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Úpravy rkp 3. knihy o Waldovi

Kapitola 1: Úvodem

Žádné podstatné změny. Doporučuji vypustit vyprávění V. Hálka, 

Waldova učitele, uvedené jako příloha 17 . Příloha obsahuje poměry 

na Akademickém gymnáziu v roce 1853, tedy v letech bachovské vlády, 

která končila r. 1861, tedy v roce narození F. Walda. Za středoškolských 

Waldových studií byly už poměry zcela jiné. Zdrojem přílohy 17 je diplo-

mová práce M. Čížkové z roku 2002, o níž v rukopisu je jen zmínka v se-

znamu použité literatury. Bývá obvyklé, že literatura je v textu uváděna, 

aby bylo jasné, odkud autor rukopisu fakta čerpal. 

Kapitola 2: Rodina Waldova v Čechách - O.K. 

Kapitola 3: Dětství a mladá léta Františka Walda 

Doporučuji vytvořit z vyprávění dcery Waldova učitele V. Hálka no-

vou přílohu. Do kapitoly patří i fakt, že se Wald r. 1883 oženil a manže-

lům Waldovým se postupně narodilo 6 dětí( 2 dcery a 4 synové): 1884 

Jindřich Josef (1884-1929), 1885 Emil 

Antonín (1885-1955), František (1886-1975), Marie (1887), Josefa 

(1890-1928) a Bohuslav (1896-1945). Chybí autor zestručněného příspěv-

ku Dr Ing Walda, který celý příspěvek publikoval ve sborníku „Sto let 

ČVUT“, jenž vyšel v r.1972. 
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Waldův žák a asistent A. Kříž (………..) publikoval r. 1941 článek 

„Vzpomínáme na profesora Walda“. Ve 40.letech minulého století vydal 

Gerald Druce (189 -195.), anglický pedagog a vědec-chemik a velký přítel 

Československa, knižní publikaci „Two Czech chemists“ o dvou veliči-

nách české chemie, profesoru Univerzity Karlovy, anorganickému che-

mikovi Bohuslavu Braunerovi (1855-1935) a profesoru ČVUT profesoru 

Františku Waldovi. V knize G. Druceho je menší část věnována Waldovi. 

Stručně popsal Waldův život a zhodnotil Waldovy originální myšlenky 

k teorii chemie na nových základech. V druhé části analyzoval Waldovy 

příspěvky z analytické chemie. 

S výjimkou práce S. Hořejšího „Chemie fází Františka Walda“ otiš-

těné ve Sborníku VŠB v Ostravě v roce 1949 nastala pauza v hodnocení 

díla profesora Walda, který se stal persona non grata a který měl být 

zapomenut. Waldův syn František (1886-1975), jenž schraňoval veškeré 

otcovy materiály a materiály o otci, sepsal počátkem 70.let stať, která vy-

šla překvapivě ve sborníku „100 let ČVUT“ v roce 1972. Tím se zrušilo 

ticho o profesoru Waldovi. Výjimečnost profesora Walda zaujala pro-

fesora ČVUT Františka Čůtu (1898-1986), který publikoval v Chemic-

kých listech o čtyři roky později dva články: „František Wald- analytik“ 

a „Waldova nová soustava chemických vědomostí“. Docent VŠCHT J. 

Pinkava napsal pro Sborník VŠCHT Praha 1978 článek „Waldovo nové 

pojetí chemie“, jeho anglická verze „Wald ś New Conception of Chemi-

stry“ v Ostwald ś Annalen der Naturphilosophie. Tentýž autor uveřejnil 

ve Sborníku VŠCHT Praha 1987 stať „O vzájemném vztahu W. Ostwal-

da a F. Walda“. Pinkava jako redaktor v témže roce zpracoval originály 

Waldovy korespondence s Ostwaldem (………..) , Ernstem Machem (1838-

1916), P.Duhemem (…..), J.W. Gibbsem (…..) a dalšími vědci. Korespon-

dence vyšla anglicky v Rozpravách ČSAV v roce 1987. Pinkava v knize 

na 25 stranách podal rozbor Waldova díla. Český překlad vyšel r. 2002 

Kapitola 4: Wald - student, technik a vědec 

V celém rukopisu se Wald uvádí jako profesor ČVUT, což je pravda 

pro léta 1920 a dále. Wald byl ovšem jmenován vysokoškolským profe-

sorem r. 1908 pro pražskou Českou vysokou školu technickou (ČVŠT). 

České vysoké učení technické vzniklo na základě výnosu MŠANO k 1.

září 1920 jako svazek 7 českých vysokých škol technických. Vyvstává tedy 

otázka, zda profesor Wald byl či nebyl i profesorem ČVUT, prostě kdy 

mu končilo rektorství. 

