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Statisticko-pojistné inženýrství na 

Vysoké škole speciálních nauk 

 1904  „Učebný běh pro pojistnou techniku“ na České technice 

v Praze (na obecném oddělení)

představitelem docent Josef Beneš (1859-1927), od r. 1924 

profesor

 1920 reorganizace české techniky v Praze na České vysoké učení 

technické, z obecného oddělení vzniká Vysoká škola speciálních 

nauk (VŠSN)





Josef

Beneš



 1929 nástupcem prof. Beneše Jaroslav Janko (1893 – 1965, 

řádným profesorem od r. 1936).



Jaroslav

Janko



 1906  dvouleté studium pojistné techniky na Německé technice 

v Praze

přednášky z pojistné matematiky a matematické statistiky: 

Gustav Rosmanith (1865 – 1954,  řádný prof. od r. 1920)





 1908 dvouleté studium pojistné techniky na německé technice v Brně 

(otevíráno jednou za dva roky, na české technice v Brně ne)

 1921 cyklus střídajících se přednášek o pojistné matematice a 

statistice na Přírodovědecké fakultě University Karlovy

prof. (od r. 1923) Emil Schönbaum (1882 – 1967)

 1946  čtyřleté vysokoškolské studium statisticko-pojistného inženýrství 

na VŠSN

studium matematické statistiky, pojistné matematiky a ekonometriky 

na Přírodovědecké fakultě UK





 1949 omezování pojistné matematiky a boj proti buržoasním 

pavědám

 Statistické inženýrství na VŠSN rozděleno na matematicko-

statistické studium (prof. Janko) a ekonomicko-statistické 

studium (prof. František Egermayer (1913-1989)



 1952 zrušení Fakulty speciálních nauk:

prof. Janko a matematicko-stat. směr na nově vzniklou 

Matematicko-fysikální fakultu UK

 2. a 3. ročník ekonomicko-stat. směru dostudoval na nově 

vzniklé Fakultě ekonomicko-inženýrské ČVUT (1952-1960),

1954 zde statistický obor zanikl

 1952 absolventi 1. ročníku ekonomicko-stat. směru pokračovali 

na Hospodářské fakultě Vysoké školy politických a 

hospodářských věd.

Na Hospodářské fakultě založena katedra statistiky, přijímáni 

studenti do 1. ročníku denního i dálkového studia statistiky.



 1952/53 příprava vzniku Vysoké školy ekonomické, statistika 

jako jediný obor studovaný na Fakultě statistiky VŠE (od 1. IX. 

1953)
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