařského rozhodnutí z 5. l1. 1852
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování docenta Mischlera mimořádným
profesorem politické ekonomie na pražské univerzitě
zpráva ministerstva obchodu, živností a veřejných prací ministerstvu kultu a vyučování
žádost průmyslníka z Čech ministerstvu o zřízení mimořádné katedry pro státní vědu na
univerzitě v Praze
Mitteis Ludwig
Č. 7677/1887
17 listů
jmenování dr. Ludwiga Mitteise mimořádným profesorem římského práva na německé
univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 18. dubna 1887
žádost ministerstva o jmenování dr. Mitteise mimořádným profesorem
zpráva děkanátu týkající se kolegiem profesorů přijatého návrhu o opětovné zřízení katedry
římského práva
Mor Viktor von
Č. 17995/1875
9 listů
žádost ministerstva o započtení služební doby řádného profesora dr. Viktora von Mor
žádost dr. Mora adresovaná ministerstvu
Č. 12644/1871
19 listů
jmenování prof. Mora řádným profesorem na pražské univerzitě – podle císařského nařízení
z 24. 10. 1871
žádost ministerstva ohledně obsazení katedry finančního zákonodárství na pražské univerzitě
zpráva děkanátu právnické fakulty a kolegia profesorů o jmenování dr. Mora profesorem
rakouského finančního zákonodárství
doplnění žádosti dr. Mora o řádnou profesuru
žádost dr. Mora o řádnou popř. mimořádnou profesuru na univerzitě v Praze
Ott Emil
Č. 28021/1899
18 listů
souhlas s vyplácením osobního příplatku prof. Ottovi – podle císařského rozhodnutí z 4. 10.
1899
žádost ministerstva o přiznání příplatku k platu řádnému profesorovi na české univerzitě
v Praze dr. Emilu Ottovi
žádost prof. Emila Otta ministerstvu o vyměření odškodnění z peněz kolegia a přiznání
osobního příplatku
21
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přehledná tabulka týkající se odškodnění za odpadnutou peněžní částku z peněz kolegia
vzhledem k řádným profesorům české právnické fakulty + další dvě tabulky s odškodněním
související
doložení konečného efektu vyměření odškodnění
Petruschka Franz
Č. 8825/1849
6 listů
žádost českého zemského šéfa a kolegia profesorů ministerstvu o schválení soukromé
docentury dr. Franze Petruschky
Pražák Jiří
Č. 11363/1884
12 listů
jmenování dr. Georga Pražáka řádným profesorem na pražské české univerzitě – podle
císařského nařízení z 11. 6. 1884
zpráva děkanátu právnické fakulty s českým vyučovacím jazykem ministerstvu o rozhodnutí
kolegia profesorů předložit žádost na jmenování prof. dr. Paržáka ordináriem
žádost ministerstva na jmenování dr. Pražáka řádným profesorem rakouského veřejného práva
na české univerzitě v Praze
Č. 1672/1881
12 listů
císařské potvrzení prof. Pražáka v učitelské funkci z 2. 2. 1881
žádost ministerstva o definitivní potvrzení dr. Pražáka v učitelské funkci
děkanát právnické fakulty předkládá ministerstvu žádost dr. Pražáka o definitivní potvrzení
v učitelské funkci
žádost prof. dr. Pražáka ministerstvu o definitivní potvrzení učitelské funkce za účelem
umožnění vykonávat advokacii
Č. 7583/1880
7 listů
spisy týkající se stížnosti prof. Pražáka na rozhodnutí ministerstva postoupit své služební
místo prof. Ulbrichovi
přípis prof. Ulbricha ministerstvu
rozhodnutí správního soudu s odůvodněním
Č. 6195/1880
6 listů
zpráva českého místodržitelství o žádosti dr. Pražáka o definitivní potvrzení v učitelské funkci
Č. 15148/1879
1 list
poznámka o jmenování zemského advokáta a soukromého docenta dr. Pražáka mimořádným
profesorem rakouského veřejného práva s platem 1200 zl.
(orig. viz 5 Prag Jus Ulbrich)
22
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Č. 5343/1878
1 list
poznámka o rozsahu venia legendi soukromého docenta pro rakouské správní právo dr.
Pražáka v oblasti rakouského ústavního práva
(orig. viz 5 C 3 Prag)
Č. 3892/1875
5 listů
český místodržitel předkládá habilitační akt dr. Georga Pražáka soukromým docentem na
rakouské správní právo na pražské univerzitě (stručný životopis)
děkanát právnické fakulty předkládá habilitační akt ministerstvu k potvrzení
Randa Anton
Č. 6685/1880
8 listů
císařské rozhodnutí z 30. 4. 1880 o navýšení platu dr. Antona Randy o 600 zl.
žádost ministerstva o zvýšení platu řádného profesora rakouského civilního práva dr. Antona
Randy
reakce ministra financí
Č. 18739/1876
9 listů
císařské nařízení o udělení Řádu železné koruny III. třídy dr. Randovi
žádost ministerstva kultu a vyučování o propůjčení výše uvedeného řádu dr. Randovi
dopis dr. Randy ministrovi v souvislosti s udělením řádu
Č. 1078/1868
11 listů
jmenování dr. Randy řádným profesorem na pražské české univerzitě – podle císařského
rozhodnutí z 6. 2. 1868
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování dr. Randy řádným profesorem
děkanát právnické fakulty informuje o protokolárním zasedání ohledně podání dobrého zdání
Č. 5175/1862
25 listů
udělení definitivy soukromému docentovi právnické fakulty na pražské univerzitě dr. Antonu
Randovi
žádost ministerstva týkající se obsazení katedry civilního a obchodního práva uvolněné
v důsledku rezignace dr. Habietinka, zde jmenován i dr. Randa jako jeden z kandidátů
přípis ministerstva financí státnímu ministerstvu
zpráva prezídia českého místodržitelství státnímu ministrovi o dr. Randovi a dr. Fritschovi
(přiložen i dopis dr. Fritsche) – týká se obsazení katedry civilního a obchodního práva
informace kolegia profesorů o žádosti dr. Randy o propůjčení profesury na pražské české
univerzitě
Č. 11534/1860
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5 listů
české místodržitelství postupuje habilitační akt dr. Randy, aktuára okresního úřadu v Praze
kolegium profesorů právnické fakulty předkládá ministerstvu prostřednictvím místodržitelství
habilitační akt JUDr. Antona Randy
Richter Carl Thomas
Č. 3258/1873
14 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Carl Thomase Richtera řádným profesorem politické
ekonomie na univerzitě v Praze
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování dr. Richtera řádným profesorem
zpráva českého místodržitele o návrhu na obsazení katedry kanonického práva
děkan a kolegium profesorů předkládají návrh mj. na jmenování dr. Richtera ordináriem
Č: 10693/1871
7 listů
souhlas s udělením definitivy
přípis ministerstva ohledně činnosti dr. Richtera
děkan a kolegium profesorů žádají o potvrzení definitivy dr. Carlu Richterovi
Č. 6381/1868
12 listů
jmenování soukromého docenta politického institutu ve Vídni dr. Karl Richtera mimořádným
profesorem politické ekonomie na pražské univerzitě s platem 1200 zl. – podle císařského
nařízení z 30. 7. 1868
ministerstvo kultu a vyučování ohledně jmenování dr. Richtera mimořádným profesorem
děkan a kolegium předkládají na základě žádosti protokol o zasedání s návrhy na obsazení
míst
Č. 3377/1867
2 listy
zpráva vídeňského prezídia místodržitelství o dr. Richtrovi podávaná ministerstvu kultu a
vyučování
Č. 2321/1867
8 listů
české místodržitelství předkládá habilitační akt dr. Carla Richtera
dobré zdání předkládané radou pro vyučování
kolegium profesorů předkládá habilitaci dr. Richtera ministerstvu k potvrzení
životopis jmenovaného
Rieger František Ladislav
Č. 8321/1851
12 listů
české místodržitelství postupuje dotaz kolegia profesorů ministerstvo kultu a vyučování
ohledně žádosti podané Františkem Ladislavem Riegrem o habilitaci soukromým docentem
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zpráva právnického kolegia profesorů pražské univerzity o žádosti fr. L. Riegra o habilitaci
Rulf Friedrich
Č. 8689/1849
4 listy
české gubernium informuje ministerstvo o žádosti o habilitaci dr. Friedricha Rulfa
soukromým docentem
Č. 11201/1872
14 listů
jmenování řádného profesora na univerzitě ve Lvově dr. Friedricha Rulfa řádným profesorem
rakouského trestního práva na univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 6. 9. 1872
žádost ministerstva kultu a vyučování na jmenování dr. Rulfa řádným profesorem na
univerzitě v Praze
zpráva ze zasedání kolegia profesorů
Č. 19015/1882
8 listů
udělení titulu vládní rada za dlouholetou činnost v oblasti trestního práva a právní filozofie na
pražské německé univerzitě dr. Friedrichu Rulfovi
žádost ministerstva o propůjčení titulu vládní rada
zpráva prezídia českého místodržitelství o složení komise pro státní zkoušky
Č. 1561/1885
14 listů
přiznání penzijního příplatku dr. Rulfovi ve výši 500 zl. ročně – podle císařského nařízená
z 25. 1. 1885
žádost ministerstva kultu a vyučování na poskytnutí penzijního příplatku dr. Rulfovi
žádost dr. Rulfa ministerstvu o zvýšení platu
zpráva českého místodržitele ministrovi kultu a vyučování o žádosti dr. Rulfa o zvýšení platu
odpověď ministerstva financí ministerstvu kultu a vyučování
Sax Emil
Č. 7213/1883
3 listy
prohlášení dr. Emila Saxe v souvislosti s jeho působením ve Vratislavi
Č. 1739/1880
1 list
poznámka o jmenování dr. Saxe řádným profesorem politické ekonomie
(orig. viz 5 Prag Jus Inama Sternegg)
Č. 16284/1879
3 listy
děkanát právnické fakulty předkládá ministerstvu návrh katedry národní ekonomie na
jmenování dr. Saxe řádným profesorem
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Č. 5710/1879
17 listů
jmenování dr. Emila Saxe mimořádným profesorem politické ekonomie na univerzitě v Praze
- podle císařského nařízení z 16. 4. 1879
žádost ministerstva na obsazení katedry politické ekonomie uprázdněné po prof. Richterovi
zpráva děkanátu o obsazení uvolněné katedry politické ekonomie
Schier Johann
Č. 17386/1873
poznámka o přenesení přednášek z církevního práva po prof. Schultem na prof. dr. Johanna
Schiera (orig. viz 5 Prag Jur Kirchenrecht)
Č. 1636/1863
19 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Johanna Schiera řádným profesorem – podle
císařského nařízení
žádost ministerstva na jmenování dr. Schiera řádným profesorem
vyjádření se kolegia profesorů k osobě dr. Schiera
stanovisko ministerstva financí
Č. 5537/1859
17 stran
povolení přidělit dr. Schierovi jako druhý předmět německé spolkové právo – podle
císařského rozhodnutí z 4. 4. 1859
žádost ministerstva o zvýšení platu mimořádného profesora dr Schiera
kolegium profesorů žádá ministerstvo o příplatek k olatům mimořádných profesorů
vyjádření ministerstva financí
kolegium profesorů žádá o oznámené povýšení profesorů
Schneider Franz
Č. 2524/1869
15 listů
ministerstvo oznamuje započítání doby před jmenováním dr. Franze Schneidera řádným
profesorem do jeho penze
vyjádření ministerstva financí
vrchní horní rada a profesor dr. Schneider žádá o započítání doby jeho provizoria do udělení
definitivy do výměry penze
Č. 10359/1881
17 listů
jmenování řádného profesora horního práva na pražské univerzitě dr. Franze Schneidera
řádným profesorem civilního práva
žádost ministerstva o jmenování dr. Schneidera řádným profesorem rakouského civilního
práva
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žádost dr. Schneidera ministerstvu o propůjčení katedry všeobecného horního práva spojeném
s přednášením horního práva
kolegium profesorů právních a státovědních studií předkládá protokol z porady s návrhem na
obsazení katedry
Schrott Josef
Č. 4299/1851
7 listů
povolení k udělení definitivy profesoru pražské univerzity dr. Josefu Schrottovi
žádost ministerstva o prohlášení stability mimořádného profesora pražské univerzity dr.
Schrotta
žádost dr. Schrotta o definitivu
Č. 1886/1851
30 listů
jmenování profesora lvovské univerzity dr. Josefa Schrotta mimořádným profesorem státního
účetnictví na pražské univerzitě – podle císařského nařízení z 26. 2. 1851
žádost ministerstva o jmenování dr. Schrotta mimořádným profesorem na pražské univerzitě
návrh místodržitelství ministerstvu na obsazení uvolněné katedry účetnictví
kolegium profesorů předkládá ministerstvu protokol z porady o obsazení uvolněné katedry
zpráva kolegia profesorů zemskému prezídiu o zprostředkování žádosti prof. Schrotta
žádost prof. Schrotta o propůjčení katedry na pražské univerzitě
Schwach Moritz
Č. 3158/1863
28 listů
žádost ministra kultu a vyučování mj.o přeložení prof dr. Schwacha na vysokou školu do
Prahy
žádost prof. Schwacha ministerstvu o definitivní přeložení na pražskou univerzitu
žádost státnímu ministrovi o přeložení dr. Schwacha do Prahy
Schwanert Hermann
Č. 2716/1853
8 listů
žádost ministra kultu a vyučování o propuštění ze služebního poměru prof. dr. Schwanerta
Č. 876/1851
14 listů
jmenování dr. Schwanerta mimořádným profesoremřímského práva na pražské univerzitě –
podle císařského nařízení z 28. 1. 1851
žádost ministerstva o jmenování dr. Schwanerta mimořádným profesorem na pražské
univerzitě
žádost dr. Schwanerta ministerstvu