Je třeba zdůraznit, že Waldovi, 20 letému studentovi, uveřejnili jeho 

vůbec první vědeckou práci ve Zprávách císařské akademie věd ve Víd-

ni, což byl pro autora úžasný úspěch a ověření jeho schopností. Wald 

za svého života publikoval desítky příspěvků a 2 knižní tituly : r. 1890 

„Die Energie und ihre Entwertung“ a r. 1918 „Chemie fasí“. Patřil mezi 

antiatomisty, neuznával Daltonovu teorii o atomech. Vadila mu hypo-

tetičnost teorie. Po filosofické stránce byl zastáncem empiriokriticismu 

Ernsta Macha (1838-1916). 

Počátkem 20.let požádal Baborovský Waldova žáka A. Kříže o napsá-

ní kapitoly o Waldových teoriích. Kříž nabídku přijal a vytvořil text, kte-

rý schválil Wald pro Baborovského učebnici. 

Kapitola 5: Hodnocení života a díla profesora F. Walda 

Výstižnější název kapitoly by možná byl „Život a hodnocení díla prof 

Walda“ nebo napsat novou kapitolu 4a o životě F. Walda a kapitolu 5 pak 

věnovat pouze hodnocení Waldova díla. V ní by byly umístěny nekrology 

na Walda napsané profesorem Jiřím Baborovským (1875-1946) (měl by 

být novou přílohou) a nekrolog z pera O. Quadráta (1866-1963) a další 

nekrology. 

Téma současné 5. kapitoly poněkud interferuje s 6. kapitolou, protože 

např. Baborovského nekrology jsou též hodnocením Waldova díla atd. 
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od intensivní vědecké práce i od výuky studentů Navíc byl přednostou 

tzv. druhé anorganiky na ČVŠT. 

Doprovodný text v kapitole 7 je v pořádku. 

Obahem kapitoly 8 je několikastránkový doslov ke knize. Je to v pod-

statě souhrn Waldova díla. Je dobře formulován a je výstižný. 

Celkově se domníván, že 3.kniha o Waldu starším je konstruována 

podle F. Walda mladšího, který otcovu písemnou pozůstalost předal Ar-

chivu Národního technického muzea. Část pozůstalosti zůstala ve Wal-

dově rodině. 

Málo známé fotografie vhodně doplňují text knihy. 

V jedné z příloh jistý E. Sladeček uvedl úsměvné rodinné vzpomínky 

na dědouška Walda staršího. Je to pěkné zpestření jinak vážných úvah 

osobnosti F. Walda staršího i jeho přátel i nepřátel. 

Rukopisu bohužel zatím chybí jmenný rejstřík. Ostatní náležitosti 

odborné knihy (seznam použité literatury aj.) jsou náležitě uvedeny. Za-

potřebí je doplnit seznam Waldových publikací, též u použité literatury 

současným úsem. 

Výše uvedené úpravy budiž považovány za návrhy, o nichž bude uva-

žovat hlavně editor knihy. 

Praha, 25. června 2019 

pod názvem „František Wald- Korespondence“, editorem byl vnuk F. Wal-

da mladšího Milan Wald.

V druhém desetiletí 21.století se objevily nové publikace o F. Waldovi 

starším i mladším: „František Wald - teoretický fyzikální chemik“ , „Fran-

tišek Wald: Essays 1891-1929“, „Korespondence F. Walda staršího s W. 

Ostwaldem“, „Korespondence F. Walda staršího s E. Machem“ a „Dokto-

rát F. Walda mladšího“. 

Text kapitoly 6 rukopisu je obsahové správný včetně výbéru úryvků 

či celých textů (celé texty doporučuji převést do příloh)

Zmatek se v rkp objevil v číslování a pojmenování příloh, potřeba 

srovnat a přidat nové přílohy

Kapitola 7 pedagog Wald 

Než se Wald dostal k výuce, pokoušel se v roce 1900 dostat na českou 

brněnskou techniku. V této snaze jej podporoval profesor T.G. Masaryk, 

v té době poslanec v Říšské radě, takže profesura Waldova byla pojímána 

i jako projev vlastenectví- Wald odmítl v podstatě nabídku německých 

vysokých škol v Čechách a na Moravě. Pokus z roku 1900 nevyšel. Když 

po odchodu profesora chemie z české techniky 

(pensionování) se uvolnilo profesorské místo, o které se zajímal 

i Wald. Doporučující dopisy přicházely hlavně z Německa a též znovu 

od Masaryka. Rakouské ministerstvo školství předložilo císaři návrh 

na Waldovu profesuru a ten patřičný dekret signoval. Tak se splnil Wal-

dův dávný sen - být vysokoškolským profesorem. Těchto pár vět jen chce 

doplnit stávající text rukopisu. Pedagogická kariéra F. Walda vrcholila 

dvakrát úřadem děkana chemického odboru pražské ČVŠT a pro školní 

rok 1919-1920 úřadem rektorským. Obě funkce ovšem odváděly Walda 
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