Česká společnost pro mechaniku
Valné shromáždění k padesátému výročí založení
26. 10. 2016

Program valného shromáždění
Zahájení
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
– Česká společnost pro mechaniku: několik zajímavostí
– Historie spolkové činnosti v Českých zemích a ve světě
Prof. Milan Růžička
– Zpráva o hospodaření
Přestávka s občerstvením
Prof. Jindřich Petruška
– Jak se za posledních 50 let změnila výuka mechaniky
Doc. Jitka Jágrová
– Zpráva revizní komise
Diskuse

Poznámka: CD disk obsahuje mimo jiné
Seznam členů
Bulletiny od roku 1966
Höschlovy Eseje o mechanice
Inspirativní čtení
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Česká společnost pro mechaniku
** několik zajímavostí **
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Česká společnost pro mechaniku byla založena v roce 1966
Jejími předsedy byli postupně:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc. (1966 – 1968),
Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc. (1969 – 1972),
Ing. Karel Juliš, DrSc. (1972 – 1978),
Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (1979 – 1990) ,
Ing. Ladislav Frýba, DrSc. (1991 – 2007),
Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (2008 –

)

Viz Höschlův článek Rané období Společnosti na disku
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V minulosti bylo uděleno čestné členství otcům zakladatelům,
tehdy ještě Československé společnosti pro mechaniku. Byli to:

•
•
•
•
•

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Dr. Ing. Alois Myslivec, DrSc.
Dr. Ing. Jaroslav Kožešník, DrSc.
Dr. Ing. Jan Jerie, DrSc.
Ing. Jaroslav Němec, DrSc.
Ing. Karel Juliš, DrSc.

1898
1907
1913
1923
1929

–
–
–
–
–

1996
1985
2002
2005
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V roce 2008 se čestnými členy ČSM stali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc,
Prof. Ing. Zdeněk P. Bažant,
Prof. Ing. Jiří Dvořák,
Prof. Ing. Herbert A.Mang,
Prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc,
Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc, Dr.h.c,
Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc,
Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc,
Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc, Dr.h.c,
Ing. Ladislav Půst, DrSc,
Prof. Dr. Ing. Aleš Tondl, DrSc.
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Česká společnost pro mechaniku
sekretariát
Od 1.4.1966 Lidmila Vysoká - administrativní tajemník
zemřela 17.10.1987
Od roku 1971 Ing. Božena Macková - účetní
do 31.12.1992
Od roku 1980 Vlasta Kočnarová - administrativní pracovník
do 31.12.1990
Od roku 1987 Jiřina Obrdová - administrativní pracovník
do 31.12.1990
Od 1.4.1990 Daniela Machková - administrativní tajemník
do 1.7.1994
Od 1.10.1990 Ing. Jitka Havlínová - tajemnice
Dolejškova 5, 180 00 Praha 8
http://www.csm.cz/ E-mail: csm@csm.cz
Tel.: +420 266 053 045 Tel./fax: +420 286 587 784
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Česká společnost pro mechaniku a
Jednota českých matematiků a fyziků

Babuškova cena 2016
Finanční odměny jsou dotovány prof. Ivo Babuškou,
Českou společností pro mechaniku a Jednotou
českých matematiků a fyziků

26. ročník
Prof. Miloslav Okrouhlík, předseda
České společnosti pro mechaniku

RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty
českých matematiků a fyziků
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Cena Z.P. Bažanta
pro inženýrskou mechaniku
6. ročník

Česká společnost pro mechaniku
každoročně uděluje cenu nazvanou
Cena Z.P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku
Finanční odměna s cenou spojená je 1200,- USD,
kterou dotuje Prof. Ing. Z.P. Bažant
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Stanovy
• Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká
společnost pro mechaniku každý rok.

• Soutěží se o jedinou cenu spojenou s odměnou 1200 USD, která bude

udělena za článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu
nebo publikovanou disertaci či jinou práci v jazyce českém nebo anglickém.
Aby komise mohla zodpovědně posoudit publikační ohlas, předložená práce
by měla být publikována několik let před podáním do soutěže.