27

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

Slavíček Josef
Č. 10566/1861
35 listů
jmenování dr. Josefa Slavíčka mimořádným profesorem – podle císařského nařízení z 25. 10
1861
žádost státního ministra o znovuzřízení obou právnických kateder na pražské univerzitě (týká
se mj. i dr. Slavíčka)
žádost státního ministerstva ohledně obsazení obou právnických kateder s vyučovacím
jazykem českým systemizovaných na pražské univerzitě
zpráva kolegia profesorů s návrhem na obsazení českých právnických kateder adresovaná
ministerstvu
žádost dr. Habietinka o propůjčení katedry na pražské vysoké škole
tabela o uchazečích o českou katedru na pražské právnické fakultě
Storch Franz
Č. 11128/1885
23 listů
rozhodnutí o navýšení platu dr. Storcha – podle císařského nařízení z 19. 6. 1885
žádost ministerstva kultu a vyučování o navýšení platu dr. Storcha
žádost prof. Gundlinga českému místodržitelství o předložení jeho žádosti ministerstvu o
odchodu na odpočinek
zpráva českého místodržitelství o žádosti dr. Gundlinga o jeho odchodu do důchodu
děkanát české právnické fakulty předkládá místodržitelství žádost prof. Gundlinga
popsání služby a průkaz poplatku na odpočinku
Č. 7469/1888 (evidentně chyba, má být 1884)
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Franze Storcha mimořádným profesorem rakouského
trestního práva na české univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 17. 4. 1884
žádost ministerstva kultu a vyučování o jmenování dr. Storcha mimořádným profesorem
stanovisko prezídia místodržitelství
děkanát české právnické fakulty informuje o závěrech zasedání kolegia profesorů s návrhem
na jmenování dr. Storcha mimořádným profesorem
Č. 9665/1880
4 listy
děkanát právnické fakulty předkládá žádost dr. Storcha na rozšíření venia legendi na oblast
trestního procesního práva
Č. 20385/1878
2 listy
ministerstvo války informuje ministerstvo kultu a vyučování o tom, kde by se měl nacházet
dr. Storch
Č. 18215/1878
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2 listy
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo kultu a vyučování o tom, že dr. Storch
vzhledem k mobilizaci ještě nemohl zahájit přednášky
Č. 12582/1878
10 listů
děkanát právnické fakulty informuje ministerstvo o habilitaci dr. Storcha a o jeho žádosti o
udělení soukromé docentury
životopis dr. Leopolda Heyrovského
stručný životopis dr. Storcha
Skedl Arthur
Č. 221/1912
10 listů
jmenování prof. dr. Arthura Skedla řádným profesorem rakouského civilního práva na
německé univerzitě v Praze – podle císařského nařízení z 2. 1. 1912
tabela s akademickými záležitostmi – např. obsazení katedry (zde i dr. Skedl)
Stupecký Josef
Č. 13469/1885
1 list
poznámka o potvrzení prof. dr. Stupeckého ve funkci
(orig. viz 5 Prag Juris. Bráf)
Č. 335/1882
1 list
poznámka o přeložení prof. dr. Stupeckého na českou právnickou fakultu
Č. 211/1882
1 list
poznámka o jmenování soukromého docenta dr. Josefa Stupeckého mimořádným profesorem
rakouského civilního práva a horního práva na české univerzitě v Praze
(orig. viz 5 Prag Jur. Bráf)
Č. 5343/1878
1 list
poznámka o rozšíření venia legendi na oblast rakouského horního práva
(orig. viz 5 C 3 Prag)
Č. 4898/1876
4 listy
děkanát pražské právnické fakulty předkládá ministerstvu habilitační akt dr. Stupeckého ku
schválení

