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Dětství 

Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně.  

Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní 

úředník. 

 Vyrůstal s dcerami otce z prvního 

manželství. 

 Povinnou pětiletou školní docházku 

absolvoval v Děčíně za čtyři roky. 



Gymnázium 



Litoměřice 1897-1905 

 Všestranné nadání: matematika, fyzika, 

chemie, logika, filozofie, klasické jazyky  

a hudební nauka. 

 V polovině studií se rodina přistěhovala  

    za Johannem do Litoměřic. 

 Soukromý učitel 



Univerzita 

 



Vídeň 1905-1910 

 Johann si ve Vídni vybral studium 

matematiky a fyziky.  

Navštěvoval také přednášky z hudební 

teorie a pedagogiky.  

 Postupně však začalo být stále jasnější, 

že právě matematika se stane jeho 

životním osudem. 

 1910 Ph.D. – práce z variačního počtu 



Učitelé/Vídeň 

      Hans HAHN  

     (1879-1934) 

 funkcionální analýza, 

topologie, teorie 

množin, variační počet,  

reálná analýza. 

 Jeho neznámějším 

studentem je Kurt 

Gödel. 



Učitelé/Vídeň 

Franz  MERTENS 

     (1840-1927 Vídeň) 

 Zabýval se teorií 

čísel, např. jejich 

hustotou. 

 Německý matematik, 

narodil se ve Srode 

na území dnešního 

Polska.  



Zimní semestr 1910-1911 

 



Göttingen  

 

 

 

    David HILBERT 

        

          (1862-1943) 



Göttingen  

 

        
 

 Felix KLEIN 

    (1849-1925) 

    teorie grup, komplexní 

analýza, ne-eukleidovská 

geometrie,  souvislosti  

mezi geometrií a teorií 

teorií grup. 

 1872 – Erlangenský 

program 

 Mathematische Annalen 

 1893 – studium žen 

 



Budoucí zaměstnání 

 



Brno 1911-1912 

Dopisem ze dne 2. 12. 1910 se uchází  

o místo asistenta na německé technice 

v Brně  

 18. 2. 1911 byl Radon jmenován 

asistentem na katedře matematiky  

na období 1. 4. 1911-30. 8. 1912  

s tříměsíční výpovědní lhůtou.  



25. 4. 1911 složil slib  

 

 

 

     Ernst FISCHER 

       (1875-1954) 



25. 4. 1911 složil slib 

 

 

 

      Heinrich TIETZE 

          (1880-1964) 



Postavení brněnské techniky 

 



Vídeň 1912-1919 

 29. 4. 1912 žádá v Brně o propuštění  

ke dni 1. 5. 1912 s tříměsíční výpovědní 

lhůtou. 

 Tietze žádá vědeckou radu, aby nestála 

mimořádně talentovanému Radonoví  

v cestě a umožnila mu odchod z Brna 

dnem 30. 4. 1912. 



Heinrich Tietze 

    „Pan dr. Johann Radon mohl, na základě svého 

vynikajícího vědeckého vzdělání a schopností i 

neustálou služební horlivostí, prokázat mnou 

vedené matematické katedře velmi cenné 

služby. Na všech služebních povinnostech 

pracoviště se spolupodílel s velkou starostlivosti, 

přesností a spolehlivostí. Zvláště je nutno 

vyzvednout jeho schopnosti i obratnost ve 

cvičeních, při zkouškách a vůbec ve všech 

výukových úkolech katedry. Měl jsem  

v osobnosti pana dr. Radona vysoce váženého 

a velmi cenného spolupracovníka." 



Vídeň 

 1914 získal titul soukromého docenta  

na základě habilitační práce  

Teorie a aplikace absolutně aditivních 

množinových funkcí.  

 Tato takřka stopadesátistránková 

publikace, jejíž vznik byl inspirován 

Lebesgueovou disertací o míře a integrálu 

a Hilbertovými přednáškami, patří  

k zásadním dílům matematické analýzy. 



Odchod z Vídně 1919 

 1916 svatba 

 Manželka  

    Maria Rigele,  

středoškolská učitelka 

přírodních věd 

 4 děti 



 

DĚTI /synové 

 1917 první syn - zemřel po 18 dnech 

 1918 syn Hermann - zemřel v r. 1939 

 1919 syn Ludwig - padl 1943 

 



Děti/dcera  

 * 1924 - dcera Brigitte 

 vystudovala 

matematiku - PhD. 

 1950 se provdala za 

matematika Ericha 

Bukovicse 



1919-1922 Hamburk 

Mimořádný profesor 

WIlhelm Blaschke  

    (1885-1962 

 

 

 

 



1922-1925 Greifswald 

 

 

 Radon získal místo 

řádného profesora. 

 Střídá  

Felixe Hausdorffa    

(1868-1942). 



1925-1928 Erlangen 

 

 Střídá svého brněnského nadřízeného 

Tietzeho 

Nejšťastnější léta 

 Zapojen i do společenského života 

 Působení v hudebním triu 



1928-1944 Breslau (Wroclaw) 

 

Nevyléčitelná nemoc syna.  

Nepomáhá ani drahé léčení ve Švýcarsku. 

 1938 odmítá místo ve Vídni. 

 Těžké zdravotní problémy 



1944 Wechselburg 



1945 Innsbruck 

 Navázání kontaktů  

s rakouskou 

matematickou 

komunitou 

 1946 - odchod do 

Vídně 

 1951-1952 - děkan 

 1954 - rektor 



Vídeň 
 

 1939   člen-korespondent Rakouské  

           akademie věd 

 1948-1950 předseda Rakouské matematické 

                   společnosti 

 1952-1956 předseda Matematické a fyzikální  

                  sekce Akademie 



Dílo 

 Variační počet a jeho významné aplikace 

 Obecná teorie míry a integrálu 

 Lineární funkcionální analýza (dualita, nekonečně 
rozměrná analýza, slabá a silná konvergence, lineární 
operátorové rovnice).  

 

 Zobecňuje Stieltjesův integrál na funkce více 
proměnných.  

 

 Dokazuje větu, která je později zdokonalena a známa 
jako Radonova-Nikodymova věta. Studuje obecné 
prostory a omezené lineární funkcionály na prostorech 
spojitých funkcí. 

 Radonova transformace 



Odkaz 

Radonova míra 

Radonova transformace  

Radonova křivka  

Radonova ekvivalence  

Radonova-Nikodymova věta  

Radonova norma  

Radonovo schéma v teorii potenciálu  atd. 



Odkaz 

 V americkém referativním časopisu 

Mathematical reviews  je recenzováno 

1739 matematických prací,  

   které mají v názvu jméno Johanna 

Radona a v dalších cca 7 800 recenzích  

        je jeho jméno zmíněno. 



Johann Radon Institute for Computational 

and Applied Mathematics (RICAM)  

 



Johann Radon 

          

         zemřel ve Vídni  

         25. května 1956 ve věku 69 let.  