• Nutné je, aby se jednalo o originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární

studii nebo o práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi.
Přijatelné jsou teoretické i experimentální práce, především v kombinaci.
Vyloučeny jsou naopak práce formalistické, tedy publikace cizelující či
zobecňující formální aparát bez zřetelného přínosu mechanice jako oboru.

• Kandidát, navržený učeným kolegou nebo tuzemskou či zahraniční institucí,
musí být Čech, žijící v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě,
anebo cizinec, žijící v době vzniku práce v ČR, a to bez věkového omezeni.
Kandidát musí uvést, jaká ocenění již za tuto práci či práce související
získal v minulosti. Případné předchozí ocenění automaticky nediskvalifikuje
předloženou práci, je nicméně na rozhodnuti komise, zda bude návrh
připuštěn do soutěže.
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Zatím udělené ceny
•
•
•
•

2011 – Prof. Aleš Tondl
2012 – Prof. Miroslav Balda
2013 – Ing. Anna Machová
2014 – Prof. Vladimír Zeman

• 2015 – Prof. Petr Krysl,

Jacobs School of Engineering, University of California, San Diego
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Ceny pro mladé za nejlepší příspěvek na
českých konferencích 2016
• květen 2016 - soutěž akademika Bažanta -

3.000,- Kč

•
•
•
•

červen 2016 - soutěž EAN 2016 -

6.000,- Kč

červenec 2016 - soutěž EVM -

2.000,- Kč

říjen 2016 - soutěž DTDT 2016 -

2.000,- Kč

listopad 2016 - soutěž VKMKP 2016 2.000,- + 2.000,- VAMET
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Historie spolkové činnosti
v Českých zemích
Source:
Mikuláš Teich: Královská česká společnost nauk a počátky vědeckého
průzkumu přírody v Čechách.
Rozpravy Československé akademie věd, Roč. 69, Sešit 4.
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Pár slov o Mikuláši Teichovi
• Miluláš Teich, born 1918 in Košice, is Emeritus fellow of Robinson College,
Cambridge and Honorary Professor at the Technical University of Vienna.

• Profesor Mikuláš Teich se v roce 2008 dožil 90 let a odpověděl na několik
otázek redakce časopisu Dějiny vědy a techniky. Viz DVT.

• Miluláš Teich examines the ways of investigating and understanding nature
that matured during Middle Ages, charting their progress toward the
contemporary science as we know it today.

• A well-known contemporary German saying
–
–
–

Schäfereien, Brauereien und Teich, machen die böhmischen Herren reich.
Pastýřství, pivovarnictví a rybníkářství dělá české pány bohatými.
Připomeňme, že der Teich je v češtině rybník.
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Počátky organizovaného vědeckého a
technického pokroku v Čechách
Soukromá učená společnost – president K. Egon kniže Fürstenberg,
1769
Soukromá učená společnost se přeměnila na Českou společnost nauk 1784
a poté na Královskou českou společnost nauk, Josef II. (1780 - 1790) 1790
(J. Stepling, J. Tesánek, I.A. Born, J. Sonnenfels, G. Dobner,
K.R. Ungar, M. Voigt, F.J. Kinský a mnoho dalších)
Založení Polytechnického ústavu v Praze (F.J. Gerstner)

1806

Spolek architektů a inženýrů v království českém
(J. Turba, J. Turek, J. Hlávka)

1865

Česká akademie věd a umění (J. Hlávka)

1890

Motto:
Theologie (dnes ideologie a politika) nesmí stát v cestě pravdivému
poznání přírody.
Primární cíle a smysl existence společnosti nauk:
Průzkum přírodního bohatství, poznání zákonů živé a neživé přírody,
tvorba map, boj proti falšování potravin.
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Osobnosti a názory
Joseph Stepling (1716 – 1778)
fyzik, astronom a matematik.