29

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

Fasz. 1120 (T – Z)
Talíř Mathias
(nar. 20. září 1835)
Č. 7702/1869
potvrzení soukromé docentury (Finanzgesetzkunde), životopis
odkaz na č. 12644/1871
jmenování mimořádným profesorem (Finanzgesetzkunde) s českou vyučovací řečí
Č. 3686/1873
venia legendi des Prof. Talíř auf Statistik
Č. 14081/1877
zvýšení platu na 1200 zl.
Č. 5209/1880
zvýšení platu na 1400 zl.
Č. 335/1882
odkaz na převedení na českou univerzitu
Č. 11719/1882
jmenování řádným profesorem (Finanzgesetzkunde und Statistik)
Tuna Franz
Č. 9529/1849
jmenování Tuna řádným profesorem rakouského civilního práva v Praze. Dosud působil
v Lembergu. Jeho plat 2000 zl. nezměněn.
Ulbrich Josef
(nar. 23. října 1843)
Č. 1792/1876
soukromý docent pro obecné státní právo, životopis
Č. 15148/1879
jmenování mimořádným profesorem pro Ulbricha a také Jiřího Pražáka, plat 1200 zl.
Č. 11364/1887
jmenování řádným profesorem
Ullmann Dominik
(nar. 25. července 1835)
Č. 7769/1862
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soukromý docent Gerechtlichesverfahren ausser Streitsachen, životopis
Č. 5341/1868
jmenování mimořádným profesorem, plat 1300 zl.
Č. 2466/1872
jmenování řádným profesorem
Ullman Emanuel
Č. 4886/1867
soukromý docent
Č. 5526/1868
dtto, životopis
Č. 7454/1870
prodloužení venia legendi
Č. 465/1872
jmenování mimořádným profesorem, plat 1200 zl.
Unger Josef
(nar. 2. července 1828)
Č. 7835/1853
jmenován mimořádným profesorem des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, plat 900 zl.
- příloha – žádost s vlastním životopisem
Vavřínek František
Č. 9486/1815
jmenování řádným profesorem obecného a rakouského státního práva na české univerzitě (od
12.února 1909 mimořádný profesor)
- propůjčení čestného doktorátu teologie univerzity v Innsbrucku biskupovi ze st.
Gallen Robertu Buerklerovi
- propůjčení čestného doktorátu teologie pražské německé univerzity apoštolskému
vikáři saského království Franzi Xaveru Loebmannovi a konovníkovi u sv. Petra
v Budišíně a představenému benátského semináře v Praze Anselmu Rotzingerovi.
Vering Fridrich
Č.11302/1879
jmenování dosavadního profesora univerzity Czernovitz na místo řádného profesora
církevního práva na pražské právnické fakultě
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Waniorek Vinzenz
Č.14053/1863
povolení působení na univerzitě v Praze pro dosavadního mimořádného profesora na
bratislavské právní akademii
Č. 713/1864, 1873/1864, 3608/1864, 3886/1864, 4394/1864, 4473/1864, 5695/1864 –
nenastoupil, neshody, žádost o penzionování
Weber Anton
Č. 1643/1851
soukromý docent pro der gerechtlichen Verfahrens ausser Streitsachen
Č. 750/1854
žádost o rozšíření působnosti
Wellner Maxmilian
Č. 7659/1862
potvrzení habilitace
Wieser Friedrich von
Č. 16873/1884
jmenování mimořádným profesorem politické ekonomie na německé univerzitě
Č. 22626/1889
jmenování řádným profesorem politické ekonomie na německé univerzitě
Č.5127/1895
žádost o změnu vyučovacích povinností a renumeraci
Wessely Wolfgang
Č. 4095/1851
jmenování mimořádným profesorem pro státní právo (dosud mimořádný profesor pro
hebrejský jazyk a literaturu na filosofické fakultě v Praze)
Č. 3100/1853
potvrzení ve funkci
Č. 7924/1861
jmenování řádným profesorem pro státní právo
Zielonacki Josaphat von
Č. 14161/1855
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jmenování dosavadního řádného profesora římského práva na univerzitě v Innsbrucku pro týž
obor v Praze
- Fridrich Bernhard Maassen mimořádný profesor římského práva na univerzitě v Pešti,
jmenován do Innsbrucku
- Eduard Schvab profesor církevního práva na univerzitě v Olomouci je přeložen do
Pešti
Zucker Alois
Č. 5473/1870
jmenování soukromým docentem rakouského trestního a trestně procesního práva
Č. 9675/1874
jmenování mimořádným profesorem
Č. 4844/1880
potvrzení mimořádné prof.
Č. 10072/1881
jmenování řádným profesorem
odkaz na č. 335/1882
převedení na českou právnickou fakultu
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Signatura 5 Univ. Prag, Medizin.: Professoren
fascikl 1121 (A–H)
Aeby Christoph
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
Altschul Josef
Č. 9487/1850
10 listů
oznámení místodržitele o kolokviu ohledně habilitace Dr. Hofrichtera a Dr. Altschula docenty
homeopatie na pražské univerzitě
Arlt Ferdinand
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
Bandl Ludwig
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
Bail Oskar
Č. 43561/1912
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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
Baštýř Moriz
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)
Bayer Carl
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
Bellot Emil
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
Biedermann Wilhelm
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)
Blažina Josef
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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
Bochdalek Vincenz
Č. 5169/1858
20 listů
souhlas se zvýšením platu profesora deskriptivní, topografické a komparativní anatomie na
pražské vysoké škole Dr. Vincenze Bochdalka
Breisky August
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
Chiari Hans
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
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jmenování mimořádného soukromého docenta na univerzitě ve Vídni Dr. Hanse Chiariho
mimořádným profesorem patologické anatomie na univerzitě v Praze
Chodounský Karel
Č. 3142/1884
8 listů
žádost Dr. Karla Chodounského o habilitaci soukromým docentem klimatologie a
balneoterapie na české lékařské fakultě
Czarda Georg
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
Czejka Joseph
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
Czermak Johann
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
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Dalla Rosa Luigi
Č. 14876/1884
8 listů
žádost o habilitaci Dr. Luigi Dalla Rosy soukromým docentem v oboru obecná anatomie
člověka (připojen životopis)
Deyl Johann
Č. 4191/1887
6 listů
žádost Dr. Johanna Deyla o habilitaci soukromým docentem očního lékařství (přiložen
životopis
Dressler Wenzl
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)
Eiselt Theophil
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
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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
Engel Josef
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 Zürichu Dr. Josepha Engela na katedru
patologické anatomie na univerzitě v Praze se stanovením platu
Eppinger Hans
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
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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
Epstein Alois
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)
Finger Josef
Č. 945/1855
4 listy
žádost o předání polikliniky Dr. Hally soukromému docentu Dr. Josefu Fingerovi
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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
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
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
Fischel Wilhelm
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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)
Fleming Walter
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)
Frey Rudolf von
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)
Fritsch Anton
Č. 5795/1863
6 listů
žádost o potvrzení habilitace Dr. Antona Fritsche soukromým docentem srovnávací anatomie
a fyziologie na lékařské fakultě v Praze
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Č. 2974/1863
6 listů
žádost asistenta při katedře fyziologie Dr. Antona Fritsche o habilitaci soukromým docentem
srovnávací anatomie a fyziologie
Ganghofner Friedrich
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)
Greger Eduard
Č. 10512/1859
6 listů
předložení spisů ohledně habilitace Dr. Eduarda Gregera soukromým docentem lékařské
fyziky
Güntner Franz
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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
Gussenbauer Paul nebo Karl
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
Haas Hermann
Č. 3625/1878
5 listů
zpráva českého místodržitelství o morálních a politických postojích habilitanta Dr. Hermanna
Haase (přiložen životopis)
Habermann Johann
Č. 17809/1886
14 listů
žádost děkanátu lékařské fakulty německé univerzity v Praze o habilitaci Dr. Johanna
Habermanna soukromým docentem ušního lékařství (přiložen životopis)
Halla Josef
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
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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
Hasner von Artha Josef
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
Heine Karl
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
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Helly Karl von
Č. 6276/1859
6 listů
žádost asistenta pražské porodnické kliniky Dr. Karla von Hellyho o habilitaci soukromým
docentem operačního porodnictví na pražské univerzitě
Henke Wilhelm
Č. 11719/1875
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
Herring Ewald
spis chybí
Hermann August
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
Hlava Jaroslav
Č. 23121/1887
16 listů
žádosti a souhlas s definitivou řádného profesora patologické anatomie na české univerzitě
v Praze Dr. Jaroslava Hlavy
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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)
Hofmann Eduard
Č. 7793/1865
10 listů
žádost o habilitaci Dr. Eduarda Hofmanna docentem soudního lékařství na univerzitě v Praze
Hofmeister Franz
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
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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)
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
Horbaczewski Johann
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
Huppert Karl Hugo
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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Fasc. 1121 (J – P)
Jaksch von Wartenhorst Anton
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
Janošik Johann
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
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Č. 2274/1884
8 listů
žádost o habilitaci Dr. Johanna Janošika soukromým docentem histologie a embryologie na
české lékařské fakultě v Praze (přiložen životopis)
Janovský Viktor
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
Jiruš Bohuslav von
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
Kabrhel Gustav
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
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Kaufamann Emilian
Č. 24791/1886
žádost Dr. Emiliana Kaufmanna o habilitaci soukromým docentem ušního lékařství (přiložen
životopis)
Kahler Otto
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)
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
51

