
Závěr

Autoři textů této publikace a její editor doufají, že se jim podařilo splnit cíle, které si stanovili.

Editor děkuje paní doc. RNDr. Aleně Šolcové, Ph.D., za její obšírné a výstižné popsání života
a  díla  A.  Lovelace,  vystižení  podmínek  a  charakteru  doby ve  vztahu k životu  a  práci  A.
Lovelace,  a  k výběru  příběhů  z jejího  života,  které  zdůrazňují  důležité  osobní  i  pracovní
okamžiky.

Dík patří i skupině bývalých pracovníků firmy Kancelářské stroje Praha – Ing. J. Vladíkovi,
Ing. J. Holému, Ing. K. Peterovi a Ing. J. Krohovi, kteří svými vzpomínkami na práci kolem
přípravy na využívání programovacího jazyka Ada v osmdesátých letech u nás ukázali aktivní
podíl  našich  programátorů  na tehdejším progresivním dění  kolem vývoje  programovacích
jazyků a programovacích technik v rámci mezinárodní technické spolupráce.

Je  potřeba  poděkovat  a  ocenit  kladnou  odezvu  20  žen  na  výzvu,  aby  sepsaly  svoje
autobiografické  vzpomínky  na  svoji  práci  kolem  počítačů  a  působení  v současné  oblasti
informačních technologií.  Pestrá paleta  jejich příběhů zahrnuje životopisné črty od žákyně
střední školy po členky akademické obce, od běžných každodenních uživatelek současných
osobních  počítačů  po  vědecké  pracovnice  v oblasti  computer  science,  což  zřetelně
dokumentuje  zcela  jiné  postavení  žen  ve  vztahu  k počítačům  v současné  společnosti  než
postavení A. Lovelace v tehdejší viktoriánské Anglii. 

Samostatný  medailon  doc.  RNDr. Z.  Rábové,  CSc.,  který vznikl  díky vzpomínkám jejích
spolupracovníků, dokládá, že i u nás se v pozdější době našly průkopnice, které se obětavě
podílely na zavádění počítačů a výuce našich počítačových odborníků.

Soubor seminárních  prací  žáků  Střední  průmyslové  školy elektrotechnické  a  informačních
technologií Brno – Purkyňova ukazuje, že historie počítačů a životní příběhy osob, které se
v minulosti  podílely na jejich zavádění,  zajímají  i  současné mladé lidi,  kteří  již používání
počítačů  všeho  druhu,  včetně  zabudovaných  mikroprocesorů  do  běžných  elektrických
spotřebičů každodenního užívání, považují na standardní záležitost. 

Je  bohužel  nepříjemnou  skutečností,  že  se  dosud  u  nás  nedostalo  zaslouženého  uznání  a
podpory vědecko-technickým společnostem, od státních institucí a průmyslových firem, jak
tomu  je  v řadě  západních  zemí,  což  samozřejmě  vede k obtížnému  fungování  takovýchto
organizací. Proto je potřeba poděkovat členům výborů z Asociace strojních inženýrů, České
společnosti pro kybernetiku a informatiku a Českomoravské společnosti pro automatizaci, že
vydání  publikace  podpořili.  Největší  dík  patří  společnostem Aquasoft,  ČSKI,  LMentio  a
RETELA, za finanční podporu, bez níž by nemohla být tato publikace vytištěna. 

Děkuji malířce RNDr. H. Puchýřové, CSc., která namalovala podobu erbu A. Lovelace.

V neposlední  řadě  patří  dík  a  uznání  všem  pracovníkům  Akademického  nakladatelství
CERM Brno, kteří se zasloužili o úspěšné vydání publikace.  



Všichni, kteří se autorsky podíleli na publikaci, věří, že se jim podařilo připomenout 
výjimečnou osobnost a dílo A. Lovelace u příležitosti 200. výročí jejího narození.

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Editor publikace