• Správné používání strojů vyžaduje znalost statiky a

dynamiky, která bez zvládnutí integrálního počtu nemá
reálného podkladu.

• From: Stepling, J.: Differentiarum minimarum

quantitatum variantium, calculus directus, vulgo
differentialis, 1760.
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Jan Tesánek (1728 – 1788)
fyzik, matematik, filozof

• Vydal první dvě knihy Newtonových Principií s vlastním
komentářem.

• Tesánkovy komentáře k Principím mu vynesly „titul“
Magni Neutoni Commentator, zjednodušeně: český Newton.
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František Josef Gerstner
(1756 – 1832)
–Navrhoval, aby každý člen Učené společnosti během tří let
uveřejnil alespoň jedno vědecké pojednání.
–Podle Gerstnerových návrhů se začalo učit na Královském
stavovském technickém učilišti v Praze v roce 1806. Gerstner se
stal jeho prvním ředitelem a současně profesorem mechaniky a
hydrauliky. Byl kladen důraz, aby inženýrské nauky byly úzce
spojeny s matematikou a exaktními vědami.
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Osobnosti v 19. století směřující ke zřízení soustavy institucí
zabývajících se základním výzkumem financovaným státem:

•Josef Dobrovský (1753 - 1829)
•Josef Jungmann (1773 - 1847)
•Jan Evangelista Purkyně (1787 – 1869)
•František Josef Palacký (1798 - 1876)
•Josef Hlávka (1831 – 1908)
19/32

Spolková činnost ve světě

Source:
Teich, Mikulas: The Scientific Revolution Revisited. Cambridge, UK:
Open Book Publishers, 2015. ISBN Paperback: 978-1-78374-122-9.
Contents of the book
- From pre/classical to classical pursuit.
- Experimentation and quantification
- Institutionalization of science
- Truth(s)
- The scientific revolution: The big picture
- West and East European Context
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Italy:
•Accademia dei Lincei (Academy of the Lynxes) in Rome (1603)
Palazzo Corsini - Federico Cesi (1585 – 1630),
the oldest learned society in the world.
Reestablished: Pontificia accademia (1847),

•Accademia del Cimento (Academy of the Experiment)

in Florence (1657-1667), Ferdinando II de´Medici (1621 - 1670)
established by students of Galileo Galilei: G.A. Borelli and V. Viviani.

Germany:
•Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina - German Academy

of Naturalists Leopoldina, Leopold I (1640 - 1705), established in Halle (1652).
Its founding preceded the incorporation of the Royal Society of London by ten
years and it claims to be the oldest continuously existing learned society
in the world. Actually: Deutsche Akademie der Wissenschaften (2003).
A.L. Brehm, C. Darwin, A. Einstein, J.W. von Goethe, O. Hahn, M. Planck,
E. Rutherford.
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (1911)
Kaiser Wilhelm Gesellschaft
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England:
Oxford Experimental Philosophical Group
at Wadham College (1648 )
Members formed later one of the major groups that came together in
the early 1660s to form the Royal Society in London
(Robert Hook, Robert Boyle, John Locke, John Wallis, John Wilkins,
Thomas Willis, and others)

• According to John Wallis (1616-1703), the London group (meeting
weekly) agreed that

• to avoid diversion to other discourses, and for some other reasons
we barred all discourses of divinity, of state-affairs, and of news,
other than what concerned our business of Philosophy.
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The Royal Society (London 1663)
• The Royal Society's proximate beginnings go back to 1660s. It was granted two
royal charters by Charles II (1630-1685), in 1662 and 1663 respectively. Fellows
of the Royal Society – are charged a fee for belonging to a social club.

• The Royal Society was 'Royal' de jure but not de facto. Independent of the state,
it was a self-governing organisation of members.