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

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 Wűrzburgu 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).
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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).
Kőstl 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
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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
54

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

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.
Lőschner 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 Lőschnera (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.
Lőwit Moritz
Č. 1271/1882
7 listů
Habilitace M.L. jako soukr.docenta speciální patologie na lékařské fakultě ( posudek
habilitačního spisu a životopis v příloze).
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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“)

56

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

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
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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
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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
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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
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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.
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…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
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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.
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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.
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Fascikl 1123 (Q–Z)
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
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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
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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
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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
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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.
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Č. 302/1881
Ministerstvem nevyřízená žádost o jmenování soukr. docenta a lékaře Všeobecné nemocnice
v Praze M.S. mimoř. profesorem na německé universitě.
Soyka Isidor
8097/1877
6 ll
soukromý docent patologie
19756/1878
6 ll
venia legendi hygiena
6495/1884
12 ll
mimořádný profesor hygiena, plat 1200 zl.
též Gruber Max (Graz)
13934/1887
10 ll
zvýšení platu
24557/1887
10 ll
potvrzení místa
Spott Johann
3436/1848
10 ll
soukromý docent psychiatrická léčba
2549/1867
7 ll
mimořádný profesor ortopedie a hydroterapie
Steffal Wenzel
10665/1883
odkaz viz Spina
mimořádný profesor anatomie
14989/1886
26 ll
řádný profesor anatomie
též Reinsberg Josef – řádný profesor – právní medicína
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Steiner Johann
4058/1862
6 ll
soukromý docent dětské nemoci
3161/1866
odkaz viz Eiselt
mimořádný profesor dětské nemoci
Streng Johann
8299/1852
31 ll
mimořádný profesor porodnictví
též Chiari Johann – řádný profesor porodnictví – terno 13 kandidátů
8806/1870
26 ll
řádný profesor porodnictví
též Weber Ferdinand von – řádný profesor porodnictví, terno
12292/1870
3748/1871
19477/188020 ll
příplatek
392/1883
odkaz viz Schöbl
převedení na českou univerzitu
Strupi Šimon
7729/1855
30 ll
obsazení katedry teoret. a prakt. zvěrolékařství
tabela uchazečů
14817/1858
7 ll
potvrzení prof. po 3 letech zkušební doby
15778/1880
4 ll
náhrada na 3 semestry Dr. Johann Maresch
Toldt Karl
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5026/1876, 6017/1876
30 ll
řádný profesor deskriptivní anatomie
Treitz Josef
3342/1855
35 ll
řádný profesor patologie
též Heschl Richard (Krakov)
též Wittig Arthur (Olomouc)
15232/1855
11 ll
potvrzení místa
též Streng Johann
Väter von Artens, Robert
1155/1861
6 ll
soukromý docent fyzikální terapie
1131/1874
6 ll
mimoř. profesor
Vintschgau von, Max
7399/1867
19 ll
rozděl. kat. fyziologie mezi prof. MV a Purkyněho
859/1868
8 ll
prodloužení přednášek
prodloužení přednášek
Waller von, Johann
1338/1848
16 ll
přednášky formy syfilis
5139/1850
4 ll
přednášky kožní nemoci
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9443/1859
30 ll
řádný profesor patologie, terapie, farmakologie
8626/1862
6 ll
potvrzení místa
18513/1878
16 ll
Penzionování ve výši dosavadního platu 2600 zl.
Weber von, Ferdinand
8806/1870
odkaz viz Streng
řádný profesor porodnictví
Weil Karl
11032/1877
3 ll
soukr. docent chirurgie
3557/1879
16 ll
mim. neplacený profesor chirurgie, CV
11532/1883
12 ll
plat 600 zl.
11363/1886
odkaz viz Ganghofner
potvrzení místa
Weiss Wilhelm
9265/1871
4 ll
soukr. docent chirurgie, gynekologie
14092/1871, 3362/1873, 17551/1874
12 ll
neúspěšné jednání o mim. prof.
20168/1875
12 ll
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mim. neplacený prof.
17842/1881
14 ll
řádný prof. chirurgie
přednáší česky
6017/1887
8 ll
potvrzení místa
Witting Ernst
10292/1858
4 ll
žádost o soukr. doc. zoochemie
2769/1859
10 ll
soukr. docent chemie
Wraný Adalbert
6557/1868
4 ll
soukr. docent dětský patolog
Zoufal Emanuel
11398/1869
8 ll
soukr. docent ušní
9469/1873
12 ll
mim. neplacený prof. ušní
166/1879
14 ll
žádost o plat 1200 zl.
16106/1879
5 ll
rezignace
Zit Josef
7117/1885
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8 ll
soukr. docent dětské nemoci, české CV
Zobel Jan Křtitel
10403/1854
6 ll
rezignace soukr. docent
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Signatura 5 Univ. Prag, Philosophie: Professoren
fascikl 1128 (A–B)
Ambros Wilhelm
Č. 1455/1872
6 listů
císařské schválení rezignace dr. Wilhelma Ambrose na mimořádnou katedru teorie a dějin
hudby a udělení titulu mimořádného univerzitního profesora
Č. 8770/1869
11 listů
jmenování vrchního státního zástupce dr. Augusta Wilhelma Ambrose mimořádným
profesorem dějin a teorie hudby na univerzitě v Praze
Amerling Karl
Č. 2194/1856
7 listů
žádost dr. Karla Amerlinga o schválení profesury nebo soukromé docentury fyziokratie na
pražské univerzitě
Augustin Franz
Č. 1504/1883
15 listů
místodržitel informuje o habilitaci dr. Franze Augustina
program přednášek - Meteorologie, Klimatologie, Oceanografie
životopis dr. Augustina
Bachmann Adolf
Č. 9461/1885
12 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Adolfa Bachmanna řádným profesorem rakouských
dějin na německé pražské univerzitě
Č.495/1881
3 listy
zpráva o odvolání prof. dr. Bachmanna z německého gymnázia v Praze
Č. 19538/1880
2 listy
informace místodržitele o dr. Bachmannovi na gymnáziu v Praze
Č. 16787/1880
24 listů
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jmenování gymnaziálního profesora a soukromého docenta na univerzitě mimořádným
profesorem rakouských dějin na univerzitě v Praze
Č. 10397/1878
4 listy
děkanát filozofické fakulty předkládá podání soukromého docenta rakouských dějin dr.
Adolfa Bachmanna o jeho literární a akademické činnosti
Č. 3570/1875
9 listů
žádost kolegia profesorů o potvrzení dr. Bachmanna jako soukromého docenta rakouských
dějin
životopis dr. Bachmanna
Bayer Josef
Č. 10808/1870
3 listy
žádost o potvrzení habilitace dr. Josefa Bayera jako soukromého docenta estetiky a novějších
dějin německé literatury a povolení přednášet
Č. 7978/1870
11 listů
žádost kandidáta filozofie a docenta pražské polytechniky Josefa Bayera o potvrzení
habilitace a přiznání soukromé docentury estetiky a novějších dějin německé literatury
Č. 9229/1870
1 list
informace o žádosti Josefa Bayera o přiznání soukromé docentury
Č. 2971/1865
6 listů
dobré zdání školské rady k žádosti o habilitaci Josefa Bayera
Bečka Bohumil
Č. 1503/1883
7 listů
žádost o povolení habilitace dr. Bohumila Bečky jako soukromého docentav oboru
astronomie
stručný životopis a postup přednášek
Bělohoubek August
Č. 12196/1897
11 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Augusta Bělohoubka jako soukromého docenta chemie
uhlíku
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Benndorf Otto
Č. 1276/1875
6 listů
zvýšení platu řádného universitního profesora dr. Otto Benndorfa
Č. 3307/1872
30 listů
jmenování dr. Otto Benndorfa řádným profesorem klasické archeologie na univerzitě v Praze
Biermann Otto
Č. 3317/1883
6 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Otto Biermanna jako soukromého docenta matematiky
stručný životopis
program přednášek
Bippart Georg
Č. 3127/1883
10 listů
žádost o odchod do trvalého důchodu profesora klasické filologie na německé pražské
univerzitě dr. Georga Bipparta
Č. 6498/1858
13 listů
jmenování mimořádného profesora klasické filologie na pražské univerzitě dr. Georga
Bipparta řádným profesorem
Č. 12743/1852
4 listy
presidiální upomínka, že dr. Georg Bippert byl jmenován mimořádným profesorem klasické
filologie na pražské univerzitě
Bořický Emanuel
Č. 13253/1880
1 list
poznámka o jmenování mimořádného profesora mineralogie dr. Emanuela Bořického řádným
profesorem (orig. viz 5 Prag Philos. Frič)
Č. 5579/1876
14 listů
zvýšení platu mimořádného univerzitního profesora v Praze dr. Emanuela Bořického
dobrá zdání o publikacích dr. Ladislava Čelakovského a dr. Bořického
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Č. 9523/1871
6 listů
žádost kolegia profesorů o povolení působit jako soukromý docent petrografie na filozofické
fakultě pro profesora reálného gymnázia v Praze dr. Emanuela Bořického
životopis dr. Bořického
poznámka o jmenování dr. Bořického mimořádným profesorem mineralogie
Brandl Alois
Č. 12843/1887
9 listů
potvrzení mimořádného profesora anglické filozofie na německé univerzitě v Praze dr. Aloise
Brandla ve funkci
Č. 11873/1887
9 listů
žádost děkanátu filozofické fakulty německé univerzity v Praze na přeměnu mimořádné
katedry anglické filozofie v řádnou a na jmenování dr. Brandla řádným profesorem
Č. 1992/1884
l list
poznámka o jmenování dr. Aloise Brandla mimořádným profesorem
(orig. in 5 Prag Philos. Minor)
Brauner Bohuslav
Č. 16660/1886
5 listů
žádost soukromého docenta analytické chemie minerálů na filozofické fakultě dr. Bohuslava
Braunera o rozšíření jeho venia legendi
Č. 13905/1883
9 listů
žádost děkanátu české filozofické fakulty o souhlas se zařazením adjunkta chemické katedry
dr. Bohuslava Braunera jako soukromého docenta analytické chemie minerálů
program přednášek a životopis dr. Braunera
Brunner Karl
Č. 4825/1886
4 listy
informace děkanátu německé filozofické fakulty o převedení venia legendi z dr. Garzarolliho
na dr. Brunnera
Čelakovský František Ladislav senior
Č. 3215/1849
9 listů
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žádost o jmenování F. L. Čelakovského řádným profesorem slovanských literatur na
univerzitě v Praze
hlášení o politických postojích F. L. Čelakovského
Čelakovský Ladislav junior
Č. 12553/1871
1 list
jmenování docenta českého zemského polytechnického institutu dr. Ladislava Čelakovského
mimořádným profesorem botaniky
Č. 5579/1876
l list
poznámka o zvýšení platu dr. Ladislava Čelakovského
(orig. in 5 Prag Phil Bořický)
Č. 5569/1880
8 listů
jmenování dr. Ladislava Čelakovského řádným profesorem botaniky na české univerzitě
v Praze
Curtius Georg
Č. 10859/1854
10 listů
žádost o uvolnění dr. Georga Curtiuse z postu profesora klasické filologie na pražské
univerzitě
Č. 4973/1851
14 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Georga Curtiuse řádným profesorem klasické filologie
na pražské univerzitě
Č. 3043/1849
9 listů
jmenování dr. Curtiuse mimořádným profesorem klasické literatury na vysoké škole v Praze
Dastich Josef
Č. 10075/1865
24 listů
jmenování soukromého docenta dr. Josefa Dasticha mimořádným profesorem filozofie na
pražské vysoké škole
Č. 3110/1861
6 listů
zpráva místodržitelství o habilitaci dr. Dasticha
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Diels Paul
Č. 31141/1911
2 listy
souhlas s uvolněním mimořádného profesora srovnávací jazykovědy dr. Paula Dielse
z pracovního poměru na německé univerzitě v Praze
Č. 21385/1909
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Paula Dielse mimořádným profesorem srovnávací
jazykovědy na německé univerzitě v Praze
Domalip Karl
Č. 13019/1877
5 listů
děkanát filozofické fakulty předkládá habilitaci dr. Karla Domalipa a žádá o přiznání
soukromé docentury experimentální fyziky
Doubrava Štěpán
Č. 4812/1883
8 listů
žádost o připuštění k habilitaci dr. Štěpána Doubravy soukromým docentem praktické fyziky
stručný životopis a seznam přednášek
Durdík Josef
Č. 24975/1887
9 listů
žádost a rozhodnutí o přiznání osobního příplatku dr. Josefu Durdíkovi, řádnému profesorovi
filozofie na české univerzitě v Praze
Č. 4845/1880
1 list
poznámka o jmenování mimořádného profesora dr. Josefa Durdíka řádným profesorem
filozofie na české univerzitě v Praze
(orig. in 5 Prag Philos. Marty)
Č. 3277/1880
4 listy
přípis dr. Durdíka ohledně většiny hlasů při hlasování na zasedání kolegia profesorů 22. 1.
1880
Č. 4187/1876
8 listů
žádost o zvýšení platu a císařský souhlas s jeho navýšením na 1200 zl. ročně
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Č. 13180/1874
13 listů
jmenování soukromého docenta dr. Josefa Durdíka mimořádným profesorem filozofie na
pražské univerzitě s platem 800 zl. ročně
Č. 4317/1873
4 listy
žádost místodržitelství o finanční podporu pro dr. Durdíka na školní rok 1872/73
Č. 3072/1873
1 list
poznámka o povolení remunerace ve výši 600 zl. soukromému docentu dr. Durdíkovi
(orig. in 5 Prag Philos. Philosophie böhm. Vortragssprache)
Č. 413/1873
4 listy
žádost o rozšíření venia docendi dr. Durdíka
Č. 9692/1872
6 listů
žádost dr. Durdíka o podporu ve výši 600 zl.
Č. 5184/1872
2 listy
žádost dr. Durdíka o rozšíření jeho venia legendi o estetiku básnického umění
Č. 4823/1872
4 listy
žádost kolegia profesorů pražské vysoké školy o rozšíření venia legendi soukromého docenta
dr. Durdíka na estetiku básnictví
Č. 3381/1872
3 listy
žádost soukromého docenta dr. Durdíka o jmenování mimořádným profesorem
Č. 13298/1870
3 listy
děkanát předkládá habilitační akt dr. Durdíka ke schválení
Č. 11220/1870
10 listů
žádost dr. Durdíka o umožnění přednášet jako soukromý docent na filozofické fakultě
univerzity v Praze
Č. 9347/1870
1 list
informace o žádosti dr. Durdíka o umožnění habilitovat se jako soukromý docent dějin
novější filozofie na filozofické fakultě pražské univerzity
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Č. 9723/1870
2 listy
žádost kolegia profesorů ohledně habilitace dr. Durdíka
Durdík Peter
Č. 19335/1887
15 listů
děkanát české filozofické fakulty univerzity v Praze předkládá zprávu v záležitosti habilitace
gymnaziálního profesora dr. Petra Durdíka v oblasti gymnaziální pedagogiky
program přednášek a životopis dr. Durdíka
Č. 12750/1887
13 listů
zpráva prof T. G. Masaryka o právně neplatné habilitaci dr. Durdíka
Durége Heinrich
Č. 4557/1869
6 listů
žádost a schválení zvýšení platu o 500 zl.profesoru matematiky dr. Heirichovi Durege
Č. 2435/1869
14 listů
jmenování řádného profesora matematiky na polytechnickém institutu v Praze dr. Heinricha
Durege řádným profesorem na pražské univerzitě
Dvořák Rudolf
Č. 15210 a 18295/1884
11 listů
žádost kolegia profesorů o habilitaci dr. Rudolfa Dvořáka na docenta orientálních jazyků
životopis a seznam přednášek dr. Rudolfa Dvořáka
Dvořák Vinzenz
Č. 16819/1875
2 listy
soukromý docent fyziky na univerzitě v Praze dr. Vinzenz Dvořák informuje oznamuje svůj
odchod do Záhřebu (Agramu)
Č. 16374/1875
2 listy
oznámení chorvatsko-slavonské vlády o císařském jmenování dr. Dvořáka řádným
profesorem v Záhřebu (Agramu)
Č. 11690/1874
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7 listů
žádost o habilitaci asistenta katedry fyziky dr. Vinzenze Dvořáka
Emler Josef
Č. 5618/1872
6 listů
žádost o habilitaci dr. Emlera soukromým docentem paleografie, diplomatiky, sfragistiky a
heraldiky na filozofické fakultě
program přednášek a životopis dr. Josefa Emlera
Č. 11338/1879
20 listů
jmenování archiváře pražského městského archivu a soukromého docenta na pražské
univerzitě dr. Josefa Emlera mimořádným profesorem pomocných věd historických na téže
univerzitě
Č. 11970/1887
16 listů
jmenování mimořádného univerzitního profesora a archiváře pražského městského archivu dr.
Josefa Emlera řádným profesorem pomocných věd historických na české univerzitě
Č. 20549/1882
8 listů
žádost o potvrzení mimořádného profesora dr. Emlera v jeho postavení
Hirschfeld Heinrich Otto
Č. 9778/1872
17 listů
jmenování soukromého docenta na univerzitě v Göttingen dr. Heinricha Otto Hirschfelda
řádným profesorem starých dějin na univerzitě v Praze
Č. 14214/1873
10 listů
povolení ku zvýšení platu dr. Hirschfelda
Č. 16201/1872
3 listy
dopis dr. Hirschfelda ministru kultu a vyučování
Hlasiwetz Heinrich
Č. 9353/1849
zpráva filozofického kolegia profesorů v souvislosti s požadovanou docenturou dr. Heinricha
Hlasiwtze
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Hochegger Franz
Č. 14789/1859
12 listů
jmenování dosavadního suplenta na univerzitě v Pavii Franze Hocheggra řádným profesorem
klasické filologie na pražské vysoké škole
Höfler Constantin von
Č. 7928/1882
8 listů
žádost a souhlas s odchodem do trvalého důchodu řádného profesora dějin na pražské
univerzitě dvorního rady dr. Constantina rytíře von Höfler
Č. 16156/1880
3 listy
děkanát filozofické fakulty oznamuje, že dvorní rada Constantin von Höfler dovrší v roce
1881 sedmdesátého roku svého života
Č. 5386/1879
7 listů
propůjčení titulu dvorního rady řádnému profesoru dějin na pražské univerzitě dr. Constantinu
rytíři von Höfler
Č. 10070/1851
11 listů
jmenování dr. Konstantina Höflera řádným profesorem dějin na pražské univerzitě
seznam tištěných děl dr. Höflera
Hornstein Karl
Č. 685/1883
4 listy
zpráva děkanátu filozofické fakulty o úmrtí profesora a ředitele hvězdárny dr. Karla
Hornsteina
Č. 340/1883
3 listy
stejná zpráva jako v č. 685/1883
Č. 9146/1863
15 listů
jmenování řádného profesora matematiky na univerzitě v Grazu dr. Karla Hornsteina
profesorem pražské univerzity
Hostinský Ottokar
Č. 25819/1886
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11 listů
potvrzení definitivy mimořádného profesora estetiky na české univerzitě v Praze dr. Ottokara
Hostinského
Č. 23098/1885
16 listů
souhlas se zvýšením platu mimořádného profesora estetiky dr. Ottokara Hostinského
žádost o jmenování dr. Hostinského mimořádným profesorem estetiky
Č. 17468/1883
5 listů
jmenování soukromého docenta dr. Ottokara Hostinského mimořádným profesorem estetiky
na české univerzitě
Č. 1008/1883
4 listy
děkanát o žádosti dr. Hostinského o rozšíření jeho venia legendi
Č. 11109/1877
3 listy
vyjádření profesora dr. Ed. Hanslika o hudebněvědeckých pojednáních dr. Hostinského
Č. 10037/1877
4 listy
žádost děkanátu o potvrzení habilitace dr. Hostinského soukromým docentem estetiky a dějin
stavitelství