• From the preamble to the Statutes of the Royal Society, ascribed to Robert

Hooke (1635 - 1703), in 1663: The business and design of the Royal Society is:
– To improve knowledge of naturall things, and all useful Arts, Manufactures,
Mechanick practises, Engynes and Inventions by Experiments.
– And not meddling with Divinity, Metaphysics, Moralls, Politicks, Grammar,
Rhetorick, or Logick.
Robert Boyle (1627 - 1691)
William Petty (1623 – 1688)
Christopher Wren (1632 – 1723)
Isaac Newton (1643 – 1728)
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France: Academie Royale
des Sciences (Paris 1666)
• King Louis XIV (1643-1715) gave his assent to its institutional
embodiment (1666).

• He understood that investigators had to have room for the pursuit of
knowledge for its own sake

… základní výzkum.

• Therefore, the thirty to forty members of the Academie were freed
from financial worries.

• They received an annual pension and a notable allowance for
instruments and other research needs

… grantové financování.

René Descartes (1596 – 1650),
Blaise Pascal (1623 - 1662),
Pierre de Fermat (1661 – 1665),
EvangelistaTorricelli (1608 - 1648)
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Francis Bacon (1561- 1626)
English philosopher, statesman, scientist, jurist, orator, and author.
His description of the fictional Solomon House in the New Atlantis (1627) was a prototype
of organized scientific activities for the satisfaction of human needs.
Podle biblického vyprávění byl Šalomoun známý pro svou moudrost, kterou přišla
obdivovat i Královna ze Sáby.
The imaginary institution was made up of 36 investigators engaged in collecting
information and producing knowledge of nature.
There were nine research groups to be dedicated to specific jobs.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Prototyp
akademických

Merchants of lights consisted of 12 travelers, who visited foreign countries and
institucí
collected contemporary scientific knowledge.
Depredators collected information about experiments from books.
Mystery men were concerned with tracking down the trade secrets (techniques).
Pioneers or Miners explored and designed new experiments.
Compilers summarized the results of the former four groups.
Dowry men or Benefactors were occupied with material benefits stemming from the
experiments of their fellows.
Lamps proposed new experiments, more penetrating into nature.
Inoculators performed them and reported on them.
Interpreters of Nature connected the findings and expounded them in general terms.

Bacon gathered empirical and experimental facts and combined them with inductive
generalizations – all in the service of mankind.
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I. A. Comenius (1592-1670)
and the Royal Society and Academie Royal des Sciences

• His work, written during his stay in England and briefly entitled Via
Lucis, might be summarised as a plan for a universal language,
universal schools and a universal college (Pansofia) .

• Comenius advanced the view that the natural sciences should set a
good example to the politicians and theologians because the
principles by which the politicians directed the world were unstable.

• Longterm contacts and discussions with R. Descartes and other
members of Academie Royal des Sciences about principles
(Pansofia) of the rational philosophy (1638 – 1642).
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René Descartes (1596 – 1650)
• Descartes refused to accept the authority of previous philosophers,
and refused to trust his own senses.

• Descartes is traditionally considered as Bacon’s antipode.
• Bacon’s path to generalizations was through inductive reasoning
sustained by ensuing empirical and experimental evidence.

• Bacon was interested in order of things while Descartes searched
for the truth of ideas – deductive reasoning.
further leading rationalists:
Baruch Spinosa (1632 – 1677)
Isaac Newton (1643 – 1728)
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
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Společnosti AVČR v roce 2016
Oblast Neživá příroda

Oblast živá příroda a chemické vědy

Česká aerosolová společnost
ČAAG - Česká asociace geofyziků
Česká astronomická společnost
Česká geografická společnost
Česká geologická společnost
Česká meteorologická společnost
Česká společnost pro biomechaniku
Česká společnost pro kybernetiku a
informatiku
Česká společnost pro mechaniku
Česká společnost pro uhlíkové a
kompozitní materiály
Česká společnost pro vědeckou
kinematografii
Československá mikroskopická
společnost
Jednota českých matematiků a
fyziků
Krystalografická společnost
Vědecká společnost pro nauku o
kovech