86

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

fascikl 1129 (F–Kr)
Garzarolli von Thurnlackh Karl
Č. 7109/1886
3 listy
děkanát žádá o zachování venia legendi dr. Garzarolliho von Thurnlackh
Č. 4825/1886
1 list
poznámka o zachování venia legendi dr. Karlu Gazarollimu von Thurnlackh
(orig. in 5 Prag Philos. Brumer)
Frič Anton
Č. 13253/1880
11 listů
jmenování mimořádného profesora zoologie dr. Antona Friče řádným profesorem na české
univerzitě v Praze
Č. 5579/1877
poznámka o zvýšení platu mimořádnému profesorovi dr. Antonu J. Fričovi
(orig. in 5 Prag Philos. Bořický)
Č. 12553/1871
10 listů
jmenování docenta českého polytechnického institutu v Praze dr. Antona Johanna Friče
mimořádným profesorem na pražské univerzitě
Förster Wendelin
Č. 13790/1876
7 listů
souhlas s odstoupením profesora románské filologie a literatury dr. Wendelina Förstra
z funkce
Č. 7860/1876
10 listů
jmenování mimořádného profesora románské filologie na pražské univerzitě dr. Wendelina
Förstra řádným profesorem
Č. 13331/1874
19 listů
jmenování gymnaziálního profesora ve Vídni dr. Wendelina Förstra mimořádným
profesorem románské filologie na univerzitě v Praze
Fauvin Leon
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Č. 17188/1879
3 listy
zpráva policejního ředitelství v Praze ohledně povolení přednášek abbé Leona Fauvina o
francouzském jazyce a literatuře na pražské univerzitě
Č. 16884/1879
2 listy
místodržitelství sděluje, že k dosavadnímu životu abbé Fauvina nebylo nic nepříznivého
zjištěno
Č. 12351/1879
4 listy
informace ohledně politických postojů abbé Fauvina
Č. 9745/1879
6 listů
žádost abbé Leona Fauvina o povolení přednášet o francouzském jazyce a literatuře na
pražské univerzitě
Gintl Wilhelm
Č. 3191/1868
7 listů
žádost o potvrzení soukromé docentury asistentovi chemie dr. Wilhelmu Gintlovi
Geitler Leopold
Č. 7621/1873
8 listů
místodržitelství předkládá habilitaci dr. Leopolda Geitlera soukromým docentem srovnávací
indoevropské jazykovědy na české univerzitě v Praze
životopis dr. Geitlera a program přednášek
Gebauer Jan
Č. 9312/1873
5 listů
místodržitelství předkládá žádost o habilitaci dr. Jana Gebauera soukromým docentem
českého jazyka na pražské vysoké škole
Č. 13681/1874
12 listů
udělení titulu mimořádného univerzitního profesora profesoru na reálce a soukromému
docentu na univerzitě v Praze dr. Johannu Gebauerovi
Č. 17513/1874
4 listy
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místodržitelství předkládá dopis dr. J. Gebauera o provedení přísahy jako mimořádného
profesora na univerzitě
Č. 8064/1875
6 listů
žádosti o finanční vypořádání za uplynulý rok
Č. 489/1880
10 listů
jmenování dr. Gebauera mimořádným profesorem slovanských jazyků a literatur na univerzitě
v Praze
Č. 10049/1881
5 listů
jmenování dr. Gebauera řádným profesorem slovanských jazyků a literatur na univerzitě v
Praze
Grün Dionys von
Č. 22230/1885
14 listů
souhlas s odchodem řádného profesora geografie na německé univerzitě v Praze Dionyse
rytíře von Grün do trvalého důchodu
Č. 16975/1876
24 listů
jmenování mimořádného profesora geografie na univerzitě v Praze Dionyse rytíře von Grün
řádným profesorem
Č. 15980/1874
3 listy
udělení Řádu železné koruny III. třídy Dionysi von Grün za zásluhy při výuce korunního
prince
Gruss Gustav
Č. 52651/1914
9 listů
souhlas s odchodem řádného profesora astronomie na české univerzitě v Praze dr. Gustava
Grusse do trvalého důchodu
Francesconi Felix
Č. 20633/1858
23 listů
potvrzení definitivy učiteli italského jazyka na pražské univerzitě Felixi Francesconimu
Č. 5519/1856
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14 listů
souhlas se zvýšením platu učiteli italského jazyka na pražské univerzitě Felixi Francesconimu
Hansgirg Anton
Č. 16421/1884
9 listů
žádost české filozofické fakulty o potvrzení usnesení na povolení docentury algologie dr.
Antonu Hansgirgovi
Č. 1202/1885
5 listů
žádost o povolení habilitace v oboru kryptogamie a rostlinné fyziologie dr. Antonu
Hansgirgovi
Hahn K. A.
Č. 7719/1849
9 listů
jmenování dr. K. A. Hahna řádným profesorem německého jazyka a literatury na pražské
univerzitě
Hatschek Berthold
Č. 12351/1885
16 listů
jmenování soukromého docenta dr. Bertholda Hatscheka řádným profesorem zoologie na
německé pražské univerzitě
Hattala Martin
Č. 4351/1861
17 listů
jmenování mimořádného profesora slovanské filologie na pražské univerzitě Martina Hattaly
řádným profesorem
Č. 3597/1858
9 listů
udělení definitivy mimořádnému profesorovi slovanské filologie na pražské univerzitě P.
Martinu Hattalovi
Č. 14002/1854
14 listů
jmenování kněze Martina Hattaly mimořádným profesorem slovanské filologie na pražské
univerzitě
Č. 8578/1854
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2 listy
místodržitelství ohledně habilitace Martina Hattaly v oblasti filologie jako soukromého
docenta slovanských jazyků
Janitschek Hubert
Č. 11375/1881
8 listů
souhlas s uvolněním řádného profesora dějin umění na pražské univerzitě dr. Huberta
Janitschka z rakouské státní služby
Č. 9485/1880
7 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Huberta Janitschka řádným profesorem dějin umění na
pražské univerzitě
Č. 3093/1879
14 listů
jmenování kustoda rakouského Muzea umění a průmyslu a soukromého docenta na vídeňské
univerzitě dr. Huberta Janitschka mimořádným profesorem dějin umění na pražské univerzitě
Jireček Constantin Josef
Č. 12010/1877
6 listů
žádost o potvrzení habilitace dr. Constantina Josefa Jirečka soukromým docentem etnografie
a dějin balkánských zemí ve středověku a novověku
životopis a program přednášek dr. Jirečka
Č. 2721/1884
17 listů
jmenování prezidenta bulharské školské rady dr. Constantina Jirečka řádným profesorem
obecných dějin na české univerzitě v Praze
Hilberg Isidor
Č. 11841/1879
16 listů
jmenování dr. Isidora Hilberga mimořádným profesorem klasické filologie na univerzitě
v Praze
Jüthner Julius
Č. 10 204/1897
8 listů
místodržitelství ohledně habilitace dr. Julia Jüthnera v oboru klasické filologie na německé
filozofické fakultě v Praze
životopis a seznam přednášek dr. Jüthnera
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Jodr Friedrich
Č. 6688/1885
14 listů
jmenování soukromého docenta dr. Friedricha Jodla řádným profesorem filozofie na německé
univerzitě v Praze
Gindely Anton
Č. 8403/1874
5 listů
žádost řádného profesora rakouských dějin na pražské univerzitě dr. Antona Gindelyho o
zvýšení platu
Č. 2180/1867
15 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Antona Gindelyho řádným profesorem rakouských
dějin na pražské univerzitě
Č. 11407/1862
12 listů
jmenování učitele české vyšší reálné školy v Praze dr. Antona Gindelyho mimořádným
profesorem rakouských dějin na univerzitě v Praze
Č. 9548/1861
10 listů
souhlas s udělením dovolené na historické bádání a dokončení práce dr. Gindelyho
Jakubec Johann
Č. 39676/1914
14 listů
propůjčení titulu řádný univerzitní profesor mimořádnému profesoru dějin české literatury dr.
Johannu Jakubcovi
Kachler Josef
Č. 10538/1874
10 listů
místodržitelství předkládá habilitaci adjunkta pražské chemické univerzitní laboratoře dr.
Josefa Kachlera v oboru technické chemie
program přednášek a životopis
Kämpf Saul Isaak
Č. 24060/1885
9 listů
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žádost penzionovaného mimořádného profesora semitských jazyků na německé pražské
univerzitě dr. Saula Isaaka Kaempfa o zvýšení penze
Č. 537/1873
18 listů
žádost o jmenování mimořádného profesora semitských jazyků na pražské univerzitě dr.
Kaepfa řádným profesorem
Č. 8600/1872
3 listy
žádost dr. Kaempfa o povýšení mimořádné katedry semitských jazyků na řádnou
Č. 8594/1871
6 listů
žádost mimořádného profesora semitských jazyků dr. Saula Isaka Kämpfa o jmenování
řádným profesorem
Č. 4496/1868
17 listů
žádost o souhlas s platem mimořádného profesora semitských jazyků a literatur na univerzitě
v Praze dr. Samuela Isaaka Kaempfa
Č. 3331/1863
8 listů
udělení definitivy mimořádnému profesorovi dr. Kämpfovi
Č. 18151/1859
15 listů
jmenování soukromého docenta dr. Kaempfa mimořádným profesorem semitských jazyků na
pražské univerzitě
Č. 792/1850
6 listů
žádost dr. Saula Isaka Kämpfa o místo soukromého docenta starohebrejského jazyka na
pražské vysoké škole
Kalousek Josef
Č. 24061/1885
12 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Josefa Kalouska řádným profesorem českých dějin na
české univerzitě v Praze
Č. 2441/1883
11 listů
žádost univerzitního profesora dr. Josefa Kalouska o započítání deseti služebních let na
střední škole k jeho služební době na univerztě
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Č. 9305/1871
7 listů
místodržitelství předkládá habilitaci dr. Josefa Kalouska soukromým docentem českých dějin
na české pražské univerzitě
Kantor Seligmann
Č. 24796/1887
2 listy
žádost dr. Seligmanna Kantora o jmenování mimořádným profesorem matematiky
Č. 1547/1883
žádost o souhlas s působením soukromého docenta dr. Seligmanna Kantora na německé
univerzitě
životopis a program zamýšlených přednášek
Kaubek Johann
Č. 9325/1853
12 listů
žádost o pokračování výuky v polském jazyce na pražské univerzitě
Č. 13 listů
přidělení katedry polského jazyka na pražské univerzitě dr. Johannu Kaubkovi
Kaulich Wilhelm
Č. 5847/1868
l list
informace o jmenování soukromého docenta dr. Kaulicha mimořádným profesorem
(orig. in 5 Lemberg Philos. Philosophie)
Č. 10254/1867
3 listy
žádost soukromého docenta dr. Wilhelma Kaulicha o jmenování mimořádným profesorem
filozofie
Č. 20303/1856
6 listů
místodržitelství ohledně habilitace soukromého docenta dr. Kaulicha na pražské univerzitě
Keller Otto
Č. 14164/1881
9 listů
jmenování mimořádného profesora dr. Otto Kellera řádným profesorem klasické filologie na
pražské univerzitě
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Kelle Johann
Č. 3475/1868
10 listů
žádost profesora německého jazyka a literatury na univerzitě v Praze o převedení do vyšší
platové třídy
Č. 13682/1857
1 list
souhlas s navýšením služební taxy profesora dr. Johanna Kelleho
Č. 4521/1857
4 listy
jmenování dr. Johanna Kelleho řádným profesorem německého jazyka a literatury na pražské
univerzitě
Košuth Jaromír
Č. 4938/1879
6 listů
žádost Jaromíra Košutha o habilitaci soukromým docentem etiopštiny, arabštiny a turečtiny
životopis a program přednášek
Kovář Emanuel
Č. 18080/1886
8 listů
žádost o habilitaci dr. Eman. Kováře sokromým docentem v oboru všeobecné a srovnávací
jazykovědy
životopis a program přednášek
Kraus Ludwig
Č. 6491/1881
6 listů
děkanát filozofické fakulty předkládá k potvrzení habilitaci dr. Ludwiga Krause soukromým
docentem v oboru matematika
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fascikl 1130 (Kr–M)
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)
Krejčí Johann
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
Kreuz Johann
Č. 11008/1878
7 listů
žádost děkanátu Filozofické fakulty v Praze o potvrzení habilitace Dr. Johanna Kreuze
přiložen životopis a rozpis přednášek
Kuneš
Č. 11698/1852
3 listy
žádost českého místodržitelství ohledně přednášek Dr. Kuneše v oboru populární astronomie
a přiznání titulu soukromý docent
Kučera Gottlieb
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
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povolení profesorskému kolegiu Filozofické fakulty univerzity ve Lvově udělit Dr. Ludwigu
Kubalovi čestný doktorát filozofie lvovské univerzity
Kvíčala Johann
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
Lambel Hans
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
Lange Ludwig
Č. 8417/1859
11 listů
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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.
Lenz Oskar
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
Leonardi Hermann von
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
Lessiak Primus
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
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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
Lieben Adolf
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
Löwe Johann Heinrich
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
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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
Löwl Ferdinand
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
Lindner Gustav Ad.
Č. 992/1882
1 list
odkaz na jmenování Dr. Gust. Ad. Lindnera řádným profesorem filozofie a pedagogiky
(spis není)
Linker Gustav
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
Linnemann Eduard
Č. 6365/1884
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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
Lippich Ferdinand
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
Ferdinanda Lippicha řádným profesorem matematické fyziky na univerzitě v Praze spolu
s určením výše platu
Ludwig Alfred
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
Mach Ernst
Č. 2014/1867
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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
Malý Richard
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
Martin Ernst
Č. 15150/1877
8 listů
žádost řádného universitního profesora v Praze Dr. Ernsta Martina o odchod ze státní služby a
její schválení
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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
Marty Anton
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
Masaryk Tomáš Garrigue
Č. 992/1882
1 list
pouze odkaz na jmenování Dr. Th. G. Masaryka mimořádným profesorem filozofie na české
filozofické fakultě (spis není)