Česká algologická společnost
Česká anatomická společnost
Česká bioklimatologická společnost
Česká botanická společnost
Česká fytopatologická společnost
Česká herpetologická společnost
Česká imunologická společnost
Česká kardiologická společnost
Česká kinantropologická společnost
Česká kineziologická společnost
Česká limnologická společnost
Česká parazitologická společnost
Česká společnost antropologická
Česká společnost entomologická
Česká společnost experimentální biologie
rostlin
Česká společnost histo- a cytochemická
Česká společnost chemická
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro biochemii a molekulární
biologii
Česká společnost pro ekologii
Česká společnost pro strukturní biologii
Česká vědecká společnost pro mykologii
Česká zoologická společnost
Československá biologická společnost
Československá společnost mikrobiologická
Společnost klinické medicíny

Oblast Společenské vědy
Česká archeologická společnost
Česká archivní společnost
Česká asociace orální historie
Česká asociace pro sociální antropologii
Česká asociace pedagogického výzkumu
Česká demografická společnost
Česká národopisná společnost
Česká orientalistická společnost
Česká pedagogická společnost
Česká platónská společnost
Česká společnost ekonomická
Česká společnost novořeckých studií
Česká společnost pro filmová studia
Česká společnost pro hudební vědu, o.s.
Česká společnost pro mezinárodní právo
Česká společnost pro politické vědy
Česká společnost pro právo životního
prostředí
Česká společnost pro religionistiku
Česká statistická společnost
České sdružení pro právní a sociální
filozofii
Českomoravská psychologická společnost
Jazykovědné sdružení České republiky
Jednota klasických filologů
Kruh moderních filologů
Literárněvědná společnost
Masarykova česká sociologická
společnost
Matice moravská
Sdružení historiků České republiky
(Historický klub 1872)
Společnost Edvarda Beneše
Společnost pro dějiny věd a techniky
Společnost pro ekologii krajiny
Společnost pro estetiku
Uměleckohistorická společnost v českých
zemích
Unie Comenius
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ČSM dnes
• Předsednictvo Společnosti je omlazené.
• Stoupá počet mladých členů Společnosti.
• Odměňujeme více mladic a mladíků na konferencích.
• Máme více kolektivních členů.
• Úspěšně pokračují naše „velké“ soutěže – Babuška, Bažant
• Rozpočet Společnosti je vyrovnaný
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Společenský význam ČSM
• ČSM ukazuje, že informace samy nejsou ještě vědomostmi.
• ČSM pořádá crash courses pro průmyslové podniky.
• ČSM pořádá soutěže pro mladé i dříve narozené vědce.
• Společnost přispívá k pocitu sounáležitosti svých členů.
Umožňuje jejich vzájemná setkávání nejen za účelem
přenosu informace, ale i z prostého pocitu radosti ze setkání.

• Vrací smysl dnes málo frekventovaným pojmům jako je
stavovská čest a hrdost na výsledky práce českých lidí.
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Poděkování od předsedy
• Za úspěšný chod Společnosti
– Celému předsednictvu,
– Editorovi Bulletinu, Ing. Jiřímu Dobiášovi, CSc.,
– Sekretářce Společnosti Ing. Jitce Havlínové.
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Creed of Rational Mechanics
• La meccanica e il paradiso delle scienze matematiche,
perch´e con quella si viene al frutto matematico.
Mechanics is the paradise of the mathematical sciences,
because with it we come to the most beautiful fruits of
mathematical knowledge.

• Si come il mangiare sanza voglia fia dannoso alla salute, cosi
lo studio sanza desiderio guasta la memoria, e no’ ritiene
cosa ch’ella pigli.
Like eating tasteless is harmful to health, so study without
desire spoils the memory, and it cannot keep you take.
Leonardo da Vinci (1452 - 1519)
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