103

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

Matiegka Heinrich
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
Matzka Wilhelm
Č. 10821/1863
10 listů
žádost profesora matematiky na pražské univerzitě Dr. Wilhelma Matzky o zvýšení platu
Meyer Gustav
Č. 20492/1875
12 listů
žádost gymnaziálního učitele Dr. Gustava Meyera o nostrifikaci doktorátu získaného ve
Vratislavi, přiložen životopis a seznam přednášek
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,
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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
Minor Jacob
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
Mourek Wenzl
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
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fascikl 1131 (N-T)
Nevole Milan
Č. 10826/1878
8 listů
žádost děkanátu Filozofické fakulty pražské univerzity o potvrzení habilitace Dr. Milana
Nevole v oboru organické chemie – přiložen životopis
Neuwirth Josef
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
Neumann Clemens
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
Nebeský Václav
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
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
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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
Novák Robert
Č. 18774/1882
8 listů
žádost o potvrzení gymnaziálního profesora Dr. Roberta Nováka soukromým docentem
klasické filologie – přiložen životopis a seznam přednášek
Padlesak Johann
Č. 7831/1852
15 listů
souhlas s platem 1000 zlatých ročně řádného profesora náboženské nauky a nauky o výchově
na pražské univerzitě Johanna Padlesaka
Palacký Jan
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
Pangerl Mathias
Č. 6871/1876
4 listy
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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
Petersen Eugen
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
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Pick Georg
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
Píč Josef Ladislav
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
Pierre Victor
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
Prey Adalbert
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
Přibram Richard
Č. 6865/1872 a 6884/1872
1 list
odkaz na potvrzení Dr. Richarda Přibrama soukromým docentem fyziky
109

Národní archiv / The National Archives (Czech Republic)
Pomůcka / Finding Aid: Přehled personálních spisů profesorů a docentů
pražské (od 1882 české a německé) univerzity uložených v Rakouském
státním archivu ve Vídni
--------------------------------------------------------------------------------------------------

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=49

viz Seydler
Puchta Anton
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
Rayman Bohuslav
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
Rezek Anton
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
Ricard Anselm
Č. 13763/1857
5 listů
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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
Redtenbacher Ludwig
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
Riedl
(chybí)
Rzach Alois
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
Rochleder Friedrich
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
Sachs Julius
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
Šafařík
(spis chybí)
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Seydler August
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
Skuherský Franz
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
Springer Anton
Č. 7387/1848
16 listů
žádosti Dr. Antona Springera a českého gubernia o uznání venia docendi na filozofické
fakultě v Praze v oboru historie
Suchecki Heinrich von
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
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žádost o jmenování gymnaziálního suplenta Heinricha von Sucheckiho ve Lvově
mimořádným profesorem polského jazyka a literatury na pražské univerzitě
stanovení platu
Švambera Václav
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
Svoboda Heinrich
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
Schohay Franz
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
Schleicher August
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
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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
Schmarda Ludwig
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
Schmidt Oscar
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
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informace o politických postojích mimořádného profesora na univerzitě v Jeně Oskara
Schmidta
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
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
Schultz Alwin
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
Stein Friedrich
Č. 17747/1877
12 listů
propůjčení Řádu železné koruny III. třídy univerzitnímu profesoru Dr. Friedrichu Steinovi
z Prahy
Č. 10091/1873
14 listů
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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
Studnička
(spis chybí)
Stumpf Carl
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
Steinherz Samuel
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,
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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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fascikl 1132 (T–Z)
Tomek Václav Vladivoj
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
Tumlíř Ottokar
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
Tupetz Theodor
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
Tyrš Miroslav
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
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Velenovský Josef
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
Vietz Karl
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
Vrba Carl
Č. 335/1882
1 list
odkaz na umístění profesora Dr. Carla Vrby na českou filozofickou fakultu
(spis není)
Volkmann Wilhelm
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
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české místodržitelství předkládá habilitaci soukromého docenta estetiky Dr. Wilhelma
Volkmanna v souvislosti s umožněním mu konat přednáška o psychologii
Wagner von Kremsthal Franz
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
Weber Ottokar
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
Weineck Ladislav
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
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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
Weiss Adolf
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
Wessely Wolfgang
Č. 6079/1849
10 listů
jmenování docenta Dr. Wolfganga Wesselyho mimořádným profesorem hebrejského a
rabínského jazyka a literatury na pražské univerzitě se stanovením platu
Wettstein von Westerheim Richard
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
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
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profesorské kolegium filozofické fakulty pražské univerzity předkládá podklady v souvislosti
s habilitací profesora Eduarda Weyera v oboru geometrie
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
Willigk Erwein
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
Willkomm Moricz
Č. 11584/1873
5 listů
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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
Wocel Jan Erasmus
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
Woltmann Alfred
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
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Č. 7065/1873
10 listů
oznámení o povolání profesora dějin umění na polytechnice v Karlsruhe Dr. Alfreda
Woltmanna na univerzitu v Praze
Zepharovich Viktor von
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
Zimmermann Robert
Č. 17361/1854
4 listy
oznámení ministerstva kultu a vyučování v souvislosti se schválením definitivy profesora Dr.
Roberta Zimmermanna v oboru filozofie
Zubatý Josef
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
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